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 ��زدانی یبه نام نام��

 

 در سایه سار بید )برن ثابت(

 

حس گنگ از  کیدلم. ریز زندیکه م بیغم عج کیصدا، صدا و نور و  صدا،

 .و منجمد کرده است ریبدنم را اس یهمه رگ ها ،ییتنها

و نگاه پر از استغاثه زنها  “ بیجیامن  ”یکبوتران حرم، نجوا یبق بقو یصدا

 .ییو دختران جوان به گنبد طال

مردم،  ینور است و دعا و عجز و البه  کنمیچرخانم، هر جا نگاه م یرا م سرم

اما من به دنبال  ؛یگریمتفاوت از د یخواهند با زبان یم زیچ کیکه انگار همه 

کشم،  یم غیهرچه ج انگار ندیب یمرا نم یشدنم. کس دایپ ینفرم، در پ کی

 .مسجد گوهرشاد یاز درها یکیدوم سمت  یشنود. م یرا نم میصدا چکسیه

 رسم؟ ینم... رسم؟ یم
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  نرویمسجد  ب یبلند باال یدرها نیام، که از ب رهیخ یو سبز رنگ بینور عج به

باز  .نییپا کشدیم یعالم هر یها ییترن هوا یهمه  یزند و دلم را از باال یم

 .ییتنها بیزنم و حس غر یاز ته دل م یغیهم ج

 ونیبا پاپ دیسف یعروسک یهمان کفش ها هنوز کنم،یرا نگاه م میپا جلو

 .کنند یم دیرا تشد میگز گز کف پاها ،یصورت

 چند ساله ام؟ مگر

 یشلوغ نیاز ب  یدرشت و مشک یزن قد بلند با چشمان کی کنم،یرا بلند م سرم

 یمن ل“ یناشناخته اش و نجوا بت  یکشم از ه یم غیج سمتم. دیا یدرست م

 ”رک؟یغ

 یگمشدگ نی.در اوج امیگوش ها یدر حلزون چدیپ یم یداریهر بار و دم ب مثل

 یکی  فیکشد بر تن نح یبلند و کشدار که پنجه م غ  یج کیپرم از خواب، با  یم

شب بو و  بیبا عطر عج زیتابستان، درست وسط بهارخواب عز یهااز شب

 . اسی
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در ،روشن شدن چراغ اتاق  و نگاه   کبارهیهراسان و باز شدن  ییپا یصدا

بار قرعه به نام آراز زده شده،  نینفر است و ا کینگران،که هر بار متعلق به 

تا  دیایبه سراغم م یاست که هر از چند یلعنت یویسنار نیقسمت ا نیآخر

 .خوش را گوشزدم کند یروزها یداریناپا

و  اوردیم یسالگ ۳ یاز روز ها کبارهیو نگاه خسته اش به  دیآ یجلو مبه  تند

 .یسالگ ۷۲ یها یخستگ نینشاندم ب یم

 :زندیلب م آرام طانش،یروح ناآرام و ش برخالف

 بازم کابوس؟-

 سوال؟ نیپاسخ ا یدارم برا چه

 :اورم یم ادشیزنم و به  یم لبخند

 ...المصب شهینم یتکرار شیشده، اما ترس و ناامن یتکرار گهید-

 همه بغض و نینفس باال بکشم ا کیدهد تا  یرابه دستم م وانی، لدیآ یجلوتر م 

همان وقت ها که  مان،یها یکنارم مثل همان بچگ ندینش یآرام م... را یبیغر

لبخند،  کیکوچکمان. زن عمو با  یذهن ها یبود برا یبیمرگ هنوز مفهوم غر
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 یامح یکیمتفاوت،  یقشهرکدام در ن کرد به اتاقم تا کنارم باشند؛ یدعوتشان م

اما کنار هم  یتک به تک قو یعنینرود مفهوم  خانواده  ادمیتا .. همراه. یگریو د

 .متحد

و پنجه اش را نرم  دیا یخنک م یمیباز اتاق. نس مهیسمت پنجره ن کنمیم رو

هنوز ؛ گردم سمت آراز یبرم.. بر پوست داغ و نمناک  صورتم. کشدیم

که  کنمیپرش نگاه م یموهابه  است. دهیچشمانش غرق خواب تازه پر کش

 .است یچ نیو جذاب خاندان  مش بیعج راثیم

 : شیموها نیب کشمیرا م دستم

 ساعت چنده؟ .یتو رو هم بد خواب کردم دم صبح_

خواب و خوراک ) :گذردیم هیثان کیانگار ته  فکرش ؛ زند یلبخند م آراز

 :دیگو یبلند شدن م نیح اما( ینذاشت

 .فک کنم ۴-

 .مونم نماز بخونم یم داری.برو بخواب من بزهیشدن عز داریب یکایپس نزد_

 .یایبمونم؟خوب به نظر نم یخوایم_
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کار  خودش را کرده.  شب،یباران د کشم. یم قیعم ینفس .شومیبلند م یکرخت با

 .اطیخاک  باران خرده ح یهوا اشباع شده از بو

که هر بار بر سرش همان ؛ باغ دیبه درخت ب کنمیو نگاه م ستمیا یم یارس دمه

 .دعواست

شد  ریزود د م،چهیچقدر زود بزرگ شد.. کنج  لبم. ندینش یناخوداگاه م لبخند،

 اخم کیرفت با  ادمانیچه زود  .یباز لهیباشک و گرگم به هوا و ت میقا مانیبرا

وقت خوابش تا در  یبرا میرا بگذار یشوند و وسط سهیک مانیآقاجان ماستها

و عسل و نم آجر  کهسر یبو نیب و شور و مربا، یترش یدبه ها  نیب نیرزمیز

 ؟مییبه هم دروغ بگو دیدم گوشمان خواند با یچه کس .میکن طنتیش یبهمن یها

 بزرگ ها فرق دارد؟ یایدن که م؟یریاز هم فاصله بگ دیبا

را پاره  و کنار گوشم   میآراز چرت فکر یزنم که صدا یافکارم دست و پا م ن  یب

 :کند ینجوا م

 م؟ینیته باغ برات گوجه سبز بچ مونیبکشون یچطور یکش ینقشه م یبازم دار-
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بر اشخاص  رشانیو تاث یبه مفهوم اسام بیعج .کنمیگردم نگاهش م یبرم

گاه   .یخروشان است و پر از حس زندگ یآراز درست مانند نامش رود معتقدم.

 .یهمراه پر از حس امن برادر بودن و پر شر و شور. یغم آرام و وقت شاد

ماالمال از .. به مقصد. ستین شیها دنیراه رس سد ،یکوه و صخره و سنگ چیه

 دیایم ادمیزنم،  یلبخند م.. .یو پاک یو البته زالل یو خوشگذران یروح جوان

نا برابر آراز و عرفان پسر عمه سودابه بر سر  م،جدال  یو نقشه ها هامتریقد

 شهیکه هم یطانیدن دل دخترک شته باغ و به دست آور یهاکندن گوجه سبز

  :زنم یآرام لب م را خوب بلد بود. یبافته شده و رسم دلبر یدو گوش شیموها

من تا دم  یایواسه خاطره لوس باز یروزا کس نیاون وقتها کارم و بلد بودم ، ا-

 .رهیدرم نم

 یصدا خوردن است. چیام تمام نشده که گوشم در دست چپش در حال پ جمله

 :دیگو یشود م یآخم که بلند م

 .ناز دونٔه بابا سهراب یکرد شهیو پ یخر کردنم بد شگرد یبرا-

سمت  دهمیهل اش م است. دهیخواب ینگران یاما ته  نگاهش هنوز اندک کندیم ولم

 :در
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بزنه شتک  زیعز یگیتو اتاق من نم یسرتو انداخت ینامحرم نصفه شب یه-

 پتکت کنه؟

 یچ نیعقب به رسم همٔه مردان مش کندیسرش را پرتاب م شهیمعمول هم طبق

 :دهد یقهقهه سر م

 ...یآالن خال یجا-

 :کندیو با اخم نگاهم م کندیرا از حد معمول بم تر م شیصدا

از تو  یعل ای یریگیراسته شکمتو م یسالت شده هنوز کار دار ۳۳ کهیمرت-

 تنبون پاش باشه؟ دیشا یگ ینم ،تو اتاق اش یریمدد م

و با  ردیگ یاز من فاصله م یشود،اندک یساکت م کبارهی یخرک یاخنده وسط

 :دیگو یخاص خودش م طنتیش

 .که البته، چه بهتر-

محکم بکوبم پس  کلٔه خوش  نکهیقبل از ا کند،یدود و از اتاق فرار م یم یجلد

 .دست و گردش
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 که تنها مختص اوست. ییهایراورد، وسط همه دلخو یآالن  لبخند به لبم م ادی

ها که خرج  تک تکمان کرده  رتیو غ هاتیهم همهٔ  ش،یآالن و همٔه کوه بودن ها

و کرد زن  هایچ نینژاد ترک مش بیبه قول عمو سهراب از ترک.. کند. یو م

.آالن هم از نیلنشد بیآالن کامال قابل درک است و عج صیبا خصا یعمو، کس

او هم درست به  .ستیشده با مفهوم نامشان، خارج ن نیعج یآدمها ی رهیدا

و دوشا دوش  یپرست هنیپاک پر از حس م ستینیسرزم اداوریمانند اسمش، 

دارد از اعماق جان  ادهایفر ،و زخم ها هایهمٔه خاطرات رنگ به رنگ مردانگ

از  بیروزها عج نیپاک که ا ییهمٔه واژه ها یبرا ،یو درست ناموس یبرا

 .دهیخاطرمان پر کش

 

 یکه از پشت پرده ها؛ کرد دارمیب یمیباغ و نور مستق یهاچه چه بلبل یصدا

 .به داخل اتاق دیکشیسرک م یبا سمج یمینازک بهار خواب خانه قد

و با  یبه سخت .پر کابوسم شده یهاعادت شب گرید دن،یحالت سجده خواب به

 .شوم یآقاجون بلند م ادگاری، دردناک از سر سجاده ترمه یگردن

 .نگاه با محبت و پر صالبتش در ذهنم هست هنوز
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خاطره مانده و  یمشت شاه مقصود، حیو تسب اقوتیآن نگاه و اخم و انگشتر  از

دارد با  یسر ناسازگار بیروزها عج نیبه نؤه ارشد که ا دهیرس قیدق راثشیم

 .من یکارها

اندازه از بازارو  نیتا ا ف،یاگر عمو سهراب نقاش نبود و با آن روح لط دیشا

 ح  یهمان تسب یهاهمه ما مثل دانه یزندگ اریامروز اخت ساخت و ساز به دور،

 .مقتدر آالن نبود یسبز آقاجون در دستها

به دستور شخص  یچ نیباشگاه و شرکت بعد از مرگ بزرگ خاندان مش است  یر

مشق علم  ی، هم برادستش ریز یکه از کودک دیشد رسخودش، به نؤه ار

 .چم و خم  بازار حاضر یحازقبود و هم برا

اورد  یم ادمیکهنه شده، باز به  یرنجش لوال یو صدا یمیکردن در اتاق قد باز

 .عقب افتاده شیروغن کار

که مثل شهاب  یو فکر زیعز یو قربان صدقه  نییواضح آراز از طبقه پا یصدا

 .را دارد شیهایهنوز قشنگ یگذرد: زندگ یسنگ از خاطرم م
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ت بپاشم به صور یتا آب رومیخانه م ک یشده و کالس یتازه باز ساز ییدستشو به

 چیاست که ه ییهنوز نگاه همان دخترک مو طال نهیدر آ نگاهم... هنوز خسته ام

با تک  بیندارد، اما عج  ینچیخاندان  مش یهاکدام از نوه چیبه ه یشباهت

 .تکشان مآنوس است

تشنه  ران  یا یبرا ونیزیهشدار صد باره تلو ادیدستم باز است و  ریآب ز ریش

دم صبح  یپاشم تا کرخت یمشت آب به صورتم م کی عیسر .اوردیمرا به خود م

 .از بدنم پر بکشد

مجددش چقدر با آالن اره  یپهن  خانه که سر باز ساز یهاروم به سمت پله یم

 .نشاندم یو آخر حرف خودم را به کرس میگرفت شهیو ت میداد

مرمر  یهارا بدهد به پله شیو کم ارتفاع جا ضیعر یهاکف پله نینبود ا فیح

 ؟یروم

که با  ییو خوش منظره  یمیرسد به اشپزخانٔه قد یها دست راست مپله نییپا

و شب بوها و  هایاطلس یشد به رو یباز م یا شهیش یواریچرخش و د یاندک

 .خلوت اطیح یهااسی
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سمت حس  بردیفکرم را م ریو ماه من لماجیو د زیقلمرو مشترک عز نیا

 چیآشپزخانه، که متفق القول ه یبازساز یو مشترک من و آالن برا ندیخوشا

 .مینبود یسوسول  امروز یرهایبه جز لشیتبد بویبه تخر یکدام راض

ر پر شود از عط دیقلب تپندٔه خانه که با نیبه ا میبود بندیاندازه پا کیهر دو به  

 یاز زشت یدیو نا ام یمتنوع،تا وقت خستگ یهاها و سوپو غذا هاهیادو

 با دستپخت  مانیها یباشد نقب زده به روزگار کودک یپناه مانیبرا نجایزمانه،ا

 .زیعز یو هراز چند لماجید ییاستثنا

. نشانیحضور ب یاز شاد شودینشاند بر لبم و قلبم پر م یمشان، لبخند  همهمه

با  ریو ماه من یبا نگران لماجید ،یبا مهربان زی.عزمیگویم ریبلند صبح بخ

پسرک  نیدهند، اما امان از ا یپاسخم م کصدایخاص خودش  یها تیمعصوم

 :طانیش

 یذاشتم تو طبق م یبساط و م یزد یبشکن م هی شم،یابر یشرمنده امون کرد-

 .آوردم خدمتتون

 :کندیساعتش نگاه م به
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 .سراغت ادیب ویبخواب تا خوده اکوان  د گهید کمی یخوایم-

 :داخل کندیگشاده دعوتم م ییبا رو زیعز

ور، صبحانتو بخ ایمادر ب ایبندازش...ب ایبدهکار ادیتو بعد  ادیمادر بذار بچه ام ب-

از بس تو اون شرکت چشم  تو تنت. ادیبذاره قوت ب نهیبرات خاگ لماجیگفتم د

 کننیکه فک م نامیا .ستیجون تو تنت ن یورزش کرد نتونیو تو اون ج یگذاشت

 .تبه راس ششونیهمش فرما یتو هم قدو قواره شون

 

 .کندیخندٔه مشترک من و آراز را بلند م یباز صدا زی"  عزنی"ج کلمهٔ 

 :شده لیکه به سرفه تبد ییبا خنده ا آراز

مگس وزن از اولم  نیبعدم ا .مینه ج نیتپلت شم ج یقربون اون دستها زیعز-

 .میبود. تو خلقتش که ما دست نداشت یختیر نیهم

 .دزدد یسرش را م ،پرت کنم سمتش کنمیرا بلند م نمکدان

 …رمیچشمتو بگ-
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 :به صورتم کندیو فوت م دیگو یذکر م زیعز

 .ریمادر زبونش تنده تو به دل نگ-

 انیگو یعل ای ،یآرام و به سخت رود به پسرک ناز دانه اش، یغره م چشم

 .اوردیب میبرا نهیخاگ دهدیدستور م لماجیسمت گاز و به د رودیم

 

 :به آراز کنمیم یزبان دراز نمیبیرا که دور م زیعز سر

 .چشات درآد همش مال خودمه-

 :کندیگرد شده نگاهم م یهاچشم با

جورتو  یکلیصد تا مرد ه یماشاال جا .زیکه عز نهیبیزبون درازتو نم نیا-

 .گوشت کهیت هی نیهم کشهیم

 :میگویآرام م .کنمیو نان تازه گرم م زیتبر ریرا به خوردن پن سرم

 امیو ندارم اما باهات م ییرزایم کهیمن امروز حال و حوصله شرکتو اون زن-

 .باشگاه دو تا شاگرد دارم بعده ناهار میبر
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 :کندینگاهم م رهیخ

و اگر به آالن داده هدفش  یتو و ناصر ینباش. راپورت دعوا نهیبد ک نقدریا-

 .تو نبود، خود آالن ازش خواسته ی  جاسوس

 :کنمینگاهش م متعجب

 که منو کارامو بپان؟ کنهیم ریجاسوس اج یتوام قبول دار یعنی-

از آراز  ریدستم و با نگاه سر به ز یجلو گذاردیرا م نهیظرف  خاگ ریمن ماه

 :پرسدیم

 ارم؟یآقا برا شمام ب-

 :دهدیو رو به من ادامه م دیگو یم یاشدم" ری"نه س نهیدست به س آراز

 کارا خره؟ نیا همهٔ  که به خاطره خودته یکنیچرا فکر نم-

و طعم خوبش را روانٔه  گذارمیرا به دهان م لماجیسبک خاص د نهٔ یخاگ یکم

 :کنمیمعده م
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 .امیاز پس کارام خودم بر ب دیمن با آراز، خورهیمدل مراقبت به دردم نم نیمن ا-

دعوا راه بندازه و بعدم به  یمن بره با ناصر یو پاها جا دستینه که مثل ب

نهاز هم  اگر کار  یبرا کار منه، نیا اخراجش کنه. کیبحث کوچ هیخاطره 

 خودم از پس دیبا گهید ااونج شدم، یاستخدام م گهیشرکت د هیالخره با کردمینم

 .آالن باشم هیسا ریز شهینه که هم ومدمیکارم بر م

که نگاهش  زیعز شود. یبلند م ریچند روز اخ نیا یشیاز بحث فرسا خسته

 :دیگو یم ،اجاق یسمت ماست و حواسش به قابلمه رو

 یکامل بخور تا ناهار گشنه نمون نیکجا مادر بش-

 :کشد به شکمش یکند و دست م یمحبت نگاهش م با آراز

  .گهیجون قده گاو خوردم د زیعز-

 یآرام بلندش م .زیاندازد دور بدن کوچک و گرد  عز یدست م رود. یم جلوتر

 :دیگو یشود م یکه بلند م زیعز غ  یج بوسد. یکند و سرش را م

 .شم یمخلصتم م یریخودت برام بگ هیزن شب هی-

 :خندد یم ینمک زیعز
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مثل من  .نییسوخته ها ایروزا فقط دنبال س نیشماها که ا ...یبرو پدر صلوات-

 ؟یچه کن یخوایگردو قلمبه م د  یسف

 :دیگو یو بشکن زنان م کشدیاز با عشق، سفت در آغوشش م آراز

 .چاق یو کم دیچاق، سف یو کم دیخوشگل باشه سف دیگفتن زن با میاز قد-

 یگذارم و بلند م یبه دهان م لماجیخوشمزه د نهیاز خاگ گریچند لقمٔه د زود

 نیبا محبت ا یهاو شانه کنمیدور م زیدست آراز را از دور بدنه نرم  عز شوم.

 :بوسمیرا گرم م لهیپ لهیش یمادر بزرگ ب

 ؟یدشیسف اهیده شما نگران س یزن م نایبه ا یجون حاال ک زیعز-

 یهاحساس است، با ستاره بیعمو سهراب عج یهاپسر یرو شهیکه هم زیعز

 :دیگو یچشمک زن  چشمانش م

 یچشام کفه پاشون هرک آقا تر. یکیاز  یکیدوتا پسر دارم  از خداشونم باشه،-

حاج  شیهفته پ نیهم ؟یزن بد نارویا یخوایم یپرسه ک یازم م رسهیبهم م

 .التماس دعا داشت یخانوم محمد
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چسبد و با  یچرخاند، مچ دستانم را سفت م یچشمانش را در حدقه م آراز

 :دیگو یاحتضار م

 .یمحمد یحاج کیبرو زودتر حاضر شو تا نبستنمون به خ زتیجون عز-

 :اش دهیورز یاندزم دور بازوها یدست م خندم، یته دل م از

هم دو سه دهنه مغازه تو بازار بزرگ، هم  شهیم بتیداره هم زن نص یبیچه ع-

 .بادت بزنه یکنیم ریاج میکیتو خونه  ینیشیاز فردا م

 :کند ینگاهم م یچپ چپ

از آالنه واال تو  یاز عوارض دور من دم درآورده. واسه نم،یپاشو برو باال بب-

 ؟یکجا انقد زبون دراز بود

 :دیگو یو م کندیحاج و واج نگاهمان م زیعز

 مادر؟ ومدهیاز نسترن خوشت ن یعنی-

 :زندیسمت پله ها و داد م دهدیهولم م آراز

 .برو حاضر شو تا عروسمون نکرده فخرالزمان-
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 . روم یباال م یکیخنده پله هارا دوتا  با

 یروز، درونش را از لباسها ۵ یبرداشتم و برا یکوچک و جمع و جور چمدان

خانه عمو  ،یهفته ا کیام پر کردم.قرار بر ماندن  یباز یبه قول آالن، قرت

 .کشد یماه م کیبه  زیآخر هفته و آمدن عز یسهراب است که مطمئنم با مهمان

جزو  یبا آالن و آراز، از کودک یخانه عمو سهراب و شب زنده دار ماندن

 .اوشیادامه داشت تا مرگ  بابا س ایرو نیا خوش رنگم بود. یهاایرو

 یضیمر یکفش کرد تا در روزها کیه عمو سهراب، پا در وقتها ک همان

هم او و دو پسرش  م،یایبلکه هم من از انزوا در ب همسرش، کنارشان باشم.

 .ابندی نیتسک یکم

 دنیکه چشم د یشوم هیبودند و تنها سا یدر خاطرم مانده چطور همه راض خوب

اش به  حیتند  عمه سودابه بود و نگاه وق یحرفها هیما باهم را نداشت، سا

 .ما ی مانهیروابط صم

روشن بود که قبل از آن سفر شوم  ایبابا س یپس از مرگ، برا یروزها دیشا

 :و آرام در گوشم نجوا کرد دمیکش یکنار
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نشه و  ریدهان گشاد، ت یآدمها ثیباش که حرف و حد ییبابا جان فقط اونجا"

 ."صاف بره تو قلبت

 کی ید ۳۷کاش بعد از عالم بردارند. یهامیهمٔه تقو خ  یرا از تار ید ۳۳ کاش

با آن روح بزرگ و  ایرفتن بابا س ام و از خاطرم پر بکشد، ۳۴به  میراست برس

 یزجه ها ،یحمل بار، راننده ناش ونیکام یهاو قدرتمند، چرخ یدستان قو

ن سانحه و من پس از آ یها ییتنها شتری، سکته آقا جون، از همه بزیعز

 .میکودک یهامضاف بر ترس یاندوه

 .کشاند یبسته م مهیاتاق و چمدان ن نیرا به هم المیباز دست خ ز،یعز یصدا

 .کنم یمانتو به چمدان اضافه م دودست

عهده دار  خورد کردن اعصاب آالن  ییبه تنها دم،یجد یمشک-قرمز ییعبا یمانتو

 .هست

پوشش، کار خودش را بهتر  .ستیبه زبان گشودن ن یازیبا او ن یلجباز یبرا

 .برد یم شیپ
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 کیشروع  یامروزم برا پیکننده ت لیتکم یقرمز و تاپ قرمز و لگ مشک شال

 .جنگ اعصاب چند ساعته است

 .دیآ یخوشم م دمی.از فکر پلدیآ یم میلبها یتا رو خنده

 یم میرژ قرمز را به لبها یکند. تند یم نهینگاهم را از آ نیبوق ماش یصدا

 .روز پر مخاطره کی یروم به سو یم شیرسانم و پ

 :ستادهیقابلمه در انتظارم ا کیبا  لماجیها دپله نییپا

 بچه ام چند وقته هوس کرده. برا آقا آالن. نیظرف دلمه رو ببر نیخانم جان ا_

 .ادیب نجایتا ا ذارهیکار و بار نم

آشپز  خانه زاد که با همسرش عمو  نیا یحجم از مهربان نیزنم به ا یم لبخند

و  یالقییخانٔه  نیکنند به ا یسالهاست خدمت م م،یو فرزندش ابراه لیاسماع

 .نشیساکن

 : رمیگ یرا از دستان  زحمت کشش م قابلمه
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توقع داره اون فلک  رهیگیزن م گهید یدو فردا .لماجید دیانقدر لوسش نکن_

و  میخر ببر دیمال شما.اون وقته که با یزده هم دلمه بار بذاره، به خوشمزگ

 .مایبارش کن یباقال

 نیخدا به ا براشون خانوم جان. کنمیدوتا قابلمه درست م ره،یزن بگ شاالیا_

 .تک تکتون و بکنم یدستها جون بده تا عمر دارم کلفت

 :رمیگ یلبم را گاز م آرام

 ه؟یچ یکلفت ،یزیمونس عز تو لماج،یحرفارو د نینزن ا_

 :گردم سمتش یاندازدم. برم یم لیبه تعج زیعز یماهوت یتق تق عصا یصدا

 رگاهیو که از تعم نمیماش هفته رو خونه عمو سهرابم. نیجونم من کل ا زیعز_

 .شهیرفت و آمدم راحت تر م رم،یبگ

 :دیگو یاندازد و م یم نمییاز باال به پا ینگاه زیعز

خون اون بچه به جوش  یدیال قبا پوش هیبرو مادر خدا پشت و پناهت... باز _

 .برگ گلم یکردیعوضش م کاش اد؟یب
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 یجالب است که همه اخالق آالن را به خوب شوم، یم رهیچشمان نگرانش خ به

 :نداز بر ا

رم  ینم یخاص یکل امروزم که باشگاهم. جا شه،ینم یچیقربونتون بشم ه_

 .نینگران نباش

بزرگ  یهادوم سمت در یبوسم و با عجله م یگرد و تپلش را م یهالپ محکم

 .عمارت

 .سفر اخر آالن است یام، سوغات یمشک یورزش یهاکفش

شلنگ   ریآراز، که ز نیدوم سمت ماش یم یکیپوشم و پله ها را دوتا  یم تند

 .در حال شسته شدن است میابراه

 :زنم یم داد

و ر یآب گرفت .گهید دیکنیتموم م نیشماها دار نی! آب مملکت و همیبابا اب یا_

 کارواشه مگه؟ ن؟یماش

 .بندمش یشرمنده خانوم. دستور خوده آقا بود. الساعه م_

 :میگو یرو به آراز م یو با حالت شاک کنمیرا باز م نیماش در
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 یه !هیاضطرار تیکرد! مرد گنده چند بار بگم مملکت تو وضع جایب یلیآقا خ_

 .نوبرت نیو ماش واریرو درو د ریتو آب بگ

دو قورت و  انگار نه انگار دو ساعته من و کاشته. ،یمنیخوب خانوم ا لهیخ_

 .هیهم باق مشین

 

. دستش را یمرمر ورود یهابر لبٔه پله ستادهیا نمیبیرا م زیو عز گردمیم بر

 .دیگو یلب ذکر م ریکرده و ز یشانیبان پ هیسا

زن را با آن  نیا در آورده. لهیتازه سر از پ یهاشود از پروانه یپر م دلم

 .نگران، عاشقم شهیپر از چروک و نگاه هم یهادست

 :زنم تا به گوشش برسد یداد م بلند

 یزیچ نباریاومد بهم زنگ بزن. بخدا ا شیپ یهر ساعت از روز کار زمیعز_

م ش یاونوقت مجبور م شم. یم یبه گوشام برسونه عصبان ریو ماه من ادیب شیپ

 .بدتره یخونه؛ اونجور امیتا از تهران بکوبم ب ۳۷۳
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ها از دست جاده نیتو ا زی. من، عزدیآروم برون دمیقسمتون م اوشیبه روح س_

 .نیمونه به در تا برگرد یدادم. چشمم م

 :زند یلب غر م ریآرام ز آراز

 ذاره؟ یراحتش م الیخواب و خ گهید حاال ؟یخواست یم نویهم_

 :دیگو یم زیبه سمت عز بلند

 .یعل ای. یشی. توام برو تو، هوا گرمه گرما زده ممیر یقربونت برم آروم م_

کمربندم را  .تیآن حجم  گرد و کوچک غرق  در انسان یدهم برا یتکان م دست

 .کند یبندم انگار تازه نگاه آراز مرا کشف م یکه م

 :کند یخاص خودش اضافه م طنتیو با ش زندیم یمنظور سوت با

 .زورو یامروز از رو بست رتوینه مثکه شمش_

 :میگو یاخم م با

 چطور؟_

 ؟یقصد جونتو کرد ایگو.. مانتو جلو باز و شال قرمز و رژ مکش مرگ ما._
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 یشوم از بو یدارم و مست م یسرش را بر م کند. یم ینیسنگ میپا یرو قابلمه

 .لماجیخوش رنگ و لعاب د یهادلمه

 :دهم یبا حال عصب جواب م دنیبو کش نیح

 .خوش لباسم شهیمن هم سوت و برا عمه جانت بزن،_

 یباغ، باال م بداریش ییرا از سرباال نیزند و پر گاز ماش یاستارت را م دکمه

 :دیگو یکشد. داخل کوچه  م

رمز و شال و رژ ق یمانتو جلو باز بپوش یگرفت میتصم یاتفاق یلیتو خ یعنی_

  گه؟ید یباهاش ست کن

  :شود یم دهیباغ کش-به خانه یبه کوچه باغ سرسبز و منته نگاهم

 .دوستاش" کنه یداره خرج "خواهرا رتیغ یلیخان داداشت خ_

روان  یرو رودیم میکه مستق ستیهمان تک عبارت” دوستاش یخواهرا“ عبارت

کلمه دوست  رییها و تغمدل احترام گذاشتن آالن به بزرگتر نیو اعصابم، از ا

عمه سودابه  ز،یکه عز یطور .قهیصحبت از آن موجودات لوس و عت نیدختر ح
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 ،ینیزم ریغاز آن موجودات  یکیو حتا عمو سهراب هم، وقت صحبت در مورد 

 .برند یرا به کار م فیواژه سخ نیهم

 :کند یوتاه نگاهم مشود از لبخند مهربانش، ک یپر م صورتش

 منطقه؟یانقدر ب دوست داره، یلیچون خ یکنیچرا فکر نم_

 :میگو یزده م رونیاز حدقه ب یهاچشم با

 ”نباش دهیگند بیباش، س ازیخواهرم پ”ننداز: غیاون تبل ادیتورو قرآن من و _

 :زند یته دل قهقهه م از

 ؟یچ غ  یتبل_

 . دمید لبوردایاز ب یکیرو  شایچند وقت پ دونم،یچه م_

 :کنم یحالت مسخره اضافه م با

 .هشیو کرمو م گندهیراحت م بیاما س خوردشیبودنش کرم نم هیبا چند ال ازیپ_

 نیا هدی. جان  خودم ادیدرونتون و حفظ کن دیمروار د،یخودتونو بپوشون دیایپس ب

 .کار خود نا کسشه غم،یتبل
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گردانم سمت جاده.  یرا برم میچرخانم و رو یرا داخل کاسه چشمم م میهاچشم

 .خندٔه آراز ادامه دارد یصدا

 :میگو یم یعصب

محجبه  یآدما یندارم. برا یو باهاش مشکل ستیبحث من حجاب ن یدونیتو م_

ه که ب نی. ایانتخاب بشه نه اجبار یاریکه اخت یاحترام قائلم. اما حجاب یلیهم خ

 نیدونه از ا هی. کنهیم میکنه، روان کتهید خوادیزور به من بکن نکن و م

االن تو  من درازه... رهدور و برش نداره. فقط زبونش س یرفتاراشو با دخترا

 ی  تو دورهم چرا ؟یاست، که چ افهیهفته است با من تو ق کی گه،ید یشاهد

 م؟یمن و آرام هم بود ثاقیرضا م

 :دهم یو ادامه م رمیگ یم ینفس

 یشد. بعد به جا تیو اون بود که با دختر رو میخدارو شکر ما تنها رفته بود_

دست منو  یوسط دورهم رفته. افهیاون برا ما تو ق میما دستش بنداز نکهیا

 .آبروم رفت درسته؟ نیکشون کشون زورم کرد به رفتن. آخه ا د،یکش



 
28 

و اصرار  ثاقیرضا م یدورهم یاداوریشوم.  یجا به جا م میحرص سر جا از

 .آورد یخونم را به جوش م ش،یهمراه یاز حد آرام برا شیب

 زیخلف عز یهابارز نوه یهااما وزه بودن از خصلت میآ یبار گفته بودم نم چند

 .جون است بالخص اگر آن نوه فرزند عمه سودابه باشد

به عنوان ژن خوب  شهیکه آالن هم ستیهمان فرد ثاقیرضا م نکهیخبر از ا یب

فرد با مال مردم  نیا دادیعبارت پر از تمسخر، که نشان م کیکرد. یم ادیاز او 

 .دهیخودش را کش نجایتا ا دهیبه ارث رس اکانیاز ن یو پول باد اورده  یخور

سوال داشت تا حضور من و آرام   یجا شتریب یآمدن خودش به آن مهمان نیهم

 .خبریاز همه جا ب

 :آراز آتشم زد سوال

 ن؟ینیهفته است سر سنگ کیشد که  یحاال چ_

 :را تکرار کردم زشیبرادر عز منطقیب یهابغض و حرص حرف با

تهران راه پات وا نشده بود که اونم  یایپسر اسم هی"تو دورهمگهیبه من م_

راه پات وا شده که انگار منو تو  گهیم کنهیدهنشو پر م نیشکر خدا شد". همچ
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شاهد باش  تو! ندارم اشویقلدر نیا تحمل گهی...آراز به خدا من ددهید یچه وضع

 یرم از دونه دونه "خواهرا یم ارهیها در بادا اوصول نیبخواد از ا گهیدفعه د

دونه دست عمو  هی یکی دمی. مکنمیآلبوم درست م رم،یگیدوستاش" عکس م

 .شه براشون یادگاری زیسهراب و عز

 

 :دهد یخندد و سرش را تکان م یم آراز

 کیآدمه که سرش با هم  ثاقیقدر حرص نخور.آخه رضا م نیقربونت برم، ا_

  ن؟یهفته است قهر

 :کندیکه دادش را بلند م رمیگیخوش تراشش م یاز بازو یزیر شگونین

کردم؟من مشکلم رضا  فیتعر یکرد شبستر نیساعت برات قصٔه حس کی_

 .زتهیکه تو کلٔه داداش عز هیا یافکار  قرون وسط نیمن سر ا ثاقه؟بحثیم

 :دهم یکشم و ادامه م یملتحبم م ی  شانیبه پ دست

 یکارم همه خانومن؟ بخوام عوض سر دم؟یکنه من تو دانشگاه پسر ند یفکر م_

 .گهید ادیم ست،یکه دست اون ن ادیسرم ب ییبال ایبشم 
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 :ردیگ یرا گاز م لبش

.بعدم، چشام روشن رهیخدا نکنه خار به دستت بره .بال غلط کرده سراغتو بگ_

 چشت وا شده،آره؟ یحسابپس 

تا  ثاقیرضا م یبرم دورهم دیمن حتما نبا منظورمو. یفهمیلوس نشو آراز، م_

هر جام   ای م؟یشیدعوت م ییمگه ما هرجا. بعد از اون، ادیسرم ب ییبال هی

ساده باشه به مناسبت  یلیاز اولم قرار بود خ یدورهم نیا م؟یر یم میدعوت بش

تنها  نکهیا یو برا رارثبت شرکت رضا، که اونم فقط آرام دعوت بود و به اص

 .میبود که مختلط بود نیا نشمینباشه من و برد. تنها خالف سنگ

حرف  یهستم برا یادامه بده من گوش خوب یعنیکند  یدر سکوت نگاهم م آراز

 :دهم یشده ات. ادامه م دهینشن یها

دختره از  نشسته بود وسط مبل، یقجر یهامثل شازده یدیدیم دیآقارو باخود _

سه بار پلک زد تا باور  .دهیانگار جن د میدیکه رس ما! رفت یسر و کولش باال م

 .تو میکنه من و آرام از در اومد

 :اعصاب متشنج ام یرو کشدیآراز خراش م ی خنده یصدا
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بدم اما اون صحنه رو از  یپام و ضربدر هیدست و  هیبه جان خودت حاضرم _

 .نمیبب کینزد

 یو خم منته چیاست  پر پ یسمت پنجره که منظره اش، جاده ا کنمیرا م میرو

شهر پر  یراه یمتفرقه که هر کدام با داستان یها نیبه تهران و ماالمال از ماش

 :دود اند

 زید از جلو مساعتم اوم می. بعد نیرو از دست نداد یایدنیصحنه د نیهمچ_

 یکنیلباستو عوض م صدایب“اورُدور دست منو گرفت، برد تو اتاق و گفت: 

 .”یکنیم کاریوسط چ نیا قایدق یدیم حیتوضم خونه اونجا به میریم

وقت نداد  یبردم. حت یکردم، رو دست م یمعطل م وقت نداد. شترمیب هیسه ثان

 .نوایکنه ب سیخودشو خ. آرام که کم مونده بود ادیآرام  بدبختم باهامون ب

 

ه و ُزل بزند ب ردیدست بگ فقط پاپ کرن کم داشت، ند،یبیم  لمیانگار که ف آراز

 :دیگو یم رسدیغش خنده اش که به اوج م غش            .دهانم

 .شدمیم یمنم بودم شاک نویا ییثاق؟خداینه و رضا م میچکیه یآخه دور هم_
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عدل  دونستمیهست من چه م ایبگم؟ صد تا رضا تو دن یبابا جان به چه زبون_

 !که آالن باهاش کل کل داره هیهمون خر نیا

 یدستش رو ریز گذاردیو م ردیگیدست چپم را که در هوا مانده آرام م آراز،

 .فرمان

در آرام کردنم  یو سع کنمیمواقع داغ م نجوریکه ا شهیزند و مثل هم یم لبخند

 :دیگو یدارد؛ م

کردن اون، شماها رو  تیاذ یوقت رضا برا هی دهیحرص نخور، آالن ترس انقدر_

 یدوران کارشناس یرضا از دوستا دونستیدعوت کرده باشه. واال مطمئنم نم

 .آرامه

 :میگو یحرص م با

به  حاتمیبگه حرف حرف  منه.حاال که با توض خوادیکه م نهیمشکلش ا_

 !از بس که غده د؟یکلمه بگه ببخش کی ستیهم برده چرا حاضر ن یاشتباهش پ

 اون بهتر گه،یآالن درست م نیخودتونه. بس که هرکار کرد گفت ریهمشم تقص

 .فهمه. واقعا باورش شده بزرگ  خاندانه یم
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 هیاز چند ثان بعد .میایکند تا با خودم کنار ب یشوم، او هم سکوت م یم ساکت

 :کنم یاضافه م

 .بچه ها باهام رفتار کرد نیجمع ع نیازش ناراحتم، ب_

 :دیگو یگذارد و م یاز جنس عمو سهراب هم م یچشمانش را با محبت آراز

 .یفقط ازش ناراحت هیشکرش باق یباز جا_

 

 

جذاب و پر از خش   یبه صدا میده یبه باشگاه جفتمان گوش م دنیرس تا

 ." یمن کول رمیم یبره باز تو تنت م یخواننده که اصرار دارد "اگه خار

 

 کند یبه در مجموعه م یدارد.نگاه یدر بخش بانوان, داخل کوچه نگاه م یجلو

:  
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و  رمیاطاقتو من برم بگ دیبذار کل حداقل ؟یبر یشکل نیهم یخا یم یمطمئن-

 .امیب

 یم یور کیکوچک باشگاه را  فیک کنم،یجا به جا م میپا یدلمه را رو قابلمه

 :شوم یاندزم و خم م

رسه  یبه خودش م نقدریدلشم بخواد دختر عموش ا! یکیش نیبه ا چمه مگه؟-

 .باشگاه ادیم

 :کنم یرا باز م کمربندم

 .منم احترام بذاره قیبه سال رهیبگ ادیروز  هی دیباالخره با-

 :دیگو یو م ردیگ یرا به سقف م سرش

 هی یدنبالت. با اون برگرد امیبگو ب یاگر تا عصر زنده موند کنه، ریخدا به خ-

 .میافت یهم م گهید رگاهیتعم

 :کشد یم نییرا پا شهیبندم،ش یشوم. در را که با پا م یم ادهیپ

 .کمکت امیبذار حداقل ب-
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 ؟برگرده یکن یو راض یناصر یتونیم نیالزم نکرده برو به شرکت برس، بب-

 .چمدون منم ببر بذار تو اتاق تا آخر اجرا. میلنگ اد،ین

 :دهد یتکان م یسر

 .هفته من بشم کبوتر نامه بر هیباز  نیکل کل نکن زیجون عز-

 :میگو یرفتن سمت در باشگاه م نیح

 .برات ارمیتو کوزه، م زارمیسرشو م-

 :رسد یبلندش از پشت به گوشم م یصدا

 .برا من فسقل بچه پرهیگنده م اصال. یرسیبه کمرش م نیبب-

 .بشانیغر بیعج کیبه ژنت گرددیقدشان هم برم ی. بلندخندمیته دل م از

اما  نه، ایخودم هم دو دلم که بروم باال  شوم. یم رهیمجموعه خ یهاپله به

 .کند، استرس را کنار بگذارم یقابلمه و ناهار ظهرش مجابم م ینیسنگ
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و  چیمارپ یهاشود اما پله یباز م ییاز کوچه باال انیمجموعه آقا یاصل در

رسند به هال  یمراست  کی؛ کامال زنانه یبا قوس اط،یح نیا بیخوش ترک

و پشت سرش اتاق مخصوص حاکمه بزرگ که در   تیریبخش مد یاختصاص

 !شود یاداره م کویدستان قدرتمند داداش کا

رسم به هال کوچک باال، که از دو بر  یکنم و م یم یترس ط یپله را با اندک ۳۱

گاها  یهاکلیگردن کلفت و ه یهادارد به مرد میمستق دیاست و د شهیکامل ش

 .شکلشان ییذوزنقه ا و یقیتزر

که  ییبرخوردارند اما امان از شاگردها یبهتر تیاز وضع هایالبته که خود مرب

 .کنند یدارند آرنولد شوارتزنگر شوند و دلبر میروزه تصم ۳ ۷

و  یسر و گردن عرض کی .نمشیبیو نم نییپا یهایمرب نیچرخانم ب یم چشم

جمع مشخص  نینگاه کوتاه هم بود و نبودش ب کیبا  با همه تفاوت دارد. یطول

 .شود یم

 .گذارم یوسط م زیم یشوم و قابلمه را رو یآبدار خانه کوچک کنج هال م وارد
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 چپ است و با هیال یکنم که در منته یخفته حرکت م ریسمت محل استقرار ش به

 .ستمیشود از کل س یکوچک، مجزا م یدالن

نحوه  یحت بم، پر خش و خسته، خاص خودش است. یصدا زنم. یدر م آرام

 پهلوانان“ سلایر یهااز وسط کوچه پس کوچه یمرد یی"بفرما" گفتنش که گو

 .کند یبه داخل دعوتت م ”رندیم ینم

 .شوم یوارد م یتأن یبا اندک انیلب بسمه هللا گو ریکشم و ز یم قیعم نفس

اش نشسته  یکایچرم  مدل آمر یمبلها یرو شیرو به رو کلیمرد درشت ه دو

 .ندا

چرخانند سمت آالن که سخت مشغول نوشتن داخل  یمن با تعجب سر م دنید با

 .است نییسرش پا د،یسر رس

 

 .بد موقعه مزاحم شدم نکهیسالم...مثل ا-

مم سال نیس دنیبا شن مانم. یو منتظر عکس العملش م ستمیا یم نهیبه س دست

 .شده دهیکند انگار نفخ صور دم یآنچنان سرش را بلند م
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 یزیچ برد، یبو م کریاز دو مرد غول پ یکیمن و آالن به هم،  رهینگاه خ از

 :دیگو یشود و م یبلند م آهسته .لنگد یوسط م نیا

 .دیخوش آمد یلیسالم خانوم خ-

 :دهد یدست پاچه ادامه م

 .میکرد یرفع زحمت م می...ما هم کم کم داشتممم-

 

احترامشان  یزنم و به ادا یجفتشان م یبه رو یچرخانم، لبخند یرا م سرم

 .دهم یتکان م یسر

 .رمیگ یو از درگاه فاصله م ندیآ یسمت در م به

 .وسط اتاق زیشدنم به م کیشود با نزد یبسته شدن در همزمان م یصدا

 هیکه هر ثان ییمن. با اخم ها یشده به سر تا پا رهیهمان طور نشسته، خ آالن

 شهیهم شترازیچپ، ب یابرو یشکستگ کشند. یرا در آغوش م گریکدی شتریب

 .کندیم ییخود نما
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 اهیجفت س کیتا غرقم کنند در  ست،ین شیهااز چال گونه یخبر یاطالع ثانو تا

 .چاله جذاب

دارند  یاش، سع دهیو کش یعسل یهاخشم چشم یهاحال  حاضر فقط شراره در

  .رگش پا گذشته ام یو من کجا ستیاو ک اورندیب ادمی

کند،  یتالش دارد اصوات را آهسته هج تینهایبم و خشنش که ب یصدا یجادو

 :کند یم دارمیب

کردن. تاالر  تونییاشتباه راهنما ؟یبه سالمت نیبر یم فیتشر یک یعروس-

 !!!نهییزنونه پا

 :میگو یزنم در چشمانش و م یُزل م ییو با پررو رهیخ

 !!میمختلط شرکت کن یهایفقط عروس میما عادت دار-

 .ستدیا یشود و م یبلند م کبارهی

ترس به جانم شّره  ده،یکش یهاپهن و پا یهادرشتش، با آن شانه بتیه دنید با

 یپرم و عقب م یقد م  کی.. .است یکه عصبان ییکند. امان از وقت ها یم

 .کشم
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 :زند یم پوزخند

 !!حاال یبود-

 :دیآ یتر م جلو

درست بپوش، ممکنه چهارتا نره  یایبار نگفتم باال م صد ه؟یچه سر و شکل نیا-

 خر تو اتاق من باشن؟

 :میگو یم یسر رهیو خ ییپررو با

چشماشون ! خانوم خوشگل وا شد هیچشم دوستات به جمال  شد حاال؟ یچ-

 .روشن

 :دهد یدرنگ جواب م یب

 .ختهیر ابونیخانم خوشگل که تو خ-

 .خدا بخواد ختهیر ابونیمن بهتراشم که تو خ از ه؟یتو چ یخوب پس نگران-

 .کند یو رو م ریو ترس، دلم را ز دیآ یتر م جلو
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قدم   کیفاصله مان کمتر از  دارم. یکه ظاهرم را سفت و سخت نگاه م هرچند

 .دارد یو در دستان بزرگ و محکمش نگاه م ردیگیدستم را م کوتاه است.

 :دیگو یاش م یآرام و خط خط یصدا با

 .یفرق دار یابونیخ ی. با دخترایمن یکه تو، دختر عمو نجاستیمشکل ا-

 

غالب  شهیقدرت او هم ندارد، یریکشم تاث ی. هرچه مکنمیرا مشت م دستانم

مرد  یبرا یادیداخل چشمان رنگ  عسلش که ز زنمی. ُزل مرهیمرد چ است.

 :است و معصوم فیمانند او لط یخشن

مثل  من!! یکنم.دختر عمو یم دایکه "من" به تو ربط پ نهیآهان، پس مشکل ا-

که  یاگهیو همه دم و دستگاه د زیمبل و اون م نیمثل هم ات. گهیهمٔه اموال د

 مال خودته نه؟

انگار ته  شود. یته چشمانم م ی رهیخ؛ کشد سمت خودش یرا آرام م دستم

 :مغلوب تر شمیابر کی آرام تر، شمیابر کی .ستیگرینگاهم دنبال کس د
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من با تو مثله اموالم  .رونیبه مخت اومد تف کن ب یاول فکر کن، بعد هرچ-

 کنم؟ یرفتار م

 رابشیس یهنوز رنگ مهربان تیکه در اوج عصبان یکشم از نگاه یم خجالت

 .کرده

سمت مبلمان  رومیکند. م یم میدست اش شل شده، رها اندزم. یم نییرا پا سرم

 :گرم است یکه هنوز از حضور مرد قبل یمبل یرو نمینش یاش. م کیش

 ...ثاقیرضا م یاز رفتارت وسط دورهم اون ؟یکرد یم کاریچ دیبا گهید-

 :زند یداد م ستادهیا همانطور

 .به زبونت اریرو ن کهیاسم اون مرت-

 :میگو ی. آرام مزندیشده و رگ گردنش کامال محسوس نبض م قرمز

 شه؟یمحو محاال من اسمشو نگم، از صحنه روزگار -

 :ردیگ یاش را به سمتم ماشاره انگشت

 .اسم نکبتشو بشنوم خوامیاز دهن تو نم-
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 اطیشود به ح یکنم که باز م یم استش،یر زیرا به سمت پنجره، پشت م میرو

 یباد و بوران چیرا که ه یو تنومند دهیقد کش یکند درخت افرا یو قاب م نییپا

 .سرش را خم نکرده است

 :کنم آرام شوم یم یسع

 یایم یمهمون وسط ستم،یساله ن ۵با من متعادل رفتار کن. من بچه  کمیآالن -

 .و پام زخم بشه فتمینکنه ب نکهیاز ترس ا رونیب میاریم یکش یدستمو م

 :دهم یبه نگاهش ادامه م رهیگرداند سمتش. خ ینگاهش سرم را بر م ینیسنگ

 اون وسط؟ یکنیچرا من و خراب م یمشکل دار وانهیبا اون مردک د-

. دستانش را ندینش یو م رودیم ییزده در چشمانم، به سمت مبل رو به رو ُزل

 :کند یم کیآورد و به لبانش نزد یباال م ییبه حالت دعا

 صفر، یشیم هوی. یشینم ۳۱دونه غلط  هیوقتها با  یبعض ست؟ین تیچرا حال-

 .الدنگ از همون غلط هاس ثاقیاون م ...نییپا ن  ییپا یشیباال پرت م یازون باال

 :دهم یگذارم و سرم را تکان م یرا هم م چشمانم
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فکر  رون،یب یدست همون الدنگ؟ منو کشوند یدیاخه چرا نقطه ضعف م-

کالم  کیکردم؟  یم کاریمن اونجا چ یدیتموم شد؟ تو اصال فهم یهمه چ یکرد

. «ینزد یکلمه حرف زد کی» یداد زد ن،یتو ماش میتا نشوند فقط ؟یدیپرس

 .تیجنا...طبق معمول قصاص  قبل از ید برو که رفت ،یکرد ادهیبعدم که منو پ

 :دهم یمانم ادامه م یجواب که م ی. بمانمیعکس العمل اش م منتظر

اما گوشت و  رونیب یمن و آورد آرام بود. یاون مردک دوست دوران کارشناس-

 .دست گربه یداد

 :کند یم زیرا ر چشمانش

برا من مهمه؟ داداش  گردن کلفتش جمعش کنه، که رضا و  یلیآرام خ التیبه خ-

 .شناسهیهاشو خوب م یهم پالک

 :کنم یرا گشاد م چشمانم

 ؟یکرد یآها پس تو اون وسط نقش برادر نداشته من و باز-

 .دمییپسر عمو بودنه زا نیتو هم! من گه بخورم بخوام داداش تو باشم-
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 یلیکشم به سمت سرش که حاال خ یگردن م شود. یکشد و از جا بلند م یم پوف

 :ارتفاع گرفته

 ...هیلیپس مشکله تو نسبت فام.. دستت درد نکنه واقعا.-

 :دیگو یم یتند گذارد حرفم تمام شود، ینم

اونم از  ی. کم پا رو دم من نذاشتهیمشکله من چ یفهمیچرت نگو، خودت م-

 .قصد

 .منم نره یدست و پا ر  یاش کن زجمع کنم که دم تو همه جا ولوه؟ کاریمن چ-

 :کند یرا گرد م چشمانش

 .ایبزنم پس کله ات برق سه فاز بپرون نیهمچ گهیم طونهیش-

قط که البته ف فهینحوه صحبت کردنت با جنس لط نمی!!اایغلط کرده. ب طونهیش-

 .شهیشامل حال  من م

 .زنم یکنم و خودم را به ظاهر باد م یبلندم را پشت شال جمع م یموها

 :زشیرود سمت م یکند و م ینگاهم م یبدجنس با
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 ...ایحاال کمتر ادا ب فه،یخوب لط لهیخ-

 :دهد یرا ادامه م شیدهانش و نما یکند جلو یچپ اش را گرد م دست

 ریز یتا کارگر و کارمند و مرب ۵۳۳تو خلقت  خدا موندم، یحضرت عباس-

 .امیفسقل بچه بر نم هی. اونوقت از پس ادیدر نم کشیدونشون ج هیدستمن 

 :میگو یحرص م با

 .دستتم ریگفتم چشم . باورت شده منم ز یگفت یمشکل منم ،که هرچ-

 

بزرگش  زیم یشوم رو به رو یراحت باش ادامه بده.بلند م یعنیکند  یم نگاهم

و  شومی.خم مزیم یگذارم رو یو دستانم را به اندازه عرض شانه م ستمیا یم

 :دهم یادامه م

گفتم چشم. به محض  یبر ینه دوره حق ندار یقبول شدم، گفت رازیدانشگاه ش-

ال سر و دنب کهینرو مرت یشرکت ما کار کن،گفت ایاستادم گفت ب یلیفارغ التحص

از مشاور  نویا یشکلته گفتم چشم. اومدم شرکت خودت راه به راه معرکه گرفت

صد ساله کارش  گه،گفتم بزر مانکار،یمت پس یاجرا اونو فرستاد یفرستاد
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بدبخت و اخراج  یساده ناصر یدعوا هی.ا ا ا سر  دونهی،بهتر م نهیهم

 ...ثاقیرضا م انیاز رفتارت سر جر نمینگفتم.ا یچی!!!باز هیکرد

 :زیم یرو کوبدیدست چپ محکم م با

 .رو نکن لق  دهنت کهیصد دفعه گفتم اسم اون مرت-

 

ترس و ضعف اعصاب از  نیپرم باال.ا یم شیترس  حرکت تند و پر صدا از

 :روم به نگاه  پر از خشمش یغره م چشم .با من است یکودک

 ؟یدیتا جمله گفتم تو فقط اسم  اون و توش شن ۳۳-

 ...شود یبه سمتم خم م زیم یرو

 زندیاش ممون بالن یادکلن خوش بو یکه بو ستیبه حد مانیهاصورت فاصله

خوش و حواس  یلعنت به هرچه بو شود. یو رو م ریو حال دلم ز امینیب ریز

 :دهد یاز حال منقلبم ادامه م خبریفرستم.او ب یپرت کن است، م

خودت قضاوت کن. کدومش تا حاال بد  ،یکن یم یاعدام  انقالب یتو که خوب دار-

 تو خونه؟ یموند عاریو ب کاریب ای یشده برات؟ درستو نخوند
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 :میگو یو م یکیهمه نزد نیکنم به ضعفم در مقابل ا یم غلبه

 ایتو درس خوندم و دانشگاه قبول شدم؟  یاز صدقه سر یفکر کرد نکنه ه؟یچ-

 .موندم یمن کار نبود و لنگ م یبرا گهید ینهاز نبود، جا یفکر کرد

 :دیگو یشود و آرام م یتر م کینزد

د که از ح ی" خوب زیمنه. به قول عز ریتقص ستاایتو ن ریتقص ...شمینه ابر-

" داستان الیبگذرد نادان خ  ...بد کند 

 :پرم یحرفاش م وسط

آره آقا جون من اصال نادان. من فکر بد ُبکُن. بذار من برم برا شرکت استادم -

 .کار کنم منت تورم نکشم

 :کند یتر م کیرا باز نزد صورتش

 ؟یکار کن یبر یی"، دست خودته مگه هر خراب شده ایغلط  اضاف"-
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افتد که  یم یزیچ ادی ییگو کبارهیبه هم و  میشو یم رهیخ قیعم هیثان چند

او محجوب تر از من است. سرش را  ایگو نهیزم نیکشد. در ا یسرش را عقب م

 :دیگو یاندازد و م یم ریز

 کهیبا اون مرت یارتباط نیترکیباد به گوشام برسونه کوچ ،یقسم ابر یبه عل-

 .ینگفت یخونش حالله. از االن بگم بعدا نگ ،یمزلّف دار

 

 نیحس کنم چقدر ا خواهمیکند سرم. تا م یم ینیاندزم. سنگ یم ریرا به ز سرم

سر  تک  ی هیسا شهیخواهم باور کنم که او هم یدرخت  تنومند محکم است، تا م

از همٔه حال خوبم. حرف  کندیمرا دور م اشدهیافکار پوس نیتکمان بوده، ا

خدا اندک  :میگو ی. آرام مدهیدمحبت و لطافت به خود ن یزدنش هم که شکر 

 در سنگ نیآهن خ  ینرود م-

 :دیگو یم طنت،یکه پر است از ش اشیور کیلبخند خاص و  با

 .دفعه رو فرو رفت نیا دیحاال شا ایب جوون،-

 :بزرگش زیروم سمت کشو م یکنم. م ینثارش م یو چپ چپ اخم
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داد  یدار ایحرف زد.  یدو جمله منطق شهیمنو بده برم، با تو نم دیکل نیا ایب-

 .یشیم دهیبه انحراف کش ای یزنیم

 یو به ساعت بزرگ و پهن  مچ دست راستش م ردیگ ینگاه از من م ریتاخ با

 :متفاوت باشد دیبا ایبا همه دن شزیدهد. همه چ

 .شهینم ریواستا ناهار بخور، بعد. کالست د-

 .خوردم یداد یالزم نکرده به حد  کاف-

 

 :کنم یدستپاچه اضافه م ت،یبا حرص و جد کند. ینگاهم م طنتیتعجب و ش با

 .یمنظورم بود، عوض یحرص و خود خور-

 

کند  یخاص  خودش که سرش را پرتاب م وهٔ ی. به همان شزندیبلند قهقهه م بلند

سرکش و  یهاخش دار و بم  خنده یکند از صدا یعقب و گوش مخاطب را پر م

 .اش یلعنت



 
51 

 میموها یبوسد.گرم و مهربان.رو یشال م یکشد و سرم را از رو یجلو م آرام

 :کند ینجوا م

 .هیقُراب شهینم دایاتاق پ نیجز خودت، تو ا ام،یخوردن ز  یچ-

** 

صاحبش را به رخ  یگریشد بر سطح آب و ناش یم دهیکه محکم کوب ییپا یصدا

 ۵بود که بعد از  کایآمر میساله مق ۳۳دخترک  ،یکرال کت یپا یصدا د،یکش یم

مشکل  هیسرعت و اصول اول ،یریروز فرد هنوز در نفس گ یهاجلسه کالس

 سرعتش نیالتربا نگیمیطول پشت هم شنا کند تا تا ۳۳است، نیداشت. قرار بر ا

 .دیایدستم ب یرینفس گ نیتربا کم

 .بخش کم عمق رسدیاتالف وقت م یطول با کل ۵ یو کالفه بعد از ط خسته

دهد به  یچشمانش سر م یرا از رو متشیگران ق نکیع زند، ینفس م نفس

 .گذارد یسرش م یسمت باال و رو
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رد  باغ. یهازند به الله یطعنه م زیسرخ سرخ، به قول عز دشیسف صورت

کشد باال و سر  یحرکت خودش را م کیبا  حلقه انداخته دور چشمانش. نک،یع

 :کند یبلند م

م زن یکه م ی. حداقل تو هر دستشهیکنم نفسم کم م یم یبه خدا سخته، هر کار-

 .رمینفس بگ هی دیبا

 

 یبه اصرار برادر بزرگش اسم نوشته و جالب بامزه است. یلیحرف زدنش خ مدل

 .اصرار داشته با من کالس بردارد یلیکه روز ثبت نام خ نجاستیداستان ا

 :پرسم یم مقدمهیب کبارهیو  افتمیم ایدر یهاسوال ادی

 ایکالس در ؟یحتما با من کالس بردار یشد روز ثبت نام اصرار داشت ی! چیکت-

 .بود یساعت خال نیکه ا امیکیو ن

 

 یجود، دست از ور رفتن با گوش سمت راستش که گرفته م یلبش را م پوست

 :کشد
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 .یترم هست کلی. خوش هیکه شما از همه بهتر دونمیآام...آخه م-

 

بود. لپ  دهیمن را ند یحت یسیچون روز اسم نو .ستین نیا اشلیدانم دل یم

 :کشم یرا م بشیصورت خوش ترک

 .یبود دهیتو که روز ثبت نام اصال منو ند! پاچه خار یا-

 یم ارادهیکه در هم ب یاز حرکت چشمان معصوم و دستان نیشود و ا یم هل

 :دهد یادامه م اشکنی. با لهجٔه خاص  آمرداستیپ کامال چند،یپ

بود. گفت با تو  دهیاز دوستاش شن یکیام...راستش داداشم اسمتو از خواهر -

 .بده جهیکالس داشته باشم که حتما نت

 الیخیب مغزم اثر گذاشته. یآالن رو یهایشکاک نیا کنم. یاش منگاه قیعم

 :گذارم یم اشیکتف لخت و استخوان یشوم. دستم را رو یم هودهیبحث ب

ه ب ویهمه چ هیپ دیبا ،یکالس برداشت ریسخت گ یمرب هیخوب پس حاال که با -

 .یتنت بمال
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 کتاب لکسینشسته، ر یصندل یاستخر رو یکه آن سو ایکنم به در یم اشاره

 :نوشد یم یخواند و چا یم

 یعشق م یاالن داشت یگرفت یکالس م. اگر باهاش نیاون خانوم خوشگل و بب-

 .یکرد

 :دیگو یخندد و م یم

 .داداشم شدا ریهمش تقص-

 

 مین نیتر است و ا ریاز من به شدت سخت گ ایکنم که در یاضافه نم گرید

ساعت ضد آبم نگاه  به... ردیدر دست بگ یمجابش کرده کتاب یکاریساعت، ب

 :کنم یم

 ی. هنوز پاهات آب و مرهیهدر م یخودیبرو تنبل خانوم، وقت  کالست داره ب-

حرکت دستا  ست،یدست راست درست و کامل ن یریپاشن به اطراف، نفس گ

 …من و نیاشتباهه. بب
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 :کنم یام اجرا م ۵۳۳بار  یدست کرال را برا حرکت

باال و آروم  ادیدرجه ب ۱۳ ن،ییو پا نهیآب و بکشه سمت س دیدست مثل پارو با-

 به یدگیکش نیبکشه به سمت جلو هم دهیفرو بره تو آب و دوباره تو آب کش

سرعت دست و  ی. تا وقتیکن یجلو، دستتو پرت نم کشهیسمت جلو تورو م

 ادینو خوب یمونه. اگر ا یم نییبدنت پا ینشن سرعت کل نکیپاهات با هم س

 .یگریمرب یبرا یآماده بش شاالیشناها که ا هیسراغ بق میریم یریبگ

 یچشمان  خودم است. به قول آالن چشم گربه. صدا هیشب قایدق شیا لهیت چشمان

 :کشد یم رونمیب االتیاش از خذوق زده

 بدم؟ یگریتونم امتحان مرب یآخر تابستون م یعنی-

 :زنم یم لبخند

 .یرس ی. به اونجا هم م«طونهیعجله کار ش» ر،یبگ ادیو  نیحاال تو هم-

 :گذارم یم سشیو خ یاستخوان یهاشانه یدستم را رو دو
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 یهمه انگشت به دهن بموننا. که وقت یزن یم رجهیش هی یری، حاال مخوب-

 .یقبل یاونور معلم شنات باورش نشه تو همون دختر ترسو یرفت

 :خندد یم ینخود

ل که باورش نم-  .درست برم و  یدا هیمن بتونم  شهیمستر َپنز 

 

گرفتن  ادی یکه برا یهمه ذوق و شوق نیزنم به لهجٔه با نمکش و ا یم لبخند

 :کنم یم کیدارد. سوت را به لبانم نزد

سر، پاها  ی. دستا باالری. اول ُپز و درست بگیزنیم رجهیسوت من ش یصدا با

 .سوت یو صدا... ۷...۳! حاال شد خم تر.

 

 ی  کند. سادگ یعمل م یموارد تا حد هیرود اما به بق یمکث م یرا با اندک رجهیش

 ایکند سمت در یفکر به او، نگاهم پرواز م نیدارد. ح یایخاص و دوست داشتن

 نیگرمابه و گلستان، ا قیاست. رف رهینقطه خ کیبه  ،که غرق در افکار خودش
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و بعد از آن رفتن  کوچکشتمام فکرش پر شده از مهاجرت برادر  بیروزها عج

 .دو نفره امان ثیخب یپدر مادرش از تهران و نقشه ها

 اوشیدبستان. آنوقتها که بابا س نیریش یگردد به سالها یرفاقتمان بر م قدمت

 یو روزها رستانیبودم به نسبت  دوران دب یزنده بود و من دخترک شاد تر

 .شوم انزوا

آب را پرت  شیکنم که باز حرکت پاها ینگاه م یدهم، دوباره به کت یتکان م سر

آالن  یهاآموزش ادی کنند. یکند به اطراف و دستانش مشخصا خسته کار م یم

 :شوم به سمتش یخم م د،یآ یشنود و به سمتم م یدمم. م ی. در سوتم مافتمیم

 یکه اشتباه م ییوقتا یدونیگرفتم، م ادیبار از پسر عموم  نیمن شنا رو اول-

 کرد؟یکار م یرفتم چ

 :بگو یعنیکند،  ینگاهم م نکیچشمان درشتش از پشت ع با

گفت اگر اشتباه  یم داشت،یاستخر خونه آقا جون و بر م یایکیپالست ییدمپا-

وقت  چیکه اشتباه رفته. البته که ه رمیگ ینشونه م توییهمونجا کنمیرحم نم یبر
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نزد اما ترس از کتک خوردن، از خود کتک خوردن بدتره. خالصه حواستو جمع 

 .مونهیبشه بد جاش م سیخ یوقتمنم  یهاییدمپا نیکن ا

 :کند یترس نگاهم م با

 ؟یزنیاالن م-

 :کنم سرش را فشار دهم داخل آب یم یو با دستم سع خندمیته دل م از

اتت نج تونهیداداشتم نم ،یکتکه رو خورد یکن یاما جلسه بعد تنبل زنمیاالن نم-

 .بده

 :شود یراحت م الشیمن خ یخنده  با

 .کنم درست برم یم یسع گهیچشم د-

 :تشیزنم به معصوم یم لبخند

 .یفسقل هیامروز کاف ی. برافتهیبخور فشارت ن وهیآبم هیبرو بوفه -

 :خنددیم

 .جون شمیعاشقتم ابر-
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 .برو بچه پررو-

 

 یم کشیمانده. آرام نزد رهینقطه خ کیکه هنوز به  ایروم سمت در یلبخند م با

 یاپرد،چشم غره جانانه یزنم. از جا م یدفعه کنار گوشش بشکن م کیشوم و 

 :کند یم فمینثار روح شر

 .بر خر مگس معرکه لعنت-

 :اندزم دور گردنش یم دست

تا  ۴رفته  یزوریپ شیاتر هی !که یانتحار اتینرفته عمل ،یبسه غصه خورد-

خونه عمو  میغصه نداره. پاشو حاضر شو بر نقدرمیدلنگ دلنگ کنه برگرده، ا

 .سهراب

 :ابدیدستانم نجات  نیدهد تا از ب یرا تکان م خودش

که  یو پول افتمیاون رستورانه م ادیعمو سهراب  شیپ میبر یگیم یهر سر-

 کار؟یاونجا چ امیرفت تو پاچمون. ولم کن بابا حوصله خودمم ندارم ب

 :میگویخاطرات گذشته، م هیآور ادیحال خنده و  در
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آسوده رو  قهٔ یشوهر عت لیامشب عمو سهراب ترکونده. فک فام میبر ایپاشو ب-

آدم به شدت  گفتیبرادر شوهرش تازه از اروپا اومده، آرام م هم دعوت کرده.

 .هیا یازدواج

 :کنم یخندم و اضافه م یاز حرف خودم م خودم

 هی میکن یباالخره آبت م ایب گهیهستن د لممیگور یپسر عمه و پسر عموها-

 .بهشون میگیم میکن یکاسه م هی. حرفامونم امشب ادیمن م ریگ میپورسانت

 :رود یغره م چشم

گرم بشه، تا االن  یتو آب یایاگر قرار بود از اون دور و ور قتم،یساله رف ۷۳-

فحششم خودت  یگیاون حرفارم خودت م به من وعده نده... خودیب بچم بغلم بود.

 .یخوریم

 :خندمیته دل م از

 .یمن لیکه تو کف فک و فام یکنیانکارم نم ادیخوشم م-

 :دستم یزند رو یم
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 که پا بده؟ هیتو، تو کف منن اما ک لیفک فام رم،ینخ-

 :بوسم یشوم و صورت مهربانش را گرم م یدهد، خم م یبه گردنش م یقر

 .تورو ندران اقتیکدوم ل چیواقعا ه-

 :کند ینگاهم م رهیرا کج و با چشمان بدجنسش خ صورتش

 اد؟یدلت م ،یکلیخوش ه ،یخوش پوش ،یینگوووو، آراز جونم به اون آقا-

 :شود یم لیبه قهقهه تبد میهاخنده

 .چه خوش اشتها هم هست! آدم َدل ه رهیوبا بگ یا-

 :خندد یم باالخره

 نیمخشو بزنم. اونم هم ستمیهم بلد ن شیدو تا دونه قر قم یشناسیمن و که م-

 .دیزیعاقبت   شهیکنه.عاقبت منم م یم دایو پ یکیروزا 

 :کنم یم اخم

که هم خوشگلم هم  رمتیگ یخودم م رتتیاونم نگ چرت و پرت نگو، خدا نکنه.-

 .رقصمیخوب م
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 : ردیگ یم یشگونیلختم ن یبازو از

 کنهیپرتم م ادیم ؛رسه یم کوینکن. به گوش داداش کا شمیشوخ زتیجون عز-

 .تو کوچه

 

 ایمن و در کُمان،یتیم یبود که بر اساس کارتون  سفرها یاسم کویکا داداش

 .میآالن انتخاب کرده بود یبرا

 بایساعت ناهار تقر من  یُ را پر کرده که به  یکله سالن مانیه هاخند یصدا

 .ستیخال

 :دهد یادامه م یبا مسخره باز ایدر

رت س تونمیواسه داداشم تا م رمیبگ دیگفتم تورو با ادتهی یاون سر ا،یجون در-

 چطور جوابمو داد؟ ارم،یدر ب یریخواهرشوهر گ

 

کلفت  در یسع یکه با بدبخت ییکند، با صدا یآالن اخم م هیشب قایو دق ستدیا یم

 :دیگو یکردنش دارد، م
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 .زشته شمیحرفا شوخ یبعض-

 یصندل یکند رو یو خودش را دوباره پرت م شینیاندازد به ب یم نیچ

 :یکیپالست

 .. جنبه نداره اصالیننه بزرگ محمد یتو جا دونهیخودشم ممردک خوبه -

 

آن روز و جنجال بعدش که آالن اصرار داشت ما دخترها  ادیزنم به  یم قهقهه

 .میفقط دغدغٔه شوهر کردن دار

 :رمیگ یکتابش را دستم م یالیخیب با

 .هیمغزش َچَپک یایکش میاونو ولش کن بابا، س-

 

 افتاده باشد گفت: یزیچ ادیدفعه  کیانگار  ایدر

 نیتو ا گمیم من ن؟یکرد یآشت شد؟ یچ ثاقیرضا م یمهمون ان  یجر یراست-

 .خونه مارو نگو بهش هیقض گهیاوضاع د
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 :میگو یو آرام م کنمیرا جمع م میلبها

 ومد،اماین شیحرفش پ گهید میحرفمو بزنم. در مورد مهمون دیباالخره که با-

  .زهیریجا زهرشو م هیفکر کنم رضا با آرام دوست شده. باالخره 

 :کند یمتفکر نگاهم م ایدر

 از قصد رفته تو کار آرام؟ یعنی-

 :دهم یرا در هوا تکان م دستم

 .آالن نقطه ضعف دستش اومده یاز قصدم نباشه با اون بچه باز-

 

 .کند یم یچیحرفمان را ق میشلورک ورزش بیداخل ج یگوش برهٔ یو

ام، انداخته شیرعنا یاز قد و باال رپالیش یکه باال یاتازه ریاسم  آراز و تصو به

 :کنم یکنم. ارتباط را بر قرار م ینگاه م

 جونم آراز؟-
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 جلو در باشگاهم. َتک گهیساعت د میگرفتم. ن رگاهیاز تعم نتویماش ر،یتوله ش-

 .نییزدم بپر پا

به  تگشیبر م لشیزد. دل یم میآراز با آن صدا ،یبود که از کودک یلقب ریش توله

 یو شلوغ هانیبوق ماش ینداشت. صدا ریش الیروشنم که کم از  یحجم موها

 :امروز فرصت ناهار خوردن به او نداده یآورد که مشغله ها یم ادمیپشت خط 

 .برات ارمیخرم از بوفه م یم یزیچ هی ،ینهارم که حتما نخورد-

 :دیگو یخاصش م یو شکم چران ییپرو با

 .لطفا یریهات داگ پن-

. همون کوکو گهید یتو شکمت همش دل درد یزیریآت آشغاالرو م نیهم خودیب-

 .برات ارمیو لقمه کردم، خودم نخوردم، مشبید یسبز

 .انتخاب یبرا یدیکه به آدم م میباز یفضا نیعاشق ا-

 :خندم یم

 .گهید یکن تیاحساس امن دمیفضا بهت م-
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 : را یکند حجم گوش یخندٔه گوشنوازش پر م یصدا

 .تو ی  فضا-

 

 :میگو یکه باز غرق در عالم هپروت شده م ایکنم. رو به در یم قطع

 ؟یایواقعا امشب نم-

خونه رو  هیخوبه و توام قض ختمیروز که سرو ر هینه برو خوش بگذره. -

 .و آراز جون زجونیعز دنید امیم ،یگفت

 .قربونت بره آراز جون-

سمت رختکن. به شدت خسته و خواب آلودم. شلوارک را  رومیبوسمش و م یم

شرکت باعث شده،  یکنم. خوش حالم که امروز کارها یعوض م یبا لگ طوس

را با لباس گشاد عوض  امویهم ما دیواال با ؛آالن با آراز به خانه بروم یبه جا

کشم و  یم ررا به س یرا با شلوار. شال صورت نمینازن نگیکردم هم لگ یم

لج و  یدهم برا یم یروزها انگار دست نیزنم. ا یم نهیبه خودم در آ یچشمک

 .یلجباز
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سفارشات  دنیبعد از خر کالفه ام کرده بود. یماه حساب ریت لیاوا یهوا یگرما

را داخل  میها. کفشمیرسان یآالن، به سرعت خودمان را به منزل عمو سهراب م

را اشغال  یهشت یوارهایاز د یکیعمو،  دیجد یکنم. تابلو یجفت م یجا کفش

از من گرفته  آراز ش،یکه سالها پ یمیقد یاز عکس یانتزاع ستیکرده؛ طرح

 .جنوب یهازار ین نیب دنیدو نیبود؛ ح

 گرید ییهوایو ب یجنوب، که از تشنگ یروزها نیاز حال ا کشمیم قیعم یآه

 یکه سالها یمردم یدل بسوزاند برا یشد کم یم دایپ یجان ندارد. کاش کس

 .خاک نیهر وجب هم یبرا دندیجنگ تک تکشان قهرمان بودند و جنگ

دانم که طبق معمول  ی. مدیآ یشعر خواندن عمو سهراب از آشپز خانه م یصدا

نوک  یرسم به آشپزخانه. رو یکنم و م ی. آرام هال را رد مدهیدر را نشن یصدا

. قد بلندشان از زمیآو یبه گردنش م یبه سخت شوم. از پشت یم کشیپنجه نزد

 .ها لهیکوتوله ساخته در شهر گال کیمن 

را  امنهیخورد. حجم س یم یچشمان مهربانش. تکان اندک یگذارم رو یم دست

. شباهت  عمو ستیکه در هر دم و باز دمش جار تیناب انسان یکنم از بو یپر م
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 ق،یعمو دق .یخوش کودک یکند به روزها یپرتم م شهیهم ا،یسهراب و بابا س

 .باباست با همان روح بکر و بزرگ یهایانسالیم

 :خندد یآرام م 

 انیازون نره خرا م یکیمن ، کدوم  فیآخه جز تو دختر خوشگل و ظر-

 کنن؟ یم ریمنو از پشت غافلگ ینجوریا

. ندیآ یبدنم به صدا در م یهاگردد و گرم در آغوشش تمام استخوان یم بر

 :کشد یم قیعم ینفس

 تا حاال؟ ی. کجا بوداسمیگل ناز و عطر -

 :بوسم یاش را مشده غیلپ  تازه سه ت محکم

 .کشم یخوشت م یپسر الک نیکشم از ا یم یهرچ-

 :دیآ یم شیصدا شود با ورود آراز به هال. یبسته شدن در مصادف م یصدا

 .سهراب خان طرف توه ینجوریکن، هم یکم چغل-
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 ی دهیپد نیاستقبال ا یبرا میرو یو عمو، کنار هم به سمت در آشپزخانه م من

 !نو ظهور

 :ردیگ یرا باال م دشیخر یهاسهیبه عمو ک رو

 .باال ارهیخدا با خودش ب یدونه رو محض رضا هیدختره نکرد -

 :کشد یم میبه موها یسهراب دست عمو

 .میکار دار یم نزن که حسابتو، غر اریاش؟ ب یفرستادم پ یپس تورو و برا چ-

 

 :ندینش یم هاسهیبا ک ن،یزم یهمانجا رو آراز

شرکت و  یتورو ارواح خاک آقاجون من و معاف کن. از کله سحر دنبال کارا-

 .بذار استراحت کنم کمی. تمیانگور لیاوامر پسر گور

اندزم. عمو را سفت تر از کمرش در آغوش  یبه صورت ناالنش م ینگاه

 :رمیگیم
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خونوار و نون  هیتو  ی"هم سن و ساال زیپاشو جمع کن خودتو. به قول عز-

 .. مرد گنده انگار نه انگاردنیم

 :برد یسرش م یکند و باال یخالص م هاسهیرا از ک دستانش

 ن؟یدار یاستعفا بدم، دست از سرم بر م یمن از مردونگ-

کند و  یم میسهراب آرام رهاعمو  دهد. یخنده، من و عمو را با هم تکان م موج

 :دیگو یم هاسهیرفتن سمت ک نیح

ملت خرج ع م؛یراه بنداز زونیگلر هی ر،یبگ متویباشه بابا جان، فقط زودتر تصم-

 .ردتعلل ک شهیهم نم هیثان کیدالر  نییو باال پا یاوضاع اقتصاد نی. تو اادیدر ب

 

که عمو کامل داخل آشپز خانه شده،  هیکشد. بعد از چند ثان یهمانجا دراز م آراز

 :دیگو یم

 گه،یگرم گوشته د ۷۳۳.میبه خدا راض نیداریاگر با عمل، دست از سر من بر م-

 .جلو سگ بخوره ندازمیاونم م
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 :شیکوبم به پهلو یروم و با پا م یم

 .آدم باش کمیکنن.  اتیحیخاک تو سر ب-

بر بدن سفت و  امدهیکند و انگار نه انگار که با قدرت کوب یرا بلند م سرش

 :محکمش

 گرم گوشت تنمم ندارم؟ ۷۳۳ اریاخت-

 :او یتا پهلو ردیگ یمن درد م یپا شتریزنم که ب یم شیبه پهلو یلگد دوباره

 تو باشگاه؟ یکن یم کاری. چیچقدر چغر بد بدن-

 :دیگو یکند و با ناله م یاعماق جان ذوق م از

 .گهید یشیمثل آالن بهت برنامه بده، سنگ م یخر هیتوام -

 :شود یم زیخ مین هوی

 .لخت شم رمیگ ی. پول میدیپکارو ند کسیتازه س-

 :اندزم یم امینیبه ب ینیچ

 .نمیلخت تورو مونده بب نیگمشو نکبت. هم-
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 ینثار لنگ درازش م یدارم. دوباره لگد یهارا از دور و برش بر م سهیک هیبق

 :شود یآخش بلند م یدفعه صدا نیکنم.ا

 .یوحش ،ببریقفل یآالن؛ ابر گهیالحق که درست م-

 

که امکان دارد  ییکنم سمتش و زبانم را تا جا یرا م میدر آشپز خانه رو دم

 .شود یم  یخنده و دوباره افق ریزند ز یم.. .کشمیم رونیب

 :هنوز در حال هم زدن سوپ و خواندن آهنگ محبوبش است عمو

 ...یهم دیآ انیمول یجو یبو-

 :دهم یم ادامه

 ...یهم دیمهربان آ اری ادی-

 :کند یقابلمه بلند م یرا از رو سرش

 .ناز نفست-



 
73 

 :میکن یهم تکرار م با

 ...یهم دیآ انیپرن میپا ریراه او، ز یو درشت یآمو گیر-

 :خواند یبه سبک بنان م عمو

 دوست یاز نشاط رو حونیآب ج-

 :کنم یاضافه م هیمرض یادا با

 ...یهم دیآ انیخنگ   ما را حام-

 

 :و پر از عشق قیکند، عم ینگاهم م عمو

و دوست داشت که  اوشیکنم. چقدر خدا س یکنم، حض م ینگاهت که م شمیابر-

 .یشد ایس یدنهاینرس یتورو بهش رسوند. تو جواب همه 

زنم تا قطرات لو ندهند  ی. آرام پلک مدمید یشود جلو یم یاپرده اجازهیب اشک

 :حال دلم را

 .بود. خدا من و دوست نداشت که زود ازم گرفتش ایکاش بابا س-
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 ماند. یسرم در بغلش م هیبوسد. چند ثان یو م ردیگ یسرم را در آغوش م عمو

 :میگو یعوض کردن بحث م یکنم. برا یچشمم را پاک م

 کجاست عمو جونم؟ ایخوب مواد الزان-

 :بخورند یخواهد خاطرات تکان یکار م نیدهد. انگار با ا یرا تکان م سرش

 یسوپم برا نیشب. ا یتو زحمت نکش قربونت. چند جور غذا سفارش دادم برا-

 .خوره یصداش گرفته. فکر کنم داره سرما م؛ آالن گذاشتم بخوره

 :چرخانم سمتش یرا م سرم

 .خورنیکه همه م یدونیهوس کردم عمو جونم. بذار درست کنم. م ایمن الزان-

 :کند یتعارف م باز

 .کنم یخودم درست م کنم، کاریپس تو به من بگو چ-

 :زنم یبه کمر م دست

آشپزخونه قدمت دارها. حاال من  نیرفته حضور من چقدر تو ا ادتیعمو مثکه -

 شدم مهمون؟
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 :کشد یرا م لپم

 .یبش تیخام اذ ی،نمیخودته، االن خسته ا یخونه  نجایا-

 نیهم درست کنم که آالن دوست داره. اهل ا یبذار قورمه سبز ه؟یحرفا چ نیا-

 .ستین ایغذا سوسول

 

 ییبسته گوشت تکه ا کیقورمه،  یبسته سبز کیو  دیجد زریروم سمت فر یم

بسته ها، به  ییجا به جا نیدارم. عمو ح یبسته گوشت چرخ کرده بر م کیو 

 :ها را جا به جا کند وهیرود تا م یم خچالیسمت 

 .خوش به حاله آالن-

 :زدیکنم تا داخل غذا نر یبرم و با کش جمع م یسرم را باال م یموها

 .شما یپسر شکمو نیبد به حال  ما با ا نیبگ-

 :دهد یتکان م یسر

 .توش نمیهارو که شستم، بچ وهیم ارمیب سید هی رمی. من میخودت لوسش کرد-
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 :کند یلب زمزمه م ری. زستدیا یلحظه م کیخروج از آشپزخانه  قبل

 .یخونه بود نیدختر ا شهیکاش هم-

عمه سودابه و  یحرفها ادیپر از لطف و محبتش به گوشم آشناست اما  زمزهٔ 

 .کند حال خوش را به جان خاطراتم یحرام م ش،یها هیکنا نیسنگ هیسا

 

روغن  ابهتی. کف ماهزمیریم کسریدارم و داخل م یبر م نتیرا از کاب ازیپ

برود آن روز ها  ادمی کنمیکنم. دارم تالش م یهارا اضافه م ازیو کم کم پ زمیریم

آتش گرفت و خاکسترش هنوز  جایب یهاکه با قضاوت مینوجوان یرا.سال ها

 .سرد نشده

زد سر عمو سهراب. تازه از مدرسه آمده  یآشپز خانه بود که داد م نیهم داخل

امتحانم را داده بودم. گرما طبقه معمول  نیآخر خرداد بود و آخر یبودم. روزها

 یم یماه ۵ ایام کرده بود که نشد منتظر آالن بمانم. از مرگ بابا سکالفه یآنقدر

 امنهیس یبختک تمام روز رو کی ثل. مشدینم یعاد میبرا زیچ چیگذشت اما ه
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شد و  یتر م کینزد می. هر لحظه به گلوشدیثابت نم یا هیرفت.ثان یراه م

 یبالش اتاقم م یها روهمه غم بود. آخر شب نیا انیپایبغض، آبستن تالش ب

 .نکند داریکدامشان را ب چیخواب ترحم  ه م،یها ییتنها یتا صدا دمیبار

 

 ادیفر یکه صدا دمیکش یسرم م یدر را آرام گشودم، مقنعه را از رو دمیکل با

که داخل قاب بزرگ،  ییهمان پروانه ها هیشب درگاه خشکم کرد. یعمه جلو

پشت  دیمنزل عمه با قصاوت سنجاق شده بودند به صفحٔه سف نهیشوم یباال

 دهیجا چسب نها درست داخل قلبشان را هدف گرفته بود. از هماسرشان. سنجاق

ا عمه که فرو رفتند داخل قلبم ت یهاحرف زیت غیمثل ت نا  ید؛عیبودند به صفحٔه سف

 .روزگار اهیاق کنند به صفحٔه سمرا هم سنج

 :شود یاکو م میهاهنوز در گوش شیصدا

 یواقع یدختر اگر دختر عمو نیا ؟یبه کور یخودتو زد ای یتو کور سهراب،-

دختر و پسر مثل پنبه و  خونه. نیاومد بمونه تو ا یشونم بود خدارو خوش نم

دختر پر از ناز و  نیا .یکنیم تیمعص یبهت بگم؟ دار دیمن با نمیا .شنیآت

 .تو دام فتنیتوام که هر دو جوونن، م یپسرا اداست.
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حرفها راجع به من باشند.  نیشود ا یدهانم. باورم نم یجلو گذارمیرا م دستم

 یدرد بکشم. کم م یانصافیهمه ب نیروم سمت پله ها، تا کمتر از ا یآرام م

 یجا م همان.. .ام را یبیپله آخر حجم غر یکنند رو یم یآورم؛ زانوانم خال

 :شکند یعمو، سکوت خانه را م یصدا .نمینش

ازش  یتو ک! من بزرگ شده یبا بچه ها یدختر از بچگ نیا .یبس کن سود-

 تیمعص نیبترس از خدا و قضاوت نابه جا. تهمت نزن. ا ؟یدیرفتار زشت د

 ست؟ین

 :دهد یعمو ادامه م یهادر نظر گرفتن حرف بدون ،یبا سنگدل عمه

رو چشاتون  یخودیب ایتو و س ه؟ییاصال معلوم هست از چه تخم و ترکه ا-

 کردن. یهمونا بزرگش م ل،یو اسماع لماجیخونٔه د موندیم دی. بانیبزرگش کرد

دنده بود. حاالم که  هیاز روز اول لجباز و  .میدیکش اوشیاز دل س میدیکش یهرچ

. بخدا مهرٔه مار داره. هکرد هیدختره رو انداخته وبال گردن تو و بق ستیخودش ن

 … و یام که آقاجون چشاشو هم بذاره البد دنبال سهم پسر گهید یدو فردا
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 :شود بر زبان عمه یم یپرند از جا، هم قفل یهم مرا م کبارهیعمو  اد  یفر

 یخوایم ی.تا کمهیتیاون بچه االن  .یکن یگناه م یخدا دار به ،یبس کن سود-

خار چشمت شده؟ هنوز آقام زنده  نقدیتو داره ا کاریچ دفاع؟یبچٔه ب هیاز  یبترس

 ؟یراثشیاست تو دنبال ارث و م

 :دهد یو ادامه م دیآ یحرکت کالفه عمو م یصدا

تکرار نکن. باد به گوش آالن برسونه طوفان بپا  ییجا گهید یگفت نجایا نارویا-

 .کنهیم

 :برسد جهیحتما قرار است امروز به نت ییگو ،یعصب عمه

شده رتق و  شیمن ناراحته خودمم؟ نگران بچم آالنم. همه زندگ یتو فکر کرد-

بچم آالن خسته  ن؟یداره انقدر مثل پروانه دورش ی. چیوجب هی نیا یفتق کارا

 ...دوباره از اول ؛خونه اریشب ب ؛عصر ببر کالس ؛صبح ببر مدرسه یشد ه

 

 نیمحبوس کردن ا یاش برازد و من متعجب بودم از توان حنجره یم ادیفر آالن

 :حجم از خشم و غرش
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نگران  کنم. یکنم از ته دل م یقسم که من هر کار م یبه عل ؟یعمه نگران من-

برو  . زودتر برو خونه ات.یساز یم یباش که برا خودت دار یخودت و آخرت

تورو روح  و بشنوه. فیاراج نیا ستین شمیتأ آخر  عمر خدارو شکر کن که ابر

 .مونهب یباق نمونه،یکه ب یاز حرمت کمیبذار  تکرارش نکن. ییجا گهید ایعمو س

 

ماجرا  یداند آالن از کجا ینم قایسودابه که کامال جا خورده و معلوم بود دق عمه

 :وارد خانه شده؛هول و دست پاچه گفت

 .... شتریبخدا از عرفان ب؛ یعمه فدات شم تو نور چشم من-

 :کالم عمه منعقد شود گذاردینم

 مایبدون تا ق نویاحترامت واجبه.اما ا ،یبرو عمه! برو خدارو شکر کن که بزرگ-

به اون فحش ناموس به منه.  یحرمتیخونه است، ب نیناموس ا شمیابر امتیق

شتش پ نی. بخواتونویخاله زنک یحرفا نیا نیبگو. تموم کن امهیبه بق نویبرو ا

همه از حالل  الیکنم که خ یعقدش م برمیم رم،یگیدستش  و م ن،یاریحرف در ب

 .حرومش راحت باشه
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. گذشته ستیکس ن چیه هیآالن شب یهایسالگ ۷۳دانم که  یم قایدانم...عم یم

 .اش ییسن شناسنامه ا یبزرگ است برا یادیاز سر  پر بادش، او ز

 دانمیاما م؛ زنند یدلم بال بال م یهاتمام پروانه رت،یهمه تعصب و غ نیلذت ا از

همه از ناموست  شیو حرفها ستیقیآالن چه مفهوم عم یکه ناموس برا

خورد  یآب م یتیمسئول میاز بار عظ شیادهایفر یو نه عشق. همه  ستیپرست

 یالیروز مقابل در و همان... حک کرد شیهاقبل سفرش بر دوش ایکه بابا س

گفت: حواست به دردونه حسن  یبا لبخند م یوقت ،نیکنار پنجره ماش ،یالقیی

 .باشه تا برگردم یکباب

دوم سمت اتاقم.  یتند م شنوم. یعمه و عمو و آالن را نم یهاحرف هیبق گرید

به خود  یازینقش و نگار پوست پ وارشیکه از بعد مرگ بابا، در و د یهمان

کم  یبا دستها شیمخمل سرخاب یو پردها میهایگرفت، به سبک همٔه دخترانگ

 .توان زن عمو دوخته شد
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را  شانیمن تک به تک حرفها دند،یکه آالن و عمو فهم یاز آن شب با وجود بعد

. زند ینفس نفس م نمانیب یچه راز میاوردیهم ن یکدام به رو چیام، اما ه دهیشن

 .نبرد یینفره بو ۳راز  نیآراز هم از ا یحت

ساخت، لجوج و  یآن روز شوم، بلوغ از من دخترک سرکش یکه از فردا هرچند

 یهااجبار یهمه  یکفش کرد و جلو کیرا در  شیدرون گرا. همان که جفت پا

نقل مکان کرد.  زیرا جمع کرد و به منزل عز لشیبار و بند ستاد،یآالن و عمو ا

 .پر مهرشان بود کل طبقه دومش قلمرو   ایبا بابا س یهمان خانه که روزگار

 ،افکند، قلب اقاجان یبود و با مرگ نحس پنجه م مارستانیها زن عمو بروز آن

 ریسال پ ۳۳ کبارهیبه  زیسکته کرده بود، عز ،ایخسته از بار غم مرگ بابا س

ه ک ،ییتنها ینینفر یهاانهیقلبم پر بود از مور یهاتر شده بود و من، تمام حفره

 ی. پدرختمیر یفرو م یشتریخوردند وهر روز با حجم  ب یدرونم را آرام آرام م

 م،یکودک یهایباز یهمه  یبت بود. هم پا میرا از دست داده بودم که برا

که مرا  یمرد جوابم،یب یهاهمه سوال یدانا م،یها ایهمٔه رو یریقهرمان اساط

 .گذاشت و رفت میتنها هاهیو کنا شیاز ن یبود و مونس، با کوله بار سیان
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کند به آشپز  یکشد و پرتم م یداغ جزغاله شده، دست افکارم را م ازیپ یبو

گاز را  ریعمو که هود را روشن و ز دهیکنم به انگشتان کش ینگاه م خانه عمو.

چشمانم نا  یهم حوال باز.. .سمیگردد سمت چشمان خ یبر م کند. یخاموش م

 یصورتم، انگار تا ته قصه را م یکشد رو یم دست! است یخواسته، باران

 :خواند

خوش  یایو الزان یقورمه سبز هیخودم  دمیعمو جان برو استراحت کن. قول م-

 .یبدم. تو امروز خسته ا لتیمزه تحو

 :دهم یتکان م یفکریب نیرا از ا سرم

با تمرکز  گهید دمیقول م .افتادم ایخاطراتم با بابا س ادیلحظه  کینه به خدا -

 .تمومش کنم

کشاند به  یخابالود م یو چشمان ختهیبهم ر یهود، آراز را با موها یصدا

 :آشپزخانه

 .توش ی..یکه اونم ر یکرد یکار و مثل آدم م هی نیهم-

 :گردد سمت عمو یم بر
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 یهاراه یشود ریازمون س بابا جون رستوران سر کوچه رو مگه تخت کردن؟-

 .بهترم هستا

 :میگو یبا لبخند رو به عمو م کند. یسمت پنجره آشپزخانه و بازش م رودیم

 .کنم یمن درستش م رونیب نیشما بر-

 :کنم یساعتم نگاه م به

 .نیدم بهتون انگشتاتونم بخور یم ییغذا هیتا شب  تازه ساعت سه شده.-

 :پراکنده اش یکشد به موها یم یدست آراز

چاق، منو انداخته رو کولش داره از  کلیبا اون ه لماجید دمید یداشتم خواب م-

 .می. تورو خدا مارو به اون نقطه نرسون، غذا نخواستدهینجاتم م شیوسط آت

 

گرد و گوشتالو،  کلیبا آن ه لماجیانفجار خنده من و عمو از تجسم د یصدا

دهم سمت در. چشمانم را  یکند. به زور هلشان م یآشپز خانه را پر م یفضا

 .بندم یکوتاه م ییهاهیثان یبرا
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را  میدلمه پخت زیدر آشپزخانه عز ایکه با بابا س یبار نیکنم، خاطره اول یم یسع

 .ذهنم جا بگذارم یپشت کوچه پس کوچه ها

 یدارد از تند دنیهم قرار بر بار یروم تا اگر اشک یم دیجد ازیبه سراغ پ دوباره

 .زنمیخاطرات غم انگ ی  زیباشد نه ت ازیپ

که عمو هشدارش را داده بود بر سر خانه  یطوفان ربطش،یب یهاحرف وسط

 .کس متوجه آمدنش نشده بود چیکه ه صدایگرفت. انقدر ب دنیوز

 

. دو نوع غذا و سه نوع ساالد  هم درست کردم؛ تمام دمیرا چ یناهار خور زیم

. بعد از  حمام رفتنم در حال خشک کردن یخانه پر شده از عطر قورمه سبز

 یاز رو شهی. طبق معمول همیصفحٔه گوش یرو دیآ یم ایاز در یامیپ م،یموها

را از  یگوش استم،روشن کردن سشوار با دست ر نیفرستاده.ح یصوت امیپ یتنبل

همکاران،  یهاامیپ لیکنم س یآورم. تلگرام را که باز م یحالت قفل در م

دکمٔه . ایدر امیسراغ پ رومیراست م کی. دیآ یشاگردان و دوستانم پشت هم م

کنم. به محض  یرا و سرم را خشک م دشیتا لود کندغر غر جد زنمیفلش را م

از  قبل ی  منینکات ا قیدق گذاردینم ارسشو یکنم، اما صدا یم یپل امیلود شدن پ
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بلندش در کل اتاق  یشود صدا یرا بشنوم. سشوار که خاموش م یمهمان

از اون دستمال سفره  یکی یامشب؟ باز برندار یبپوش یخوایم ی"چ :چدیپیم

 ."ایبلندارو تنت کن نیآست

 نی"س رسد: یم یبعد امیکه پ کنمیو دوباره سشوار را روشن م زنمیم لبخند

 "گه؟ید یثابت کن تویشعوریکه با رسم  شکل ب ،یدیجواب نم یکنیم

 :شیبعد امیشود و پشت سرش پ یام بلند مقهقهه یصدا

رو بپوش که دامنش کلوشه؛ کمرش تنگه  هیدربار یآب رهنیاون پ ا،یجون در-

کلنگ تو سر اردالن خورد، خر  دیکن شا یدلبر کمی. خاک تو سرت، شهیخوب م

 ".شد و اومد گرفتت

 

اندازم و  یتوالت م زیم ی. سشوار را روستیهمه سکوت مجاز ن نیا گرید

 :دهم یضبط و با حرص جوابش را م یدکمه  یرو گذارمیانگشتم را م

همونو گذاشتم کنار. البته که من هنوز مثل تو کوزه الزم  یچشم سود یبه کور-

 .یترش ینشدم واسه درمان بو
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مذکور. به زور دنبال آب کردن من  راهنیسراغ پ رومیو م زنمیبدجنس م لبخند

 یهم باشد من برا نیکرٔه زم یاست. اما کور خوانده، اردالن اگر تنها مرد رو

من هماهنگ  یبا گروه خون یزن مخ.. .کنم یاب مرا انتخ ییعمرم تنها یادامه 

  !شدن با آسوده یکه منجر شود به جار ییا یآن هم مخ زن ست،ین

 است؛یدر هیباشد که هد یا یانارصورتم همان رژ  شیکنم تنها آرا یم یسع

 .صورتم کم کند یاز خستگ یتنه بتواند کم کی دیشا

 یباشد برا یراه خوب دیدارم اما شا دیترد یکم میشتر ی  هابه پا کردن صندل در

فکر شده  یها هیمصونم بدارد از شر کنا یقوم باالبلند و از طرف نیبا ا یهمراه

 .هیام با بق یعمه نسبت به تفاوت قد

 .چدیپ یدر هال خانه م فونیآ یام که صدانرفته نییکامل پله هارا پا هنوز

 :ردیگ یرا به دست م یریتصو فونیآ یگوش آراز

ه از ک ییهرچند فقط تو پشت دره. یک میو بکش کنار بفهم لیاون خرطوم ف کمی-

 .یموهبت تو کل خاندان برخوردار نیا

 :کند یرو به من اضافه م زند. یرا م دکمه
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گفتم چه  یم میقد نه،یاش سمت زمعرفان چرا همش کله نیفهمم ا یمن تازه م-

 .قرارهاالن دستم اومده داستان از چه ... هیریبچه سر به ز

 :دهد یادامه م اشیکنم که به دلقک باز ینگاهش م یحواس پرت با

 .نیسمت  جاذبه زم دهیکل صورت و کش نهیالمصب دماغه انقدر سنگ-

 :خندم یم

 عمو کو؟ .یختیبسه نمک ر-

 

با  شه،یشود و او طبق معمول هم یسوالم کامل نشده، در اتاق عمو باز م هنوز

 .شود یباز خارج م ییدلچسب و رو یظاهر

رود سمت عمو، دست  یکشد و م یم یسوت آراز هنوز ادامه دارد، یباز مسخره

 :اندازد دور گردنش یم

 سهراب خان، عروس قشنگم کجاست پس؟-
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با آرنج هلش  کرش،یتراست از دو فرزند غول پ فیظر یکلیکه از نظر  ه عمو

 :یرود سمت در ورود یو م گریدهد سمت د یم

 .درو وا کن پشت در نمونن ایلوده باز نیا یبه جا-

 

شود با ورود افرادخانواده دکتر برزو به داخل.  یکردن در خانه، هم زمان م باز

. پشت سرش عرفان و بعد دکتر دیآ یافراشته جلو م یقراول، با سر شیعمه پ

 نیبه ا شهیکامال برجسته. مثل هم یکچل و شکم یاکوتاه و کله یبرزو با قد

حاضر بود با آن همه  مهم که اگر دکتر برزو پزشک نبود، باز هم عکن یفکر م

 نه؟ ای دیایاو در ب یو افاده به همسر سیف

 

 یبا مانع یحواسیممکن است از ب نهیهر آ ،یآخر آرام است، که سر در گوش نفر

روم و به جمعشان  ی. به سمتشان ماندازدیبرخورد کند و به قول آراز لنگر ب

طبق معمول عمه با فخر و غرور خاص خودش نوک انگشتانش،  کنم. یسالم م
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دارد. عرفان  فارهدست دادن هم با من ک یکند. انگار حت یانگشتانم را لمس م

 :کندیش نگاهم م. با نگاه دنباله داردهیباز چشم آالن را دور د

 .چشممون به جمال شما روشن شد! خانوم شمیبه به ابر-

 :دهدیمن نم اجازه فکر کردن هم به آراز

 .تو انیب هیقبول. بکش کنار بق ارتتیز-

 :خندد یخاص خودش م یدیقیبا ب عرفان

 ؟یسپرده جاشو پر کن-

 :آورد یهم کم نم آراز

 .نه سپرده حواسم به دماغت باشه تو چش و چال ملت فورو نره-

 

 نیروم سمت دکتر برزو که در ح یگذارم و م یدو عجوبه را به حال خود م نیا

 .مسخره اش را هم حفظ کرده ژیبا عمو، پرست یاحوال پرس
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کنم. تنها  یم دیبالد، تاک یکه عمه به آن م یکتیات یرو یلیو خ کنمیم سالم

 یدکتر تلیتا نیفروشد، هم یکه عمه به کمکش به همه عالم فخر م یاعتبار

 .شود تیرعا دیبا یاست که در هر برخورد

 حواسی. آرام  بکندیزند و سالم م یلبخند م ن،ییاز باال به پا ی،با نگاه میرو به

 .کشد یم رونیب یباالخره سر از داخل گوش یجیکشم. با گ یرا در آغوش م

 :زنم یبوسم و آهسته کنار گوشش لب م یرا م صورتش

 ه؟یخبر-

 :شود یتا فرق سرش باز م ششین

 .مخ رضارو کردم تو فرقون-

 

کنم به سمت  یم تشیحرف هدا یب کنم. یهمه شور و شوقش تعجب م نیا از

 .میشو یم ییرایپذ یرا آنجا بگذارد و با هم راه لشیدر تا وسا یجلو یهاکمد

 یاجازه  یلیکند و به مغزم خ یمن و آراز را با هم بلند م فونیدوبارٔه آ یصدا

 .دهد یکه آرام کرده را نم یکار لیتحل
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 یدارد و اصرار م یرا بر م یرا پر کرده. آراز گوش ریتصو یهمه  یاب صورت

ه در برود. به سمت آشپز خان شیبنوشد  تا خستگ یزیو چ دیایکند که حتما باال ب

ه ک ییها خی زری. از فرزمیر یاز شربت بهار نارنج م هیو بق یاب یروم و برا یم

 .اندزم یدارم و داخل شربت م یند، بر مجا داده ا یگل محمد کیدر قلبشان 

 

 یاب یهارا برا وانیاز ل یکیکند با عجله  یوادارم م ،یزنگ در ورود یصدا

 .بماند شتریگذارد ب یخجالت، نم یاهیببرم که مطمئنم ثان

 ر  یکند از تصو یهمه قاب ذهنم را پر م دشیبلند سپ راهنیو پ دهیبا قد خم زیعز

 .یمرحوم حاتم لمیمادر، ف تیشخص

را، با هم به  ایو در اسی ی. بورونیکشانمش ب یروم و از آغوش آراز م یم

 . سوغات آورده

 :میگو یم زیبرساند و رو به عز یدهم تا به دست اب یرا به آراز م وانیل

 .یدیجانم. خوب موقع رس زیعز یخوش اومد-

 :دیگو یرود و م یآرام آرام جلو م ستیریپ ی هیکه هد یزانو درد با
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اومدم. آالن بچم  ریببخش د ،یماهت که جور کش همه مون یقربون رو-

 ...شهیکارش زودتر تموم م یدنبالم نذاشتم. گفتم اب ادیب خواسیم

 :دهد یکند و دستش را تکان م یصورتم نگاه م به

م شد بک نیا .شهیراهو، بره کالفه م نیا ادیبچه ب کیهوا و تراف یآلودگ نیتو ا-

 .میدیرس رید

 :بوسم یمهربانش را م سر

 .نیدیهم به موقع رس یلیدردونه رو. خ نیا نیکم لوس کن-

 

در دست آراز  هدفیشربت را که ب وانیو ل کنمیسالم م یو اب ریبه ماه من رو

 :دهم یم یو به اب رمیگ یمانده م جیگ

 .یاستراحت کن اب کمیتو  ایب-

 :ردیگ یرا از من م وانیل ریخجالت و سر به ز با
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خانوم و  زیعز لیتو وسا امیب شهی. فقط اگر مشمیخانوم جان، مزاحم نم یمرس-

 .نخورم کیبذارم و زود برگردم که به تراف

 

 یلیکه خ دانمیافتد. م یبا خجالت دنبالش به راه م ریدهم، ماه من یتکان م یسر

 زیعز .ندیب یرا م شیپا یروزها فقط جلو نیا یخواهد، اما اب یرا م یخاطر اب

 :میگو یم ستادهیبرم. رو به آراز که همانطور دم در ا یم ییرایرا به سمت پذ

 .تعارف کن وهیبذار جلو مهمون، م ارویدست شیمثل چماق اونجا وانستا، برو پ-

کار خودشو کرد. جون تو تنم  ،یکه ظهر بهم انداخت یاون جفتک شمیجان ابر-

 .ستین

 :روم یغره م چشم

 .نهیمشکل ا ست،یعقل تو کله ات ن-

گردم.  یبر م ییرایدارم و به پذ یها را بر مسمت آشپز خانه و شربت رومیم

  .همه دو به دو در حال صحبتند
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و بعد  رمیگ یم زیعز یشود. شربت را اول جلو یزنگ در بلند م یصدا دوباره

چرخانم و در آخر به عرفان  یدور م کیدارد.  یبر م یلیمیکه با ب یعمه سود

در نبود آراز و  یتی. از هر موقعستیدست بردار ن شزیدهم که با چشمان ه یم

 :دیآ یم یآراز از داخل هشت یکند. صدا یآالن استفاده م

 .برو تو مطبخ شمیابر .دنیالممالکا رس یمستوف-

 یجد ییگو عمه.. .آورد یآالن را در م یکه ادا شیمسخره باز نیاز ا خندمیم

 :گرفته

 تو دارن اونا؟ کاریوا مگه چ-

 

دوم شربت  یروم تا سر یبه سمت آشپز خانه م ش،یعمه و حرف ها الیخیب

 یاضافه  وانیل یآالن از پله ها دستم را به سو یصدا دنیهارا پر کنم، اما شن

 .کند یدراز م گرید

مخصوص  تییسره به سو کیمجزا  یهابا پله اطیاست، از ح شیشگیهم کار

رسد.  یها ماستراحت به مهمان یرود و بعد از کم یطبقه سوم م میخودش در ن
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 یبرا یکر و کورش کرده که حت ی. عشق  رضا، حسابستین یاز آرام هم خبر

 .دیآ یکمک هم نم

از خروجم از درگاه آشپز خانه، آرام سر  قبل .دیآ یم ییرایهمهمه از پذ یصدا

 :کنم یماندازم و بدجنس نگاهش  یباال م شیراستم را برا یرسد. ابرو یم

 .هیهمش کله ات تو گوش یخسته نش-

 :کشد یاش متازه بلوند شده یموها ریدست ز یدلبر با

 ؟تو تور فتهی، با اون همه دبدبه و کبکبه بثاقیشد رضا م یباورش م یک یوا-

آب  رشیخوابد که ز ینم ییداند رضا جا یخودش هم م دهم. یتکان م یسر

 :برود

 .شده واقعا بتینص یچه افتخار-

 .کنهیغش م یفک کن مامانم بفهمه، از خوشحال یوا-

 .ینگفت یپس هنوز به عمه سود-
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گرفته تو باغ لواسونش.  یآخر هفته مهمون .ستیمعلم ن یچینه بابا هنوز که ه-

 .نداره تیکار یکس که،ی.گفت به توام بگم.بهتم که نزدایتوام پاشو ب

 :کانتر یگذارم رو یرا م ینیوحشت س با

 .اصال اعصاب ندارم گهید !ماجرا نکن نیمن و وارد ا زیجان عز-

 :دیآ یم ییو ابرو چشم

 کیسال از خدا کوچ هیخدا بخاد همه اش  مگه؟ ییا بچه ه؟یاداها چ نیوا ا-

  ه؟یناز و غمزه هات مال ک ،یتر

 :توجه ادامه دهد یب کنم. یگرد نگاهش م یچشمان با

 راست اومد باهات حرف بزنه... هیرضا  یبود که تو مهمون گولهیاون پسر ژ-

 .آالن اومد بردت هوی نیزدیحرف م دیبابا همون که داشت

 :دهم یتکان م دنینفهم یبه معن یسر

 کدوم؟-

 ؟یمگه با چند نفر حرف زد گه،یهمون دکتره د-
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 ییرایآسوده آمده و داخل پذ لیفام اندازم. یآشپزخانه نگاه م رونیبه ب ناخواسته

 :کشانمش داخل آشپزخانه یند. آرام زبان نفهم را، منشسته ا

 .منم با خودت ننداز تو باتالق .واریبکوب به د کنهیآرام ول کن. سرت درد م-

 :میبازو یگذارد رو یدهد، دست م یتکان م یسر یمنطقیب با

پولدار، درست  پ،یخوشت؛ بود یخوب یلیپسر خ ؟یترس یم یو ک یتو از چ-

اون همه آدم که تازه تا آخر شبم بودن، از تو خوشش اومد، که در  نی. بیحساب

 .دتتیربعم ند هیکل 

مدل دون ژوان  نیمن نه حوصله اخم و تخم آالن و دارم، نه وقت گشتن با ا-

 .هارو

 

 یجفتمان را برا رونیاز ب ییپا یکالمم کامل منعقد نشده بود که صدا هنوز

داخل قاب  ستادنشیآالن و ا کبارهی ورحض.. .کند یبه سکوت دعوت م یلحظات

خاطرات  ادیمنتظره بود که نا خودآگاه  ریآنقدر غ ،یعضالن کلیدر با آن ه

 .باغ، تمام حجم حافظه ام را پر کرد-و خانه یکودک
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 یو پشت سرش نگاه اخمو چدیپ یخودم و آرام در گوشم م یخنده ها یصدا

 ادیتر را برداشته.  نییکوچه باالتر و پا ۵مان  غیج یآالن، که معتقد بود صدا

 یبه سو دنمانیبه عنوان نوه اول و دو میقائل بود شیکه برا یترس و احترام

 .باشد دهیرا شن میها رفکند که مبادا ح یم رینا خودآگاه فکرم را درگ ن،یرزمیز

 :اش، جذاب تر شدهپر از خش یکه خورده صدا ییلطف سرما به

 ن؟یسالمتون و خورد-

 وانیل کیفکر  ی. بمیدهیسالم م مانیهاهمان وقت نیبا هم و درست ع جفتمان

 .رمیگ یو به سمتش م دارمیها بر مشربت ینیاز س

 :نگردیبه چشمانم م رهیخ

 ن؟یحرفاتون مهمن که مهمونارو فراموش کرد نقدریا-

 :سمت آرام کنمیرو م دانم که اصل منظورش با من است. یم

 .میمعطل شد نیهم یباهام داشت، برا یکار کی-

ر نگاهش سُ  .کندیشربتش که هنوز در دستانم مانده، حالم را بهتر م وانیل یخنک

 :سمت آرام خوردیم
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 …شاهللیا رهیخ-

 :رودیم شینگاه آالن به سمت موها ماند،یجواب م یکه ب آرام

 ه؟یچه سر و شکل نیا ؟یبرس توالت کرد هیشب ختتویچرا ر-

 بردیم یو دست زندیخوشحال از عوض شدن موضوع، نا خوداگاه لبخند م آرام

 :شیموها یال

 .بهم اومده گنیم-

 :کندیبه آرام م رو .کشدیم رونیام بزده خیرا از دستان  وانیل یبه آرام آالن

 اونوقت؟ ایک-

نجاتم بده، اما من قفل کرده  یعنی اندازدیبه من م یدوباره با احتضار نگاه آرام

 ندیبی. سکوت مرا که مدهدیم ستیبه وقت  ترس، مغزم فرمان ا شهیام. هم

 :دهدیخودش پاسخ م

 .گهیخوب...همه د-

 .که راه افتاده ستیو مسخره ا یشیچه بحث فرسا نیا
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 .چرخد یشده، م واریصورتم که حتم دارم مثل گچ د یآالن رو نگاه

در  شهیاز هم شیب میلبها یدانم که حال، سرخ ی. مکندیتوقف م میلبها یرو

 یقدم هنوز... کنمیو بلندش م ینیسمت س کنمی. با خجالت سرم را مزندیچشم م

 :رونیب کشدیم یرا از دستم به آرام ینیو س دیآیتر م کیام که نزدبر نداشته

 نیتمون شده قدم رنجه کن کتونیبعالوه  کیشمام اگه نشست  .برمیبده من م-

 .مهمونا یباق شیپ

 یحرکت م ییرایو پشت سرشان به سمت پذ کنمیم یو با رفتن اش پوف رودیم

 یافیا ،یبه خوب یکه زبان تند عمه سود مینگذاشته ا ییرایقدم به پذ هنوز .کنم

 :کند ینقش م

 گهیآدم د ؟یاریدو ساعت تو آشپز خونه بودن آخرم شربت و دادن تو ب یعنی-

 رو بچرخونه؟ ینیس نینبود ا

 :ندیچیم قیدق شه،یآالن ، زبان دراز عمه را مثل هم کالم

 یکس دمی. دشمیاست که همه کارا افتاده رو دوش ابر هیبق یرتیاز خوش غ نمیا-

 .کمکش کنه خودم دست به کار شدم ستین
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 ینیبه س یاز اتاق مهمان خودش را تند ریها نرفته که ماه منسمت مهمان هنوز

 .خاباندیجنجال را م یو به نوع رساندیم

 .کنمیآسوده سالم م دیآرام رو به خانواده جد ییصدا با

و آسوده، صدر  ریاردش .فتدیند تا همهمه راه بلحظه ا نیمنتظر ا ییگو همه

پاگشا  یهنوز عروس و داماد تازه هستند و برا الشانیند و به خمجلس نشسته ا

 .ندآماده ا

ند ا رهیبه من خ یکنار هم جور -اردالن-ریو مادر و بردار کوچک اردش پدر

 .نهاده ام نیپا بر زم خیلحظه از کره مر نیانگار هم

 :دهدیمرا مخاطب قرار م نیجو سنگ نیبه جبران ا یمستوف خانوم

 .جون شمیها ابرتو زحمت متیانداخت یحساب-

 :وسط اندازدیدرست مانند قاشق نشسته خودش را م شهیطبق معمول هم عمه

غذاهاش از  شهیبده به داداشم، هم شتریجان، خدا ب دهیها هیحرفا چ نیا یوا-

 .ادیها م نگیتریک نیبهتر
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 داستیفاصله هم کامال پ نیکه در حال معاشرت با دکتر برزوست و از هم عمو

مونولوگ دکتر  نیاز ا یخالص یبرا یرا متحمل شده، با خوشحال یچه زجر

 :دیگویبرزو رو به جمع م

نذاشت من دست به  .دیبه دوش کش ییبار همه کارارو تنها شمیاتفاقا امروز ابر-

 .بزنم دیو سف اهیس

 

بود که هر آخر هفته  یکارگر یخانه به عهده  یزینبود، تم نگونهیکه ا البته

و بپاش سه مرد شلخته. از  زیبر یزیتم یبرا گذاشتیها وقت مو ساعت امدیم

من سفارش داده  یعمو لطف کرده بود و چند جور غذا هم در کنار دو غذا یطرف

هرچند کوتاه  یقیدقا یبراحرفش دهان عمه سودابه را  نیکه ا نیبود، اما هم

 .بود یمائده آسمان کیمثل  می، برا بستیم

به عمو و دکتر برزو  یمستوف یآقا جمع از سر گرفته شد. یهاصحبت دوباره

 .راحت بکشد یو باعث شد عمو نفس وستیپ
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 ندیو به رخ کش ییخود نما یبرا یفرصت کاف زیخانوم در کنار عز دهیو ها عمه

خاطرشان را مکدر  یموضوع اندک نینکرده بودند و هم دایپ دشانیجوهرات جد

 .کرده بود

 کردندیمشترکشان، فوتبال، بحث م یو عرفان کنار آراز در مورد عالقه  اردالن

رها کرده بود و کنار آالن در  یقیدقا یخودش را از چنگال آسوده برا ریو اردش

 .دادیمردم داد سخن م دیمورد بازار و قدرت خر

 یتا اندک وستیپ زیخانوم و عز دهیهم طبق معمول به جمع عمه و ها آسوده

 دیدیصحبت نم یخودش برا ی! چون ما را هم سطح و قد و قواره ندوزدیب تجربه

رقابت را از تک تک  یکه انتخاب کرده، گو یمعتقد بود با شوهر یو از طرف

 .ربوده نیزم رانیدختران ا

 :دمیکوب شیبود که آهسته به پهلو یآرام هنوز در گوش سر

 .همش کله ات اون تواه گهیبسه د چشات دراومد،-

 :دهدیناله پاسخ م ییصدا با
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اگه تو  گهیپا بر جا باشه. م یهم مهمون یایاگر تو ن کنمیدارم رضارو قانع م-

به خاطره دوستشه که تازه  یمهمون نیا گهی. مرهیگ یم گهیروز د هی یاین

 .خوش بگذره یلیبه اونم خ خوادی. مرانیاومده ا

 :کنمیگشاد شده نگاهش م یچشمان با

 .اونو سرگرم کنم امیکه ب جکمیمگه من مل-

 :اندازدیباال م ییا شانه

 .یستین یاآدم سرگرم کننده نمیمنم بهش گفتم تو همچ دونم،یچه م-

لحظه نگاه آالن به سمت  کی کند،یکه آخش را بلند م کوبمیم شیبه پهلو محکم

 سیو د شومیبلند م ریتاخ یاندک با ضه،ینبودن عر یخال ی. براچرخدیما م

 .دارمیرا بر م وهیم

 شیکار انجام داده و پ کیدر نبودم  ریهم ماه من دیشا ایشکر آراز  خدارو

تا هر  چرخانمیرا از سمت عمو م وهیند. ممهمان ها گذشته ا یرا جلو هایدست

خم  رسمی. به عرفان که مکنندیکند. همه تشکر م ییرایاز خودش پذ یکس

 :دیگویباز مبا لوده  .شومیم
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 خجالت؟ ای میبخور وهیم-

 ستیخوب نیتا به گوش آالن نرسد اما فراموش کرده، آراز جانش دیگویم آرام

 :دیگویلب با حرص م ریبرادر بزرگش. آهسته و ز یبرا

 .بخور، فقط زودتر بردار دستش شکست یام خواستتو کوفت بخور، گه-

 

. آالن که تا آن لحظه گرم صحبت با شودیخندٔه اردالن بلند م یحرف آراز صدا از

 :ردیگیو ظرف را از دستم م دیآیبوده، به سمتم م ریاردش

 .رسم یتو برو به غذاها سر بزن من خودم به مهمونا م-

راحت پا  الیبا خ ریمن ماه.. .رومیو به سمت آشپزخانه م دهمیتکان م یسر

درست مثل پاک باخته ها، لبخند  یچک کردن  گوش نیپا انداخته و در ح یرو

 .یمدرن؛ همه سر در گوش یایدرمان دن یهم درد ب نی. ازندیم

 :شودیبلند م ی. تندنجاستیچه ا یبرا دیایب ادشیتا  کنمیم شیصدا

 .خانوم جان من به غذاها سر زدم-
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 :رومیساز م یو به سمت چا کنمیم یاخم

 .ننتینظر بب هیمهمونا، حداقل  یببر برا زیبر ییچندتا چا ایب-

 

همراهش به  زدیریرا که م های.چاشودیو مشغول م اندازدیم نییرا پا سرش

با پدرش عوض  ریاردش یدارد. جا ی. آرام همچنان سر در گوشگردمیسالن بر م

 .شده و خودش بازگشته به چنگال قدرتمند آسوده

 کال است. یمستوف یآقا ریقدرتمند در حال تسخ یفرمانروا کیدرست مثل  آالن

 .داردینا خواسته وام ایکه همه را به احترام خواسته  ستیجور تشیشخص

را هم  ینیریتا ش ریبه من کنمیو اشاره م دارمیبر م وهیخودم چند م یبرا

 :کنمیم کیو سرم را به گوشش نزد نمینش یکنار آرام م بگرداند.

 !ستایبدم ن یمعاشرت کن هیبا بق کمی-

 :کندیرا کج م لبش

جمع  هیاصرار داره  یهراز چند ییدا هیچ! یلیفام یجمع ها نیمتنفرم از ا-

 م؟یخسته کننده رو تحمل کن
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 :حرف مضحکش نیبه ا رومیغره م چشم

 ؟یهم تو جمع حضور فعال دار یلیحاال تو خ ستین-

 :کشدیم رونیمارا از از بحث خودمان ب یخانوم مستوف یصدا

 یدانشگاه هم که تموم شد و مشغول یبه سالمت ؟یجان چطور شمیخوب ابر-

 گه؟ید

 .تو باشگاه و شرکت مشغولم .گهیبله د-

درشت تر نشان داده شود، متعجب  شیشده با آرا یکه به شدت سع یچشمان با

 :دیگویم

 ست؟ین ونیا ؟ مگه باشگاه فقط مخصوص آقا-

 .بانوانه یبرا ی.استخر اختصاصریخ-

 :ردیگیپر توانش م یهاکالف سخن را به دست عیسر یسود عمه

 .بچم حواسش به همه هست بعده آالنو. ریخدا خ-
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را  یرسم مهمان نواز د؛تالش دار داستیکامال پ و کندیسمت ما م ینگاه آالن

 .دهدیعمه نم یمعن یب یُدر و گوهر ها نیبه ا یدرست به جا آورد که پاسخ

 :کندی. دوباره خودش شروع مزنمیم یخانوم مستوف یبه رو یلبخند

 ه؟یکارت تو شرکت چ زمیعز-

 :دیگویبلند م ییرایاز آن سر  پذ آراز

 .شونهیبه عهده ا ییکشف مفاسد اجتما ریخط ی فهیوظ-

 

من  یشرکت است که با دعوا گرید یهاو چند مورد مهندس یناصر منظورش

عرفان و آرام، نگاه همه را به سمت من  یخنده  یصدا کار شدند. یاز کار ب

 .کشاندیم

بدهم که هاج و واج  یبه خانوم مستوف یپاسخ کنمیم یاز نگاه جمع، سع کالفه

 :مانده

 .هستم یمن بخش معمار-
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آرام گرفته از صحبت مداوم با عمو و دکتر  یش اندککه تازه فک ریاردش پدر

 :کندیو عمه دوباره شروع م زیبرزو ،رو به عز

و دنبال  کننیها کار مباعث افتخار که خانوم یلیدوره زمونه خ نیواقعا تو ا-

 .هستن یاستقالل مال

 :پرسدیچرخش رو به من م یبا اندک اردالن

که  دی. اگر وقت دارمیهست نریزاید کیدنبال  یلیدفتر وکالتمون خ یاتفاقا ما برا-

 .میبکن ییهاصحبت کی

 :وسط پردیام که عرفان طبق معمول مجواب نداده هنوز

به  ادیب کنمیسه ساله دارم رو مخش کار م ...ینخا زود بر یاومد ریداداش د-

 .ارهیبده، به روشم نم ییصفا هیداروخونه 

 

بحث  دانیچاله م یهاالت نیانگار نه انگار که داروساز مملکت است درست ع

 .کندیم
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 :رسدیباز به دادم م آالن

اگر از روز اول مثل بچه آدم تقاضا  دیشا .یکه رو مخش رفت نهیخوب مشکلت ا-

 .شدیم یفرج هی یکردیدفتر، قرار داد امضا م یومدیو م یکردیم

 :زندیم یرو به من چشمک آراز

رف، جونشو بگ-  .ریپولشو نگ ریاز ع 

 :دیگویبحث، دوباره رو به من م الیخیب اردالن

عقد قرارداد اقدام  یبرا عایسر نیبذار یوقت هیما  یو برا نیاگر افتخار بد-

 .کنمیم

 :کندیام مبه آالن که با آرامش نگاه کنمیم رو

نگرفته باشن، حتما کار  دی. اگر پروژه جدنیبا آالن هماهنگ کن دیراستش با-

 .تیتو اولو میذاریشمارو م
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هدف با  ی  به جا شیرهایت یواضح است که همه  شود،ینگاهش سست م اردالن

 :سنگ برخورد و کمانه کرده است

 .دیکنیهم کار م یاوه، من فکر کردم خودتون تک-

 :دهد یطبق معمول نظر م عرفان

 ره؟یپروژه بگ خوره،یبدون اجازه آالن آبم نم شمیابر-

 اش را کوتاه کند.زبان دراز پسر عمه یجور کیسمت آراز تا خودش  کنمیم رو

 :کندیاست، شروع م دییتا کیاو که منتظر 

کار تورو هم دست  دمیقول م طرف شه.آب بخور، سوزشت بر کمیحاال تو -

 .عمو جون رهیبگ

 .کند یم دایو خنده سوق پ یبه سمت شوخ یاندک نیسنگ جو

 

رفتن  کند. یطبقات حرکت م یهابه سمت پله یبا عذرخواه یبعد از اندک آالن

از  شیب گرید یحکم رفتن من به آشپزخانه را صادر کرده، از طرف ییآالن گو

 .حضور در جمع را ندارم یحوصله  نیا
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 .گردمیآشپزخانه بر م به

 یم شیاست. صدا لشیداخل موبا میاوران یساز یطبق معمول در حال غن ریمن

. خودم هم سرگرم ندیرا بچ یخورغذا  زیکنم برود و کم کم م یکنم و خواهش م

 دارم؛یبرم ییرنگ فلفل دلمه ا سه... شوم یدرست کردن سس ساالد سزار م

سرشان را ببرم تا سه مدل سس متفاوت را به  دیبا    .و زرد یقرمز،نارنج

 .زمیصورت مجزا در هر کدام بر

پشت  قایخلوت، که دق اطیح زند. یم یآشپز خانه تقه ا یا شهیبه در ش یکس

خانه راه دارد. از  یاصل اطیبه ح کیداالن بار کیآشپز خانه قرار دارد، با 

طبقه سوم و  میبه ن رودیم میخلوت مستق اطیاز ح کیراه پله بار کی یطرف

 یدن آالن جا میکنم. از د یرا با جان کندن باز م یا شهیآالن. در ش تیسو

 :خورم

 ؟یور اومد نیوا،چرا مثل جاسوسا از ا-

پهنا  نیعبور دادن او، با ا شی. در کوچک گنجادیایتا داخل ب شودیپهلو م به

 :عرض شانه را ندارد
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 کنم برات؟ کاریکمک؛ چ اومدم ،یباش نجایحدس زدم ا-

روم و خودم را  یم هاییسمت فلفل دلمه ا به .حرف بهانه است نیدانم که ا یم

دست  دهد. یم هیبه کانتر تک آرام.. .کنم با برش سر فلفل قرمز یمشغول م

با شصت دست چپش کالفه  دارد. یرا نگاه م یزیچ ییراستش مشت شده گو

و دنبال  دیبگو یزیچ خواهدیکه م ییوقت ها یعادت همه  کشد. یکنار لبش م

 :کنم یمقدمه است. کارش را راحت م

 تمومه بایهمه کارا تقر-

 :کنم ینگاهش م یبدجنس با

 .کارتو بگو-

 :کند یم ییچپ  شکسته خود نما یکند. باز آن ابرو یم اخم

 من بگم نه؟ ،یبخوا یتو شده از من کار-

 :زنم یم لبخند

 ؟یکنیم کارایبه خاطره من چ یدار نمیبیمن نم یکن یتو فکر م یعنی-
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کند مثل شهاب سنگ  یکه کرده و م ییهمه کارها ادی اندازم، یم ریرا به ز سرم

 :زنمیم یپر حسرت یگذرد، تک خنده  یاز جلو چشمانم م

باغ بهت گفت و کاش -که دم در خونه ییتو گوشامه، حرفا ایهنوز حرف بابا س-

 .گفت یوقت نم چیه

 :دهم یکند و من با حسرت ادامه م ینگاهم م یگنگ با

و حس نکنم.  ایبابا س یخال یتا جا ،یمراقبم باش یسالها خواست نیا یتو همه -

 ...نه بابام یمن یتو پسر عمو ره،یم ادتیداره  ییجاها هیاما 

 :برم یحرف بزند که دستم را باال م خواهدیم

که تو  نیآالن. در ا ینجوریا ستمین یبار کامل بگم. به خدا من راض هیبذار -

 نکهیا ،یبه قول خودت تا تهش رفت یگفت یعل ایهرجا  نکهیا ،یریپذ تیمسئول

اما بذار برام همون پسر عمو  ستین یو  پشت همه امون بهت گرمه شک یکوه

که فقط به خاطره من  یهمه استرس نیتو، ا تیهمه حساس نی. بخدا من ایباش

 .خوام ینم ویکش یم
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 :کند یفکرش را جمع م ر،یتاخ هیزند، با چند ثان یم پوزخند

عمو  یتونم جا یعمو باشم؟ من اصال م ی...من خواستم جایآخه چقدر تو خر-

 باشم؟

 :کنم یگرم م یزرد و نارنج ییرا با فلفل دلمه ا سرم

همه  خوامینقطه ضعفت باشم، نم خوامیآالن؛ من نم دنی. همه فهمگهیآره د-

باال همه بگن آره از  رمیپله م هیهرجا که  خوامیمن رو دوش تو باشه، نم یکارا

 .واریبا مخ برم تو د یصدقه سر  آالنه، که اگه تو نباش

 

د. کش یم قینفس عم کیشود.  یم کیکه کم کم به من نزد نمیب یچشم م ریز از

و با تعجب  رودی. سرم باال مردیگیگوش راستم را م یبا همان دست  چپش الله 

را به  نمشانیگذارد بب یجفت گوشواره که درست هم نم کیکنم.  ینگاهش م

 :زند ی. با همان اخم آشنا لبخند مزدیآو یم میهاگوش

 .گوشت باشه ی زهیآو ایانداختم به گوشت، که تا ته دن نارویا ،یابر-

 :شود به چشمانم یم رهیکند، خ یم مکث



 
117 

 ت،سین یالیبرا من. همه عالمم بدونن خ ییاریچشم اسفند .یمن ل  یتو، پاشنه آش-

 نره ادتیاما تو 

 :ملکه ذهنم شود دیبا یکند، انگار یم دیرا آنچنان تاک تو

سال بزرگ  ۳۳ هویسال،  هیمن، با تو پشت شدن و تجربه کردم. بعد  عمو، تو -

 ره؟ازیم ادمیاشکات...مگه  ات،ییرفته من اون روزا، تنها ادتیشدم. اگه خودت 

 باشم الیخیپسر عمو باشم. نخواه ب هیمن نخواه فقط 

ب عق یوسط آشپز خانه. نا خواسته اندک زیم یگذارد رو یدستش را کنارم م دو

 :کشد یو سرم را باال م ردیگیچانه ام را م ریروم، با دست چپ، ز یم

 یکه البته خوب م گمیکنم، بهت زور م یچپ و راستت م شم،یوقتا خر م هی-

  .من چقدر خرتم یدونیکنم، اما خودتم  م

 

 یزند. خم م یکه در تمام وجودش موج م یحجم از مردانگ نیزنم به ا یم لبخند

 .بوسد یرا م میشانیشود و پ
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عقب عقب  شودیکه پاک نم یبه من با اخم رهیکشد، همان طور خ یعقب م آرام

 :کنم یم یباز یدستم باز یدهد به کانتر. با چاقو یم هیرود و باز تک یم

 .نکن همه حساس بشن یکاریپس حداقل -

 :کند ینگاهم م یچپ چپ

 ؟ینگران حرفشون دنی. مگه خرجتو مایدن هیبق یگور بابا-

 :پرسم یداده.با لبخند م هی. هنوز همانجا تکخندمیم

 نم؟یشگالمو ببوگوشواره خ یحاال من چطور-

 ن  یکشد. دورب یم رونیپشت شلوارش ب بیرا از ج اشیزند، گوش یم یچشمک

 .ردشیگیکن و به سمتم م یرا فعال م یگوش یجلو

 ریکه پشتم به او باشد و خودش هم در تصو یچرخم طور یبه دست م یگوش

که  دیطال سف یجفت گوشواره  کیند؛ ا رینظی. گوشواره ها بردیقرار بگ

 .ندرا در آغوش گرفته ا یدرشت دیو درشتش،مروار زیمارک یانهایبرل

  یشده. از داخل گوش ادهیجفت پ کی نیبابت هم یکل هایگران نیدانم که در ا یم

 :زنم یبه گوشواره ها، غر م رهیخ
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 ؟یهمه پول خرجش کرد نیچرا ا-

 :زند یم یکج لبخند

تره تا قشنگ یلیگفتم به گوش تو خ دمشیتا د نیتریبودم، پشت و دیفر یمغازه -

 .اون الدنگ نیتریتو و

 :دیلطفش به فر زانیم نیبه ا خندمیته دل م از

 .ومدهین یتا کس میریباهاش بگ یسلف هیخوب پس بذار -

 .کی...کلو

گردم سمتش، با لبخند و یبرم شود. یحالت ممکن برداشته م نیدر بهتر یسلف

 .کنم یذوق زده در چشمانش نگاه م

 یم یو گذشته، باران ایبابا س ادیکه هر بار با  یسیبد قلق و خ یهایعسل

مشهود است. عادت دل قد گنجشکش  میکامال برا دنشیگوشواره خر لیشوند.دل

شود  یم مانیکه پش یکس نیآراز اول ایبعد از دعوا با من و  شهیدانم؛ هم یرا م

 یدر جهت دلجوئ گام نیمترقبه، مهمتر ریکادو به شکل غ دنیخودش است و خر

 .است
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خورد  یجا م کشم. یفشارم و سفت در آغوشش م یم اشنهیرا به س سرم

 مصرفیکه ب یاز جانب من نادر است. دستان هایدست ذوق زدگ نیا؛ انگار

 همانطور فشرد. یم اشنهیرا به س میهاکند و شانه یند را بلند مکنارش افتاده ا

 :زند یاست لب م میموها یکه سرش رو

 ...یابر-

 :دهد یستبرش، با مکث ادامه م نهیکشم در اسارت س یم یهوم آرام

 .وبهم بگ ایب ...با گفتنش ممکنه سرتو ببرم یاگه مطمئن بود یشد، حت یهرچ-

 :کنم یرا بلند م سرم

 .گهید یبر یم !که شهینم تیحال یشوخ خوب مگه خرم؟-

 

رها و  میموها رون،یکشد ب یرا م روهیو شانه نقره و ف میکشد به موها یم دست

کند  یگرداند و شروع م یدوشم. با دو دستش برم م یرو زندیر یم فیتکل یب

درشت. رخوت از نوک انگشتانش چون  یبا آن انگشت ها میبه شانه کردن موها
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چشمانم را  یروزیآورد به مغزم و پس از پ حجوم خته،یافسار گس یلشگر

 :دیکش رونمیب الیآرامش از خ یصدا... بست

 ؟یکن یو طراح یمردک غربت نیدفتر ا یخایم-

قب ع یتند نوا،یبه اردالن ب گرددیبر م یغربت منظورش از مردک داستیپ ناگفته

 :کشم یم

رو  فهیطا نیتوروخدا خودت دس به سرش کن. من اصال نه اعصاب کار با ا-

 .ویعمه سود یها هیدارم نه اعصاب کنا

 

دستم را از مچم  مانده. کش ریهنوز در دستانش اس میشود، موها یم یجد

 :است دیکه از ظاهر دستانش بع بنددیرا م میموها یکشد و با ظرافت یم رونیب

 .دامادش ی فهیو طا لیغلط کرده با ا یعمه سود-

کشد و کنارگوشم لب  یشده را مثل آونگ م سیشود دسته گ یکه تمام م حرفش

 :زند یم
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ات  قهیحواست به  یشیاون رژتو کم رنگ کن، خم هم م کمیدرضمن، توام -

 .صد بار نیباشه.ا

 :دهم یکنم و جلو م یرا غنچه م میهالب یدلخور با

 .بگذره بد شروع کن تیاز خوش اخالق قهیبذار دو د-

که بند دلم را پاره  یهمان نکاه ترسناک شودیشود. نگاهش م یتر م دیشد اخمش

 :کند یم

  فته؟یب خادیاز سرت م یادا ک نیا ،یلوچه اتو کج کردباز که لب و-

گذارد. هنوز از در خارج نشده  یکند و مرا هاج و واج م یسمت در، پا تند م به

 :چرخد یپا م یپاشنه  یرو

 ...ایایم یکن یلبتو پاک م-

 :میگو یحرص م با

 ده؟یند یآقا تو اروپا دختر لب قرمز نیا یعنی-
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کشد، به  یبه رخ م شتریفشارد واستخوان فکش را ب یرا بر هم م شیهادندان

 :دیآ یسمتم م

 ؟یترسیاز ببر و پلنگ نم گهید یتو، تو باغ وحش کار کن-

 :شود یپنگ م نگیبه قاعده دو توپ پ میهاچشم

 اون نگهبون باغ وحش؟ ای میببر و پلنگ ما ه؟یمع الفارق اسیچه ق-

 …یدیاما حرف منو فهم خره، لهیطو هیاون که خودش -

روم تا باالخره شروع  یظرفها م نتیگردانم و با قهر به سمت کاب یرا برم میرو

 .غذاها دنیکنم به کش

 :ستادهیجا ا همان

خر  نهیبیتورو که م ؛دهید ادیچون دختر ز شهینم لیدل ه،یدرست اسیکامال ق-

 .ورش نداره

 :سمتش گردمیخشم بر م با

 .به خر مشهوده دتیتو همه جمله هات عالقه شد ادیخوشم م-
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 :کنم یگردانم و اضافه م یرا به حالت قهرم برم سرم

 بدم؟ دیجواب خوش آومدن اونم من با-

را با  یدارم و قورمه سبز یرا بر م یکیروم،  یها مپا کوبان به سمت مالقه و

کند انگار  یمشود، مکث یم کمی. از پشت سرم نزدزمیر یحرص داخل  ظرف م

نثار کله لجبارم نکند. مالقه را از دستانم  یا یکند پس گردن یدارد تالش م

 یداخل ظرف، آرام کنار گوشم لب م یقورمه سبز ختنیر نیح کشد. یم رونیب

 :زند

 که بزرگ شهیباورش نم یکس ن،یزم یکوب یپا م تتیبابت عصبان یتا وقت-

 .یشد

 :شود یم رهیدر چشمانم خ چرخانم سمتش. یرا م سرم

ها حاال حاال خوام،پسیبزرگتر م هیمن  یگیم یدار یزبونیخودت به زبون ب-

 .چشم یبگ دیبا

راستم را با  ی. بازوشیانصافیهمه ب نیکنم دور شوم از ا یم یحرص سع با

 :ردیگ یدست آزادش م
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دم.اما جواب نگاهشو خودت با  یجواب حرف دهن اردالن و من م ...سایوا-

 .رفتارت بده

 

بلند، آرام و ماه  یبا صدا ستدیا یدر چارچوب در که م کند. یدستم را رها م آرام

حجم  نیرود و مرا با ا یشود م یکه مطمئن م. از آمدنشان زندیرا صدا م ریمن

 .گذارد یتنها م یاز سردرگم

 یگذاشت. حرفها یرا بر دوش او نم نشیوقت بار سنگ چیه ایکاش بابا س یا

گرفت  یو خوشگذران یجوان یزود او را از روزها یلیبابا و انتظارات آقا جان خ

 .یدغدغه و دلنگران ایدن کیو انداخت وسط 

با تعجب به  شود، یوارد آشپز خانه م یبدون گوش ریتاخ یآرام با اندک باالخره

 :فهمد یگردم که م یم یدنبال گوش

 هیخسته شد از بس  شمیگرفتن. فرمودن ابر مویجناب ابن ملجم ازم گوش-

 یبدون گوش یریمیتنهکار کرد. نم

 :کند یآورد و اضافه م یدر م ییادا
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 .میبد دیما با نارمیا یایجور مهمون-

 هایچغل نی. اردیگیام مکنم و خنده ینگاه م تشیظاهر پر از بغض و شکا به

 یکدام جلو چیکه خود آالن حضور ندارد؛ و اال ه ستیمختص زمان شهیهم

 .بزنند یحرف ،خودش جرعت ندارند

و  میکش یغذاها را م یهمه  ریماه من یبا همراه ر،یتاخ یکمک هم و با اندک با

کنم تا همه را  یشود به آراز اشاره م یکه مرتب م زیهمه چ. میگذاریم زیم یرو

 .کند تیشام هدا زیبه سمت م

 .تا سبد نان را همراهم ببرم گردمیداخل آشپز خانه بر م به

آرام و آالن  نیب یکیپر شده، تنها  هایصندل یگردم که کامل همه  یبرم یزمان

د و گذار یم ایالزان یتکه بزرگ میام که آالن برانشده ری. هنوز کامل جا گستیخال

 :زند یمراقب ماست با تمسخر، طعنه م یچشم ۴کشد. عرفان که  یساالد م یکم

 ؟یریگیم میغذاشم تو تصم یبرا بخوره. گهید زیخاصت چ یدلش م دیحاال شا-

 :کشدیاش را باال مشکست خرده یهمان ابرو آالن

 نه؟ ایباشه  یفرق هی دیمن و تو با نیب گهید-
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 یبرداشتن چنگال و قاشقم م نیزنم و ح یعرفان لبخند م یهاختم کل کل یبرا

 :میگو

 .هوس کرده بودم یلیدرست کردم، خ ایاتفاقا امشب از قصد الزان-

 :کنم یبه جمع اضافه م رو

 نییبفرما-

مخاطبم قرار  در حال به به و چه چه از غذاها، زیم یاز آن سو یمستوف خانوم

 :دهد یم

 .بود ینوع غذا کاف هیجان؟  شمیابر یدیچقدر زحمت کش-

 :کندیچپم و در گوشم نجوا م یزند به پهلو یاز کنار سقلمه م آرام

 نقدریا ؛راست به تو هیقراره برسه  ایس ییارث دا دنیفهم نایبه مرگ خودم ا-

 .زنن یداران له له م

 :کند یدکتر برزو رشته افکارم را پاره م یکنم که صدا یتعجب نگاهش م با

 .ستین خوب ز،یفشار سهراب و عز یها نمک نزن برابه غذا ادیدختر جان، ز-
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 :دهد یجواب م یتند عمو

ها رو دوش خودش کنه. امروزم همه زحمت یمراعات م شمیابر شهیاتفاقا هم-

 .بوده

 

 یمن، رو م یشود در مورد غذا و نحوه طبخ و کدبانو گر یکه همهمه م یاندک

 :کنم به سمت آرام

 ؟یو از کجا آورد راثیارث و مبحث -

 :اندازد یباال م ییخوردن شانه ا نیح در

 نیگفت ا یم ییزایچ هیبابام  یداشت برا یاون روز مامانم شاک دونمیچه م-

 .ام خونه ما بودنفضول و آسو ریاردش

 .کشم یم میبه سمت ظرف غذا یرا به آرام سرم

لحظه  نیکه تا ا یمن همچنان داغ است و تنها کس یمسخره ب کدبانوگر بحث

 .نداده، آالن است ینظر
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زل زده ام. آالن بعد از  گرانیبه غذا خوردن د رهیام که فقط خشده اشتهایب آنقدر

 .کند یرا با دستمال پاک م شینا محسوس لبها یلیخوردن ساالدش خ

 :یکند سمت خانواده مستوف یم رو

 .ندازه یم امرزیمامان خدا ب ادیمنو  شمیابر یآشپز-

 :دهدیکنند و او ادامه م ینثار روح زن عمو م یامرزیمتفق القول خدا ب همه

 .درست کنه یک یبرا دیبا ویچ دونهیکه م هیتنها کس ...نیزنده باش-

 :ردیگیبا دستان مهربانش  دست بزرگ آالن را م زیاز سر م زیعز

 .تو درست شده قربونت بشم لیکه فقط باب م میقورمه سبز-

تان را از قصد عنوان کرده داس نیدهد که تمام ا یآالن نشان م یموذ لبخند

 .شرکت کند یکه در هر بحث ستین یاو کس وگرنه،

 است که یواقع یلعنت کیافکند.آالن  یم ریاردالن، سرم را به ز یسرفه  یصدا

 .شوند شینا خواسته وارد باز گرانیرا بزند تا د یچه حرف یداند چه زمان یم

 :شود یم یباز نیا گرید یلقمه را قورت نداده ناخودآگاه، مهره  عمو
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 دوست ایغذا سوسول نیدرست کنه، گفت آالن از ا ایمنم اصرار کردم فقط الزان-

 .نداره

 

شد که من  یبودم باورم م بهیاگر خودم هم غر یرفت که حت یم شیپ یطور جو

بردن شک  نیاز ب یبرا....کنم یعاشق آالنم و تنها به عشق او غذا درست م

 .کند یاندزم و خودم را با غذا سرگرم م یم ریسرم را به ز یمستوف یخانواده 

 

 .خونٔه خودش بشه یجون کدبانو شمیوقتشه ابر گهیبه هر حال د-

 

 :آورد یلحظه ساکت نشسته، در م نیآراز را که تا ا یصدا یخانم مستوف حرف

 .یخانوم مستوف ستیهام ن یراحت نیبه هم-
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 نیقیاست که  ینوبت عرفان نباری. ازیزند بر سر م یم مهیخ کبارهیبه  سکوت

پر  یبا لحن است. یدر زندگ شیدنهایکمبود ها و نرس یهمه  لیدارد، آالن دل

 :پرسد یتمسخر م

 ره؟یبگ میتصم دیآالن با شمم،یبابت شوهر دادن ابر-

 

کند. ناخواسته دست راستم  یاندک هم داغم م یفاصله  نیخشم آالن از ا حرارت

 شود. یآرام تر م شیهانفس یچپ اش. صدا یپا یگذارم رو یم زیم ریرا از ز

کشدار  یهاهیثان نیا ییگو دهد. یو به دستش م زدیریم شیآب برا یتند زیعز

آب که  یجرعه ها یشود از صدا یگذرند و گوش من پر م یم یقرن یبه اندازه 

 .کنند یم دایپ یآالن را با سخت یراه گلو

دارد آرام باشد رو به عرفان  یکه سع ییگذارد و با صدا یم زیم یرا رو وانیل

 :دیگو یم

گنده رو هم بذار واسه  یحرفا نیا ،یتو فعال لقمه هاتو شمرده بجو رودل نکن-

 .بزرگترا
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کار  کی شود. یم دهیکباب کش سیشخص خودم به سمت د فرمانیب دستم

 .جلوه دادن بحث یعاد یتنها برا هودهیب

حالت پر از  نیزده باشد و جمع را از ا یحرف نکهیا یتنها برا یمستوف جناب

 :کند یتنش خالص کند، دستش را به سمت برنج دراز م

 یدخترمون انقدر عالاما دستپخت ؛ میخور یها اصال برنج نمراستش ما شب-

 .شمینم ریس یکیبود که من 

 :دیگو یحرف پدرش م یخفه در ادامه  ییبا صدا اردالن

 .و خوش مزه بود قهیبا سل یلیخ جان. شمیدستت درد نکنه ابر-

 :کند یرو به جمع اضافه م سپس

 .شهینم دایپ یرانیدست پخت بانوان ا ایدن یجا چیواقعا ه-

 :دهد یجواب م یبا مسخرگ آراز

 ؟یدست پختا رو تست کن ای یدرس بخون یداداش شما رفت-
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 .کند یم فیجو را تلط یجمع اندک یخنده  یصدا

 :دیگو یکنار گوشم  م یسر رهیبا خ آرام،

 .اصال اعصاب ندارم .زننیهمو م شنیول کنن پا م نارویا االن شه؟یتموم م یک-

 

و خوردن دسر فکر  گریوعده د کیشوم. به  یم رهیخ زیتک تک افراد سر م به

که از  یانهیعرفان. همان ک لیدلیب ی نهیحجم از ک نیو درکنارش ا کنمیم

آقاجان  یهااسیکه از ق یادامه دارد. همان نفرت تینهایبا او بوده و تا ب یکودک

قبل، جسم  شترازیب روزهر  یسرطان یغده  کیشروع شد و تا امروز همچون 

آالن،  یشرفتهایپ یهمه  لیمعتقد است دل نکهیکند؛ ا یم ریو روحش را تسخ

 یطوفان چیها پشتش را نگاه داشته تا هدستان پر قدرت آقاجان بوده که بعد

 یآالن دست به زانو م،یدان یم یکه تک تک مان به خوب یخمش نکند. در حال

 .وسعت برساند نیا بهخود زده تا شرکت کوچک آقا جان را 

* 
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بار ششم است که  یکند.برا یزنگ ساعت, مثل مته مغزم را سوراخ م یصدا

 دنیکنم و با د یباز م مهیکنم. چشمانم را ن یفکر خاموشش م یخواب آلود و ب

امروزم و  یکار ها ادیکشد،  یکه با لجاجت خودش را به داخل م ینور اندک

 .کندم یاز جا م ت،یرفتن سر سا

به کمتر از  سیدراتاق تا در سرو نیصله بدوم سمت توالت, که فا یم آنچنان

 .شودیم یط یا هیثان

که خودم از  ختهیآنچنان آشفته دورم ر میپاشم. موها یآب به صورتم م یمشت

 .کنم یوحشت م نهیداخل آ ریتصو

 بکشم و با آرامش به قیعم یکنم تا نفس یگردم به اتاقم و تمام تالشم را م یبرم

با خانه  نجایا دیآ یم ادمیظاهر امروزم فکر کنم. هنوز مانتو را انتخاب نکرده, 

صبحانه از بعد اذان صبح به  یشگیتا بساط هم ستین یلماجیباغ فرق دارد و د

کورمال  یکیپله ها و در تار متپرم س یراه باشد. با همان ظاهر ترسناک م

 .رسانمیه مکورمال خودم را به آشپزخان

 :کند یبهت زده آالن در جا خشکم م یشوم, صدا یدر را که داخل م چهارچوب
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 ؟یاز کجا درومد گهیهللا اکبر. تو د-

کنم.  یالفور چراغ آشپزخانه را روشن م ی. از ترس، فشیچرخم سمت صدا یم

. رونیاز حدقه بپرد ب هیرود هر ثان یگشاد شده که گمان م یچشمانش تا حد

افتد. کف  یم شبمیاحمقانه د یزند. نگاهم به لباس ها یرا وجب م میسرتا به پا

ا مر گریو او هم د شود ری, فراگیکیتار دیچشمانم تا شا یگذارم رو یدستم را م

 .ندیگشاد خرس نشان نب زیشلوارک کوتاه و بول نیبا ا

 :دم صبح شیگرگ و م یکند به هوا یکنترل شده خنده اش پرتم م یصدا

 .دختر بزرگ کردنش نیروشن با ا زیچشم عز-

. با رد شدنش از کنارم, شیافتد. نه راه پس مانده و نه راه پ یم نییپا سرم

و صبحانه خجالت را  یگرسنگ ادی. نمیب یدونان تازه و قابلمه را  داخل دستش م

و  است نییسرش پا روم تا کمکش کنم. یذهنم. جلوتر م یبه پستوها فرستدیم

 :گرددیرا م نتیکاب یچیق افتنی یبه هوا

 .ایبرو لباستو عوض کن ب ذارمیتا من سفره م-

 :کند یاضافه م ریسر به ز همانطور
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 !ریصبح شمام بخ-

 :میگو یگرفته دم صبح م یکنم وبا ندامت و صدا یم میقا یرا پشت صندل خودم

ه ب میکه بر شمیزود حاضر م .یبدون من رفته باش دمیآخه ترس؛ ریصبحت بخ-

 .میکارا برس

 :کند ینان ها اخم م دنیو در حال بر ریسر به ز همانطور

از در  یصبحونه نخورده هم کس .ینخورد یچیه داسیخوشگلت که پ یاز صدا-

 .رهینم رونیب

 :شود یم دهیراستم کش یپا یچپم نا خواسته به رو یپا کف

 .شهیم ریآخه د-

 :به چشمانم زندیکند و زل م یآرامش سرش را بلند م با

سحر با اون  کیکه تا نزد یکرد یهمون موقع م دیو زودش و با ریفکر د-

 .و هره کره دنید لمیبه ف ینشست یسرخوش، بعد  مهمون
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اندازدم؛ به زور خودم  یآراز باز به خنده م یها یو مسخره باز شبید لمیف ادی

روم تا پر از  یم یبه سمت کتر ضهینبودن عر یخال یکنم. برا یرا کنترل م

 .اندازم یرا راه ب یآبش کنم و حداقل بساط چا

 یرا از دستم م یکتر یشود. حرص یم کمیو نزد داردیکردن بر م یچیاز ق دست

 :ردیگ

با  صبحونه اتو بخور. ایتنت کن بعد ب یزادیلباس آدم هیبرو  ستم؟یمگه با تو ن-

 .شنیم داریاالن همه ب نجا؟یا یبمون یخایم ختیر نیا

دوباره  یدوش او باشد. با لجباز یهمه زحمت ها رو خواهمیعادت نم طبق

 :رمیگ یرا از دستش م یکتر

 .رمیبعدش م؛ و من دم کنم یخب حداقل بذار چا-

ا ر نوایب یگذارد و دوباره کتر یهم م یکنترل شده چشمانش را رو تیعصبان با

 :کشد سمت خودش یم

 .کمک من نییپا ایلباس تنت کن ب برو ه؟یآخه االن وقت لجباز-

 :کنم یم کیناخنم را به دهانم نزد گوشه
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 ...ینجوریآخه ا-

 :رونیکشد ب یگذارد و انگشتم را از دهانم م یم شیرا سر جا یکتر

 .یبجنب مردم از گشنگ! آخه یآخه ب-

 :کند یاضافه م یبدجنس با

 .نون ینذارمت ال دمیقول نم یواس گهید کمی-

 :زند یدوم سمت در که آرام غر م یخنده م با

 .کنه یوجب شلوارک واستاده جلو من کل کل ام م هینداره با  امیح-

 :چرخم سمتش یچهارچوب م داخل

 .ینیکن نب شیتو چشماتو درو-

 

 ن؛یزم یکوبد رو یچپش را م یکند و پا یام نگاهم م یسر رهیاز خ متعجب

 .االن است که دنبالم کند نیانگار هم
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 دنی. با دمیا هیرسانم به اتاق عار یدوم سمت پله ها و خودم را م یم تند

کنم که نگذاشت شب به موقع  یفحش نثار آراز م نیصورت رنگ گچ ام, چند

 کیشوم و  یدست به کار م عینمانده پس سر یفرصت یمانیپش یبخوابم. برا

 به ارسم ت یبه صورتم م یکشم. دست آخر کم یبه تن م تیپوشش مناسب سا

 !نشوم ریدستگ یرعب و وحشت عموم جادیرم اج

خوش نان تازه و  یرسانم. بو یشود خودم را به آشپزخانه م یکه تمام م کارم

  .کند یضعفم را چند برابر م یکرمانشاه میحل یتازه دم به همراه بو یچا

هستند و طبق معمول آالن خان  میحل دنیپشت به در, در حال کش زیو عز آالن

از معشوقه اسد خان آن رگ شوخش هم باال زده. بلند صبح  یپاچه خوار نیح

ه ک یو آالن با لبخند یبا مهربان زیچرخانند سمتم و عز ی. سر ممیگو یم ریبخ

 .دهد یپاسخم م، را بغل کرده شیصورت جد

بوسمش.  یم قیو عم زیاندازم دور گردن مهربان عز یروم، دست م یم جلو

کرده است. دستان  یزده و سم شیهمه مفاصلش را ذره ذره ن یآرتروز, مثل افع

 .ندیبنش یصندل یکنم رو یو کمکش م رمیگ یمهربانش را در دست م

 :دیگو یم قیعم یماست. با حسرت یهنوز نگاهش رو آالن
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خوش  یتوش بو دیبا یخدا هر خونه ا به ز؟یعز نیبود نجایا شهیهم شدیم یچ-

 .چهیزن بپ

 

دانم که نبود  یتپد. م یتند تر م یبخش ناشناس روحش لحظه ا نیا یبرا قلبم

او را آزرده. برخالف ظاهر درشتش قلب کوچک و  شتریاز همه ب سیزن عمو ان

 یبا دستمال، نم چشمانش را م زیعز... همواره به دنبال گم کرده است نشیغمگ

 :ردیگ

تهرون برام خفه است.اون خونه هنوز آجر به  یقربون دلت بشم مادر.هوا-

 ا؟یشلوغ نیتو ا امیاسد خان داره برام. چطور ولش کنم ب یآجرش بو

و  زی. عززیم یرو نمیچ یروم و همه مواد صبحانه را م یم خچالیسمت  به

 :میگو یآالن هنوز در حال دل دادن و قلوه گرفتن اند که آرام م

 زیخوش به حالت عز-

 :دپرس یم زگنگی. عزنمینش یم زیکنند.پشت م یبا تعجب نگاهم مو آالن  زیعز

 حسرت به دلت نشونده قند عسل؟ رزنیمنه پ هیچ-
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 :زنم یم لبخند

همه سال بازم  نیبوده. هنوز بعد از ا یعشق شما و آقا جان واقعا افسانه ا-

 .خادیم اقتی...به خدا عاشق شدنم لیکن یم ادیازش  ینجوریا

 یبا مهربان زیعز.. .شود و نگاه آالن غرق تعجب یپر از مهر م زیعز نگاه

 :کندیزمزمه م

 .یشیروز عاشق م هیتوام -

 :دهد یآورد و ادامه م یبه سمت دستم م زیم یرا از رو دستش

 .عاشق اهلش مادر. قربون اون صورت قرص ماهت بشم شاهللیا-

اجازه رشد حال خوب را به کل  ،پوزخند بدجنس آالن یصدا زنم. یم لبخند

 یم زیزند به چشمانم و رو به عز یزل م طانی. با همان نگاه شدهدیجسمم نم

 :دیگو

 .جون زیعز یکرد یرسد م رشویش الیصورت قرص ماه و  دیکله سحر با-
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 :دستش یزنم رو یبرد سمت نان تا شروع کند؛ محکم م یم دست

 .بودم یبه اون قشنگ دلتم بخواد. یلیخ-

 :کند ینگاهم م طنتیبا ش دهد. یمعروفش را سر م قهقهه

 .دلبر بود یلیات خ یآره مخصوصا ست لباس خواب خرس-

کرده. سرم را  یرا رنگ میصورتم گونه ها یکه در حال حاضر، داغ دانمیم خوب

 :دهم یاندازم و خودم را مشغول نشان م یم نییپا

تو صورتت حداقل  میکن بتون شیآرا یگیم یزبون یبه زبون ب یپس خودت دار-

 .مینگاه کن

 

اند خو یم یا هیکه آ زیاما زمزه عز نمیکنم تا نگاه بدذاتش را بب یرا بلند نم سرم

 یرا رو حشیتسب زیکند. عز یکند به صورتم، حالم را خوب م یو بعد فوت م

 :دیگو یم یگذارد و با همان مهربان یم زیم

  ؟ رسهیفقط زورش به تو معموت پسر نیا یدیتو هنوز نفهم ،مادر-
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 :دیایآالن در م یکند بلند شود که صدا یم یسع یکند به

 ز؟یکجا عز-

 هیکه.  رهینم نییطور خشک خشک لقمه پا نیبدم دستتون. هم ییچا هیپاشم -

 .اسپندم دود کنم واسه جفتتون چشم بد دور شه ازتون

 :ستدیا یبا خنده م آالن

 .نگاه نکنه شمویابر یکس دمیقول م. اما دمیاتم م ییخودم مخلصتم چا-

 :کنم یرا تنگ م چشمانم.. .کند ینگاهم م رهیخ یبا بدجنس دوباره

 گه؟ید ینگران پوشش مناسب شهیهم نهیبرا هم-

کمر  وانیخوشرنگ و تازه دم داخل ل یچا ختنیر نیدارد و ح یبر م وانیل سه

 :دیگو یو محبوبش م کیبار

 .تو که سرجاشه یاما بحث زشت به قانون و عرف جامعه، گردهیاون برم-
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 نیهمه ا دانمیخوش تراشش؛ هرچند که م یگاز گرفتن بازو یلک زده برا دلم

صبح در جسمش  یاست که دم دما یطانینشات گرفته از روح ش شیها یبدذات

 .کند یحلول م

 :دهم یگذارم و قورت م یخوشمزه را به دهانم م میحل یدلخور با

 کرد؟ دیچه با ثیبا روح زشت و خب ادهیصورت راه چاره ز یرفع زشت یبرا-

 :زده ام یانگار نه انگار که حرف؛ گذارد یرا مقابلش م زیعز یچا

 خوبه خوشگله اسد خان؟ ییچا یرنگ و رو نیبب-

 یرا با لذت به سمت دهان م یچا شیرعنا یبا قربان صدقه از قد و باال زیعز

 :دیگو یکه حاال نوازشگر شده م یگذارد و با نگاه یرا مقابلم م وانمیبرد. ل

 ؟یجمله رو از دهن من بشنف هیکه  یگفت نارویهمه ا-

 :دیگو یکشد و م یمقنعه ام را جلو م کنم. ینگاهش م گنگ

 .دل آرام را یرو ؛ستیحاجت مشاطه ن-
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 خانه باغ؛ اطیو بنشاندم وسط ح ردیاست تا دستم را بگ یمصرع کاف کی نیهم

بلوغ و نگاه نا  نیریتلخ و ش یبود. روزها نمانیهمان روزها که آقا جان هنوز ب

کرد, غر  یدلم را خون م  زمیر یافتاد و جوش ها یم نهیآرامم که هر وقت به آ

خواند: "وصف  یم میزدم و آقاجان هر بار با محبت در جمع و خلوت برا یم

 ."دالرام را یرو ستیمشاطه نتورا گر کنند ور نکنند اهل فضل/حاجت 

 

 :دیگو یبم اش م یآالن هنوز تمام نشده.با همان صدا یبدجنس

 .تاپیکرد.بال نسبت خر و ت یچه ذوق زینگاه عز ختشویر-

 :کنم یرا بلند م وانمیل

 .بشوره ببره اتویتلخ کمی یگفت نمیا ؛رینخ-

 :کند یم زیدهد و رو به عز یتکان م یسر

 یبعد من بهش م .خادیکنه که دلش م یم ویاون برداشت شهیهم ز؟یعز شینیبیم-

 .خوره یگم بالنسبت خر بهش بر م

 :دیگو یدهد و با افسوس م یتکان م یسر زیعز
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 .ریبه خ ادتیکه  ییکجا یجوون یه-

 :دهد یکند و ادامه م یمکث م یاندک

گذره  یسالها که از عمرتون م نی. انیریبگ شهیت نیاره ند نقدریا-

به  زیکلوم محبت آم هیسن من، اما  نیشد نیدید نی.چشم رو هم گذاشتتونهیجوون

 .رهیگیگلوتونو م خی. بعد حسرته که بنیهم نگفت

 :کنم سمت آالن یم رو

 ...زیمحبت آم کالم ؟یگوش کرد-

 :آورد ینم کم

تا  یکن یم اروییمظلوم نما نیا یکه جاش رو سرمه اما تو اگه دار زیحرف عز-

 گنیم نی. به ایو انتخاب کرد یبد راه ؛زهیبرات بر دیو تمج فیاز دهن من تعر

 فرار  رو به جلو

 گفت جوجه اردک زشت؟ یبه من م یک یشاهد باش از بچگ زیعز-

 :ردیگیبا محبت دستم را م زیخندند و عز یم جفتشان



 
147 

و حساس. االن که  یقربونت بشم اون حرف مال اون وقتا بود که بچه بود-

 ...تماشاهلل چشمم کف پا

 :منعقد شود زیگذارد کالم عز ینم آالن

 ؟یمن فیتعر ری, بازم گیشد یاندازه خر اسدهللا گچ گهید-

 رتیدهد. ح یم یکنم که جا خال یرا سمتش پرتاب م یخور یحرص قاشق چا با

 :زیکند سمت عز یزده رو م

 صبح تا شب در حال جفتک پروندنه؟ نیزیریم یچ نیا یتو غذا ؛زیعز-

 :کند یبه جفتمان نگاه م تیبا جد زیعز

ونه ت یازتون گذشته وقته بچه و زندگ یدوتاتون ماشاهلل سن و سال !گهیبسه د-

 .به جون هم نیدوتا طفل افتاد نهویع

 :رود یبه سمت در م یشود و به کند یبلند م آرام

شان کالم و  که عزت طرف مقابل خدشه دار نشه. نیادامه بد ییو تا جا یشوخ-

 .نیحفظ کن
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 :بوسد یکند و م یسرش را بغل م افتد. یبه دنبالش راه م نآال

 .نیبش ایدردت به جونم.تو ب میکن یم یشوخ-

 :دیگو یبا لبخند م دهیکه تازه به چهارچوب در رس زیعز

 ریمن نیروتون به هم وا بشه. منم برم ا خامینم نیزیهم عز یدونم چقدر برا یم-

حواسم  دیبا شتریو صدا بزنم انگار نه انگار اون اومده مراقب من باشه.من ب

 .بهش جمع باشه

 یم کیرا به لبم نزد یگردد.چا یبر م شیشود و آالن سر جا یدر خارج م از

 :دیگو یکنم و اخم هنوز مهمان صورتم است.با خنده م

 .یش یحاال حرص نخور زشت تر م-

 :کنم ینگاهش م تیعصبان با

 .کبابه که قراره زن تو بشه یخورم.دلم از االن برا اون مادر مرده ا یحرص نم-

 :دهم یکنم و ادامه م یگرم م ریرا به خوردن نان و پن سرم

 .جمعه خونه باباش لشیسر سال بار و بند یریبگ شیروند و پ نیهم-
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 !ستین یمثل تو لوس و نازک نارنج رمیگیکه من م یزن! تو نگران من نباش-

 ادیهم نم یو عشق و عاشق یدنبال شعر و شاعر .رهیمن لنگه خودم شزن 

 .خونه ام

 :اندازم یبه دماغم م ینیچ

 .خونه ات ادیپس البد دنبال چک و لگد م-

 :کند یخواب آلود آراز از دم در ساکتمان م یصدا

  به جون هم؟ نیاتون کم شده افتاد ونجهیباز -

شلوارک  کیحالت ممکن تنها با  نیچرخانم و آراز را در خنده دار تر یم سر

 کیدانم االن  یزند.خوب م ی.اندام برجسته باال تنه برنزه اش برق منمیب یم

کند.هنوز فکرش از سرم رد نشده  یاز برادرش نوش جان م یفحش حساب

 :شود یآالن بلند م یصدا

برو  ه؟یخود هم ریمن التیبه جهنم به خ یابر ه؟یختیچه ر نیالدنگ ا کهیمرت-

 .ایمثل آدم بپوش ب
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 یبوسد و سمت گاز م یشود. سرم را م یبا چشمان پف کرده از کنارم رد م آراز

 :رود

تو، بعد صداتو بذار رو سرت  میای. بذار ما بمیمخلص آالن خان هم هست-

 .ایگروهبان گارس

 :کند یچپ چپ نگاهش م نهیدست به س آالن

 گه؟ید نیش کردکال رسم-

 :چرخد سمتمان یخبر از همه جا با کاسه داخل دستش م یب آراز

 و؟یچ-

 :گر آالن ادامه دارد خیتوب نگاه

 .تنت کن خجالت بکش یچ هیبرو ! تو خونه رو دنیلخت چرخ نیهم-

 :کند یم میبا خنده کاسه اش را پر حل آراز

 ز؟یعز ای ریمن لخت کرده؟ گهید یجون من ک-
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و  ینیاز داخل ب یخندم که چا یکوبد پس کله اش. آنچنان م یآالن م ندینش یم تا

 .رونیزند به ب یدهانم فواره م

 :کند به من یکه دردش گرفته رو م آراز

 .خونه باغااا نیزم ریته ز مشیبنداز میوقتشه دست و پاشو ببند گهید-

 :اش یکند سمت برادر جد یم رو

 .ایآخرماشاهلل غول مرحله  .دیبرق از سرم پر-

گذارد  یرا کنارش م زیم یمانده رو یسبک خودش چند نان باق یبا مهربان آالن

 :دهد یو ادامه م

 .بکش تنت یزیچ هیبخور برو  یتند-

 بود؟ یباشه, حاال بحثتون سر چ-

 :دهم یم حیتوض یبدجنس با

 .رهیبهش تعلق بگ تیکه قراره اسکار خر یسر اون بدبخت-
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داند منظورم  یخوب م کند. یم  حواسش جمع است نگاهم شهیکه هم آالن

 :ستیک

 .دور برق از سرت بپره هی ادیمثکه توام بدت نم-

 :دهم یکند ادامه م ینگاهمان م یخندم و رو به آراز که با گنگ یم زیر

پوست  داشته باشه و ریبراتون که دل ش ارهیعروس ب هیداداش جونت قراره -

 فقط چک و دنمیو محبت د دنیشعر شن یتا شبم بگه چشم، به جا صبح! کرگدن

 .لگد باشه بدرقه راش شه

 :زند به من یم یچشمک طنتیخنده, با ش ریزند ز یم یپق آراز

 .وفتهیاش َگل  گردنمون ن هیم هیجور بزنش د هیفقط داداش سر جدت  جوون.-

 :دیگو یخوردن با دهن پر م نیح

 حاال خواهر نداره؟-

 :کوبد یسرش م یآالن رو دوباره

 .ببند اون گاله رو بعد نطق کن-
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 :میآ یمن کوتاه نم اما

 ؟یلعبت نیاز وجود همچ یببر ضیتو ف فقط ه؟یچ-

 :کند ینگاهم م رهیخ آالن

 گه؟ید یایب یخایم تمیتو امروز سر سا-

 :ستمیا یشوم و راست م یبلند م 

 ؟ینبر تیدستور دادن منو با خودت سر سا رهیخانم ش ه؟نکنهیچ-

 و پلنگ مگه جرئت دارن از تو حرف بزنن؟ ریخانم ش-

 :کنم یم یدراز زبان

 .یبرد یجمله تموم نشده کله منو کند اریو وردار ب یآره بهت بگن سر ابر-

 :کند یبا خنده اضافه م آراز

است  یرود/بار گران زانی:"سر که نه در راه عزامرزیبه قول آقا جون خدا ب-

 .یچیه گهیباشه که د رهیازه اگر دستوره خانم شبه دوش" . ت دنیکش

 :کوبد پشت کتف آراز یو آرام م شیشود از جا یبلند م آالن



 
154 

زودتر بخور و برو باشگاه ما امروز کارمون شرکت  ایلعبت باز نیا یبه جا-

 .کشه یطول م

 :رمیگ یکالف سخن را به دست م یتند

 .البته تیشرکت و سا-

 :دهد یتکان م یسر

 .میرسینم تیبه سا گهیامروز د-

نرفتن سر  یامروزش برا یدانستم که تمام وقت تلف کردن ها یاول هم م از

 :شوم یم کشینزد تیاست.با عصبان تیسا

 .یتو قول داد آالن ت؟یسا میرینم یچ یعنی-

 :کنم سمت آراز یم رو

 امیخودم با آژانس م ی. بذارتم اونجا, برگشتنرمیپس من امروز با آراز م-

 .شرکت
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 گذاردیآالن نم یدهد اما صدا یم  تکان یکرده سر ریما گ نیبنده خدا ب آراز

 :کند دییتأ یزبان

ار اگه قر .یریبا خودم م یعنیسر ساختمون  یریگفتم با خودم م ".یغلط اضاف"-

 .یکرد یکه تا االن صد باره اونجارو متر م یبر یتک یبود سر خر و کج کن

 :زنم یوغر م برمیدستم را باال م تیعصبان با

 ی. دوساعته منو عالف کردزیاعصابم و به هم نر ار،یآالن شورشو در ن یوا-

 م؟یرینم تیسا یگیصبحونه بخور آخرشم م

 :داردیآرامش مشت دستم را نگاه م با

 ؟ینیبب ویچ یبر یخوا یم یاول  سفت کار-

 :رمیآرام بگ یبکشم تا اندک قیکنم نفس عم یم یسع

نرو،  یگیم هیاول نازک کار گهینرو, سه ماه د یگیم هیاالن اول سفت کار-

 .نداره دنید گهید یگیآخرشم که کامل شد م
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طبق  نوایاست. آراز ب ریهنوز مچ دستانم اس یرگیکشم اما با چ یرا م دستم

 :کند یم یگر یانجیم شهیمعمول هم

راحت  التیباهاش, که خ ستمیم یخودمم وا برمشیداداش, بذار من خودم م-

 .باشه

 :کند ینگاهش م یتند آالن

 بره باشگاه؟ یسر جات غذاتو بخور,اونوقت ک نیبش-

 یگفتن آالن توجه م ینه به ابر روم. یم رونیکشم و ب یدستم را م تیعصبان با

دوم که آالن پله دوم به سوم  یآراز با سمت پله ها  م یکنم و نه حرف ها

 :ردیگ یدستم را م ده،ینرس

 یمهندس ناظر ثابت بذارم پا نکهیصبر کن, به محض ا یتو تا آخر سفت کار-

 .سر اجرا میریکار, م

 :شیدر چشمان زورگو شومیم رهیکنم و خ یم زیرا ر چشمانم

. بحث من سر امروز و االن یزنیم یقولت دار رینبود آالن. ز نیقرار ما ا-

 عهد شاه وزوزک... یمردا نیع یشد ...هی. بحث من از روز اول طراحستین
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که هر  یاجرا باشم. انقدر نه و نو آورد میکنم هم تو ت یقرار بود هم طراحمن 

مثل  کنن. یکار م یدارن چ نمیبب کیکنم حداق برم از نزد یروز دارم التماس م

 شهیمن یو بگ یریبعد تو از دستم بگ ارمیب ایرو به دن یبچه ا هیمن  مونهیم نیا

 درسته؟ نیا خهآ ...شینیبب

 

تا خودم خجالت  هیبا آن نگاه عاقل اندر سف شهیمثل هم کند. ینگاهم م تنها

 :ستیکوتاه آمدن در کار ن نباریا یبکشم، ول

 یخودم طراح یمن برا بود؟ یسر چ یمن و ناصر یدعوا لیدل یکن یفکر م-

همه کارگرا هم حرف اونو گوش  کرد. یاجرا م لشیاونم طبق م؛ کردم یم

 .امکان نداره بذارم گهیپروژه د نیسر ا ،خدا ی... اما آالن خان به خداونددادنیم

 یپله چهارم م یبلند خودش را به من, رو یکنم که باال بروم اما با گام یم یسع

گذارد؛سرش را به  ینرده پله ها و پشت سرم م یدستش را رو یرگیرساند. با چ

شود و دم  یم زهیانگشت سبابه اش باز ن؛ کند یم کیچشمان ُبّراق شده ام نزد

 :دیایچشمم به حرکت در م
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فقط واسه  ؛یکه راه انداخت یاتریسر اجرا اما نه واس خاطر ت میریامروز م-

 .زنهیقولش م ریآالن ز یکه بهت دادم تا نگ یقول

 :زندیآرام لب م... نکرده میاما نگاهش رها داردیرا از پشتم بر م دستش

 .ادیسگ من باال ب یرو یاریدر نم ایلوس باز نیاز ا گهید میاونجام رفت-

 :دهم یجوابش را م یمهار ناشدن یلبخند با

 ...ادیم شیپ یچ مینیتا بب-

 :ردیگ یچانه ام را در دست م متیهمان دست چپ قدرتمندش با مال با

 .کنم یدرستت م ،روز کامل بدن دست من هیتورو فقط -

 :دهم یرا جلو م میها لب

 بله چشم قربان؟ گهیم یهر ک یعنیدرست -

 :کشد یم نییکند و سرش را پا یام را رها م چانه

اما تو فقط ؛ دارم لینه حتما دل گمیم یوقت! آدم حرمت شناس هی یعنیدرست -

 .یو حق ُکش یپره از حق خور التیخ



 
159 

 

شوم از رفتار سمجم.  یم مانیپش رود. یم نییپله پا کیو  ردیگیم قیعم یدم

اش کنم که دلخور نشود، تا نرفته  یراض یتوانستم جور یم استیبا س دیشا

 :رمیگ یرا از پشت م شیبازو

 .منو درک کن کمیتوام  خب... ناراحتت کنم... خواستمینم دیببخش-

است. چشمانش را هم  دیاز او بع کبارهیهمه کرنش  نیچرخد سمتم. ا یم سرش

 :گذارد یگذارد و آرام لب م یم

 .میافت یراه م گهید قهیدق 5برو حاضر شو  باشه...-

 :بوسم یگونه چپ اش را م یخوشحال با

 .یمرد یلیخ-

 یام را آرام فشار م ینیدلخور است اما با دست ب یاش هنوز اندک یکجک لبخند

 :دهد

 .نره بزغاله ادتی یمنیکاله ا-
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هم گذاشتم؛ بلکه کم کنم از  ی, چشمانم را روتیبه سا دنیطول راه تا رس تمام

خوش ادکلن آالن,  یو بو یقیموس میمال اریبس ی. صداشبمید یها یخوابیب

کند. ذائقه  ینوازشش م یگوشه و با لخت هیکودک احساسم را آرام نشانده 

از لطافت  حجم نی.استین هیوجه به ظاهر زمختش شب چیآالن به ه ییایقیموس

که او با  ستیکس باورش ن چیکند.ه یرا دچار پاردوکس م یا نندهیروح, هر ب

 هیروح نیبزند و دل ببرد.ا انویوارش, پ یو زمخت و لحن لوتآن انگشتان بلند 

 .باشد نهایها دنبال بهتر نهیزم یآل طلبش باعث شده در همه  دهیا

 :دهد ی, روحم را جال مانیشجر ونیهما لیبد یب یصدا

  را یهم ره یسودا-

 یبه باد داد سویگ

 آن سوار و با خود رفت

 !تار مو نبرده کی
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کند.  ی, چشمانم را باز مدمیمانع و تکان شد یاز رو نیماش کبارهیشدن  رد

 .در تا مانع از پرتابم به جلو شود ینشند رو یم عیدست راست آالن سر

 :کند ینگاهم م ینگران با

 دست اندازو, پروندمت از خواب؟ دمیند-

 :گردانم یاش بر م یرا به حالت عمود یصندل

 ذاره آدم بخوابه؟ یقشنگ تو م یمگه آهنگا بودم. دارینه ب-

 :کشد یرا م لپم

 .خاموشش کنم یگفت یم بود فسقل... نییپا یلیصداش که خ-

 :است یمعن یزنم به صورت مهربانش که بدون اخم ب یم لبخند

 .رونیکشه ب یخواب ها م نیمنو از خواب تر ونیهما یصدا-

 

کاره و حصار خنده  مهیکند.به ساختمان ن یزند و صدا را بلند تر م یم یچشمک

که  ییبه سبک همه حصار ها یآهن یحصار .میشو یم کیدار دورش نزد
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 یکامال ب یپند اخالق نیشود. با ا دهیکند دور ساختمان کش یموظف م یشهردار

 "!پاک نی, زمی"آسمان آب ربط:

 

 ادگاریبه  یپاک نیزم گرید هیرو یب یساخت و ساز ها نینه انگار که ا انگار

 .نگذاشته

 ادهیپ اهشیکنم تا از رخش درشت و بلند قامت س یکمربندم را باز م جانیه با

 .شوند یم ریاما مچ دستانم اس ،شوم

 :ستین یخبر شیپ قیدقا یمهربان از

 ؟یگیم یبه چشمت اومد اول به ک یهر مشکل ـ

 :میگو یم طنتیلبخند و ش با

 .گهیبه اوستا د ـ

 :کند یم کیرا با اخم نزد سرش
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 یهرچ دارن. یسال تجربه کار 02-02اونا هر کدومشون حداقل  ،یابر ـ

اول به خودم  یکار دار ...رهیاول از همه دودش تو چشم خودت م یبارشون کن

 .یگیم

 :کشم یحرص عقب م با

منو ازشون  یاونا از من حساب ببرن تو دار نکهیخوبه واال طراح منم به جا ا ـ

 ؟یترسون یم

 :دهم یبزند ادامه م یگریحرف د نکهیاز ا قبل

 بذار گرگ شم ایگرگ پرور  یایدن نیتو ا .یتالش نکن از من بره بساز نقدریا ـ

 .ال اقل سگ گله ای

کنم و از ارتفاعش  یرا باز م نیبه سرعت در ماش کند. یسر کج م یدینا ام با

 :خورد یخسته اش به گوشم م یقبل بستن در صدا .نییکشم پا یخودم را م

 لباس تن تواه؟ ؛آخه گرگ شدن ـ
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آالن و هشدار "بدون کاله  یقدم ها یصدا یحت .یسمت درب آهن دومیشوق م با

کوبم و  یم یبر در آهن کاهد. ینم مینرو تو ساختمون" هم از سرعت قدم ها

 .دیگشا یدر را م یکارگر

گذارم  یقدم اول را که داخل م .دهمیگذارم و سالمش م یرا بر سرم م کاله

داخل بند بند وجودم.  چدیپ یکند و م یم دایرا پ میراه رگ ها ایحس دن نیبهتر

دوزم به  یروم و چشم م یبه داخل م مسخم کرده. ؛میطبقه و نوپا 8فرزند  دنید

 .یاصل اطیکوچک ح یفضا

 قینفس عم رسد. یطبقه به گوش م نیتر نییتا پا نیکارگران از باالتر یصدا

بندم به  یکارگران و دل م یپر سر و صدا یسپارم به نوا یکشم و گوش م یم

 .یزندگ انیحجم پر شور از جر نیا

کنند و جواب  یخاص سالم م یرود. همه با احترام یپله ها را باال م آالن

 سیامر از او رئ نیآمار تک تک کارگر ها را دارد و هم دهند. یسواالتش را م

 .محبوب و خشن ساخته
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 دنمیکارگر با د نیروم تا خودم را برسانم به طبقه اول. چند یسمت پله ها م به

 یاند سالمم م دهید گرید یتر ها که مرا سر پروژه ها یمیکنند و آن قد یمکث م

 .دهند

در حال  یبزرگ یچمپاتمه زده و داخل استانبول نیزم یاز کارگر ها رو یکی

 .سر داده ی, آواز آذرمانیآب و س بیترک

گذرم و خود را به واحد سمت راست  طبقه  یم یکنار حال خوشش به کند از

قرار  کنم. یواحد, تعجب م یداخل راهرو و ابتدا یانبار دنیرسانم.از ند یاول م

شود به عنوان  هیمنزل و خارج از خانه تعب یابتدا یکوچک یبود که فضا نیبر ا

کم  لیوسا یباشد برا ییآنجا برپا شود و هم جا یتا هم بساط کولر آب یانبار

 .استفاده اهل خانه

کند از بخش هال و  یرا مجزا م ی, هشتییکنم. دو ستون انتها یتعلل عبور م با

چرخاند دور تا دور هال کوچک و  یعبور از کنار ستون ها نگاهم را م .ییرایپذ

 دو یمنفذ چیبدون ه ؛یبا طول کوتاه که به شکل سلب یوارید دنید .یخصوص

 .کند یم ازهرا از هم مجزا کرده؛ داغ دلم را ت ییرایو پذبخش هال 
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کار  یلیحمال خ ریغ وارید کیدادن  رییفکر کنم که تغ نیکنم به ا یم یسع

در امتداد هال,  شود که مد نظرم است. یاشاره ام همان م کیو با  ستین یسخت

شود به اتاق خواب ها.اتاق خواب اول هنوز  یم یاست که منته یراهرو کوچک

خلوت  اطیروم تا برسم به ح یم شیپ میهزاران کار انجام نشده دارد. مستق

که شمرده  ییقدم ها نیخلوت نگذاشته مطمئنم با ا اطیهنوز پا داخل ح محبوبم.

 .ام؛ بر مساحت اتاق افزوده شده

 ومیآتر کیاست.  میها یپرداز دهیکوچک, شروع همه کانسپت ها و ا اطیح نیا

قرار  جانی. اینیماش یزندگ یمانیکند به روح س یرا القا م ینگیسر سبز, که سبز

 یخلوت م اطی. وسط حیپر ازشور زندگ ییاست قلب ساختمان باشد؛ با رگ ها

 رکیپ نیگرفته شده, ب ابآسمان دوده زده تهران ق .رمیگ یسرم را باال م ستم،یا

که  ییکنم؛ درخت تنومند افرا یبندم و تجسم م یچشمانم را م .یمانیس یبلند باال

 یلحظات یکشد به طاق آسمان تا برا یشود و سر م ینقطه کاشته م نیدر هم

 .خالص ژنیمدرن را پر کند از اکس یزندگ یها هیکوتاه, ر

دور تا دور  میبگذار مکتیکه ن یدهم تا جلوتر ها. زمان یرا ادامه م المیو خ فکر

نوه  یو برا ندیو بنش دیایعصرها ب ،خانه نیساکن ا رمردیدرخت, بلکه پ
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خلوت  اطیاست اما مساحت کم شده از ح یخوش الیکوچکش قصه بخواند. خ

که از وسعتش  رمشک ندا ،قیکند. بدون متر و محاسبات دق یحالم را دگرگون م

 یقلب خانه گرفته، دلم م ییگو کم شده و به مساحت اتاق خواب ها افزوده شده.

  .ردیگ

قبل از  کند تا دوان دوان خودم را به آالن برسانم. یبلند کارگران مجابم م یصدا

نظرم را  ستاده،یمظلوم ا ،پزخانه که در کنارهال و پشت کانرخروج از واحد, آش

 .کند یجلب م

تراس داخل  کنم که ال اقل به مساحت آشپزخانه دست نزده اند. یشکر م خدارا

قرار  یهماهنگ یبه شکل خودخواسته و ب یکوچک یکوچک آشپزخانه فضا

 !بخش خانه نیتر ریدر نورگ؛ یکولر آب یریگ یجا یاحتماال برا ،گرفته

تا خودم را به آالن برسانم. با حرص و  یخروج یدوم سمت راهرو یم

 .نفسم را گرفته اما خشمم را نه یبتن یپله ها.. به طبقه باال. رسمیم تیعصبان

 یحرف ها یو رو به من، گوشش پ ستادهیآالن ا... کارگر در حال کارند چند

دستش را از  شود. یمهندس ناظر است و نگاه منتظرش با هر گامم نگران تر م

  پرسد" چه شده". یکشد و با حرکتش م یم رونیب بشیداخل ج
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آمده, سالم و  یناصر یکه جا ؛و جوان دیشوم با مهندس جد یم کشانینزد

کنم به آالن تا سوالم را در خلوت، اول از  یکنم. اشاره م یم یکوتاه یاحوالپرس

 .خودش بپرسم

 :سمتم دیآ یو م دیگو یبه مرد جوان م یزیچ

 جونم؟-

  :رمینظر بگ ریشوم در چشمانش تا حاالتش را درست ز رهیکنم خ یم یسع

 .خلوت کم شده اطیاز متراژ ح-

 :کند ینگاهم م قی. دقبسنجم تا عکس العملش را میگو یم یرا خبر جمله

 خب؟-

 :رمیگ یرا باال تر م سرم

 ؟یدونست یم یعنی خب؟-

 :تر است خلوت  که یگریکشد سمت د یم متیام را با مال شانه
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 یمتر جلو کارگرا اونجور 0واس خاطر ... چند متر اضافه شده به اتاق خوابا-

 ؟یدییدو یم

کشاند که آن سمت سرگرم  ینگاهش را به سمت کارگرها م ،جمله آخرش نیهم

 :میگو یم ریو با تح رمیگ یرا محکم م شیکارشانند. بازو

هال و  نیسره ب هیمسخره و  واریاون د ؟یام خبر داشت ینگو که از حذف انبار-

 ؟یچ ییرایپذ

 هیخلوت و  اطیو چند متر ح یمتر انبار 9بابت  شم؟یابر یبگ یخا یم یچ-

 ...چشات خون افتاده ینطوریساده ا وارید

 :افتد یگذارم ادامه دهد, دستم م ینم

 نیهمه ا یدونست یم نده... یمنو باز! کلمه است آالن کیجواب سوال من -

 ؟یبه منم خبر نداد ؛راتوییتغ

 :دهم یدهد. با پوزخند ادامه م یتکان م یسر یکالفگ با

خوره چه برسه به  یبدون اجازه تو آبم نم یکس هرچند جواب کامال روشنه...-

 .همه عقب جلو نیا
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 یشود و دوباره مقابلم م یکنم از کنارش عبور کنم اما جابه جا م یم یسع

  :ستدیا

 .صالح بوده که انجام شده البد ؟یریم یدار یکجا سرتو انداخت-

 :شوم یچرخم و رخ به رخ اش م یپاشنه پا م یرو

 ه؟یپروژه چ نینقش من تو ا نییبفرما نیلطف کن شهیجناب مهندس، م-

 نبود؟ یسر صبحت کاف یایباز یقاط دته؟یجد شینما-

  :ضرب گرفته اند نیزم یرو یعصب میپاها

 کارم؟یچ نجایمن ا.. تو جواب منو واضح و روشن بده.-

 :کند یدور و برش را نگاه م یبا کالفگ آالن

 .کنن یهمه دارن نگاهمون م! شمیبس کن ابر-

 من؟ یاعصاب خورد شده  ایآبروت برات مهم تره -

 :برد یسرش را به چپ م کند. یم سکوت

 ؟یاریدر م یباز یکول یدار یچه موضوع ساده ا یبرا نیبب هللا اکبر.-
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 یراست م کیزنم و  یشانه ام اما پس اش م یرو ندیرود که بش یم دستش

 یاش که م یقدم کی. به ستادهیبه ما ساکت ا رهیروم سراغ مهندس ناظر که خ

 :ستمیا یرسم، م

 ه؟یساختمون ک نیجناب مهندس, مهندس معمار ا-

 دییکه دنبال تا نمیب یدر چشمانش م کند. یبه پشت سرم نگاه م رتیح با

 :ام از نگاه آالن است یوانگید

 خانم؟ هیمشکل چ-

  :دهم یپاسخ م یشوم و عصب یم نهیبه س دست

من مهندس  نکردن... یاصل منو به شما معرفدر ! جناب ستیمشکل از شما ن-

 .معمار نهازم

  :دهد یبا آرامش و تواضع تکان م یسر

 ...خوشوقتم یلیخ-

 :دهم ادامه دهد ینم اجازه
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 به عنوان طراح نوشته شده؟ یاسم ک ؛هپالت گرفته شد یبرگه ها ریز-

 :دیگو یمکث م یبا لحظه ا قبلش. جیبه همان حالت گنگ و گ دوباره

 .گهیاسم شما د کنم...فکر -

 :بندم یرا با حرص م چشمانم

 ؟یلعنت لیشده تو اون مستط پیتا یبه من بگو اسم ک قیدق !فکر نکن-

منتظر نظر اوست که با  .ستادهیکنارمان ا قایکند که حال دق یسمت آالن م یسر

 :دهم یحرص ادامه م

 شاهلل؟یکه ا نیبرگه ها کجان؟ نقشه ها رو دار-

 :آورد یباال م یجیداخل دستش را با گ تبلت

 .اف شده رو ید یو پ یکد یهمه نقشه ها ختمیر نیبله داخل ا-

 :شیزنم به رو یم لبخند

 .مینیبب نیافارو باز کن ید یاز پ یکیحاال  !یهم عال یلیخ-
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از صفحه را ب کی ریتاخ قهیو با چند دق یتبلتش و به کند یکشد رو یم انگشت

 :کند یم

 .نجاستیا-

 حه.صف نییپا یلیکادر مستط یکنم رو یزوم م قایو دق رونیکشم ب یرا م تبلت

 :رمیگ یبه سمتش م آرم شرکت نهاز اسمم نوشته شده. ریز قایدق

 نوشته شده؟ یاسم ک نجایا-

 :دیگو یآرامش م با

 .من که گفتم اسم شما-

 :دهم یتکان م یسر

 ...خوبه-

خلوت و تمام محاسباتش که  اطیبخش ح یچرخانم و رو یرا دوباره م تبلت

 :گذارم یقرار دارد دست م یکنارش با کد ارتفاع
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خلوت  اطیاالن مساحت ح بخش با همه ابعاد و اندازه هاش نوشته شده. نیا-

 چنده؟

 

 یکشد و به مرد م یجوان هنوز جوابم را نداده که آالن تبلت را از دستم م مرد

 :گرید یکشاندم سمت یو م ردمیگ یم گرشیبا دست د دهد.

 .اعمال شدن یزمان ناصر راتیی. تغستین شونیا ریخانم مهندس تقص-

 :کنم سمت نگاه لجبازش یحرص رو م با

 فهمم؟ یبعد من االن دارم م ...شیدو ماه پ یعنی یزمان ناصر-

 :کند هم خودش را آرام کند هم مرا یهمه تالشش را م آالن

اتفاق  رییسر جمع سه تا تغ! آروم باش ؛کره خر... قربونت بشم ،من زیعز-

 مون؟یکش یم یچته تو دار !افتاده

 :کنم سمتش یکلمات را پرتاب م تیعصبان با
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و نظر منو  یتکست ساده بزن هی ؛یتلفن به من بزن هی یحاضر نشد یاما حت-

 ...یبپرس

 ...وفتادهین یحاالم اتفاق-

 ممکن یجا نیتر ریتو نورگ نیو انداخت یکولر آب یجا، نیو حذف کرد یانبار-

بعد  !کنه رکولهیگرم تو خونه س یکه وسط زل تابستون فلزش داغ کنه فقط هوا

ذهن خالقتون تراوش  یسره از کجا هینکبت  وارید اون وفتاده؟ین یاتفاق یگیم

 کرد؟

 

 :شیکشد داخل موها یدست م شهیکالفه تر از هم آالن

 اطیگه؟حید یانبار هیبه  هیازیچه ن گهید ـ هست.0طبقه  یاصل یمن انبار زیعز-

 ...خلوتم که

به  گه؟اونید نیسر توالت که ازش اسطبل بساز نیو انداخت یمساحت انبار-

من پشت هر خطم صدتا  یدون یتو که م ن؟یکار داشت یخلوت چ اطیدرک... با ح

 یاحرکتتو پ نیمن کتاب بازم برات ا شهیفکره،هزار جور کانسپته.تو که ادعات م
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 نهاز؟ یآورد یچ یاصال منو برا یخودت طرح بد یخاست یتو که م بذارم؟ یچ

 .گرفتنم یم گهیبرا نقش مترسک ا ن جا د

 

همه تنش و خودم را برسانم  نیکنم دور شوم از ا یم یسع تیحرص و عصبان با

 :گوشم خیب رساندیگام خودش را م کیبا  به اصل ماجرا.

سگمو که خوب باهاش  یتمومش کن واال اون رو نجایهم ویباز وونهید نیا-

 ...یدار ییآشانا

اش به قهوه  یشوم که عسل یاش م یچشمان عصبان رهیهمان فاصله اندک خ با

 :کرده دایپ یدیشد شیگرا یا

 .واستا عقب و خوب تماشا کن! تازه شروع شده یباز وونهید-

 

 دارم. یاز کارگر ها و برش م یکیدوم سمت کلنگ  یم کند. ینگاهم م رتیح با

منجمد شده  میاعصابم قرار گرفته ام؛ خون در رگ ها یدر نقطه سفر مرز قایدق

 .رسد یو به مغزم نم
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 طبقه. نیا یواحد شمال ییرایهال و پذ نیزشت ب واریدوم سمت د یکلنگ م با

 :شود یآالن مهار م رومندیبرم اما قبل از فرود در دستان ن یکلنگ را باال م

 .مسخره رو تمومش کن اتریت نیا! شمیبس کن ابر-

 :چرخم سمتش یبا دسته کلنگ در دست م همانطور

نه نقش دو یفایا بیبرو کنار قشنگ به ترت تازه شروع شده. شینما، زمینه عز-

 .دونه برات اجرا کنم

 

بر حالم اثر  زیچ چیام که ه یبه شدت ترسناک شده اما آنقدر عصبان اخمش

 :رونیکشد ب یدسته کلنگ را از دستانم م عیحرکت سر کیندارد.با 

 .خجالت بکش-

 :زنم یپوزخند م رتیح با

 .خجالت بکشم دیاالنم من با گهیخوبه د-
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 کیاند.فقط  یینمایس لمیف یدر حال تماشا ییکنم سمت کارگرها که گو یم رو

 :کنم یبلند خطابشان م یبا صدا بسته تخمه کم داشتند.

 ه؟یاوستا ک-

 :رسدیبه گوشم م تیجمع انیاز م یانسالیمرد م یصدا

 .بفرما خانم مهندس-

 :روم یآرامش به سمتش م با

و اجرا  یواریو اون د یکن یو خراب م ییرایهال و پذ نیب یوارایهمه د یزنیم-

 .رمیگ یم میها هم بعدا تصم یدر مورد انبار .گمیکه من بهت م یکن یم

 :کند یبه آالن نگاه م دیبا ترد اوستا

 کار کنم آقا؟ یچ-

 :دهد یجوابش را م دیبدون ترد آالن

 وارید یبرا ؛خراب کن وارارویهمه د انجام بده. دنیخانم دستور م یهرچ-

 .بهت میگیطرحشو م نیگزیجا



 
179 

 :کشد یکند سمت کارگران و داد م یم رو

 .سر کاراتون نیبر ن،یبسه خوش گذروند-

 

رود سمت پله ها و  یم کند. یم با خشم نگاهم شوند. یکارگرها متفرق م همه

 ریبه ز مدل نگاهش، حتما پشت سرش حرکت خواهم کرد. نیداند با ایخوب م

 یرا رو شیکند و صدا یاستفاده م یاز خلوت .ستدیا یم میرس یاول که م نیزم

 :گذارد یسرش م

 برسم المصب؟ یکه به چ زنم؟ یمن دارم دورت م التیبه خ شم؟یچته تو ابر-

 

 یکه خون به مغزم برگشته و م ییهمان جا من است. کبارهیزمان آرامش  حاال

گذارم که از  یقلبش م یدستم را رو، روم یجلو م .رمیبگ میتوانم با فکر تصم

 :رمیگ یم قیعم یدم بزند. رونیامکان دارد ب نهیشدت کوبش, هر آ
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دستت  دمیطرحمو م کنم... ینه آالن...مشکل من اعتماده...من به تو اعتماد م-

که  یدونیاجرا بشه که تو ذهنمه. اونوقت تو منو اونقدر داخل آدم نم یکه همون

  ؟یسوال بپرس هی یرییهر تغ یبرا

 

با  به او هم منتقل شده. میآرامشم از دستها دستم. یرو ندینش یچپ اش م دست

 :دیگو یخون گرفته م یچشمان

تهران که بخوام  ینبود ...یقفل یتو از همه عالم برا من آدم تر ،قسم یبه عل-

باز بحث کار باز  اتینخواستم وسط خوش ...یبا آراز شمال بود بگم بهت...

 .بشه

 ام؟یکه ن یصبح چرا اصرار داشت امروز ؟یبعدش چرا نگفت-

 :ردیگ یرا سمت سقف م سرش

 ...خدا-

 :کم فروغ و پر از غم کند. یم نگاهم
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 الممیدور زدنت تو خ هیثان هی سی.. به خاک مامان ان.؟یابر یفکر کرد یچ-

 .کردم حرف من برات حجته ینگفتم چون فکر م ...ستین

 :تا ادامه دهد میگو ینم چیه

ه گرب زنهیکه سگ م ینیبی.منجاستیا طیواس خاطر شرا یایخام ب ینم نکهیا-

 یایب دن؟یکلمه از حرفات گوش م هیبه  یایبدون من ب یکن یرقصه.فکر م یم

 مشت نر که فقط زل بزنن بهت؟ هی نیب

 :رونیکشم ب یدستم را از دستانش م شوم. یاش م رهیخ

انقدر توش  خادیدلم م .اسیبابا س راثیاون شرکت برا من م گوش کن آالن...-

 جبران شه، که به دهیکه برام کش یگوشه از زحمات هیکار کنم و باال ببرمش که 

ولش کردن وسط مسجد به امون  اشیکه تو سه سالگ یدختر نیهمه ثابت شه ا

ز نکردم واسه یکه من دندون ت ...ادیخودش از پس خودشو کاراش بر م ،خدا

شنوم و دم  یاگه صدتا حرف م کنم... یاگه پا به پات دارم کار م ...یسهم پسر

نو فقط م آالن... خامیازت نم یچیه منت. یتالش کنم ب دیکه با نهیزنم واسه ا ینم

 .یباور کن لعنت
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 یکند و رو یسرم را بغل م لرزند. یم یبیچشمانش با غر شود. یم کمینزد

 :گذارد یستبرش م نهیس

 روزا چه مرگته؟ نیکالم بفهمم تو ا کیقسم اگه من  یبه عل-

 است. دیخشک کار از او به شدت بع طیکارها آن هم در مح نیدانم که ا یم

را  یاست، که خود دار بیعج شیمهاجمم آنقدر برا یرو نیا دنیمطمئن ام د

 :زند یباز لب م کنار گذاشته.

تورو با  لماجیکه در وا شد و د ییکاش همه خاطره ها برگرده به اون لحظه ا-

 .خودش آورد خونه باغ

* 

 یم ویمستهلک شرکت کامل و س وترینقشه ها را با کامپ نیو کالفه آخر خسته

علت  یشدن، نرم افزار ب ویسکرده ام و قبل از  تینقشه ها را اد یکنم. ده بار

را بردارم و از پنجره  توریدست به دست هم داده بود تا مان زی. همه چدهیپر

 ،داد انجام یفکستن نیبا هم شدیکه هنوز م ییکارها ادی, اما رونیپرتابش کنم ب

 به سمت توالت طبقه خودمان. رومیشوم و کشان کشان م یبلند م منصرفم کرد.



 
183 

افتم که معتقد  یم ایحرف در ادی کند. یام م یعصب شتریچهره خسته ام ب دنید

 یرژ را به لبانم م کنم. یبا کار خودکش دیاثبات خودم حتما هم نبا یاست برا

 .صورتم کم کند ینزار تاز شد یاندک دیکشم تا شا

 کیاز همان جا  اتاق خودم را ندارم. یواریاعصاب ماندن داخل چهار د گرید

در  شود. یروم سمت اتاق آالن که با چهار پله از هال وسط جدا م یراست م

فضول آالن خط  یمنش ،ییرزایکنم؛ چهره مضحک م یرا که باز م تیریبخش مد

 .اعصاب نداشته ام یکشد رو یم

که  یفیگذارم با دل خوش به اراج یو م دهمیتکان م شیاکراه برا یاز رو یسر

زنم و  یادامه دهد. در اتاق اآلن را م ،دیگو یتلفن به بدبخت آن ور خط م یپا

 :ییرزایم یشگیشود با جمله هم یبفرما گفتنش همزمان م یصدا

 .مراجع دارن .نیکرد یتحمل م قهیچند دق _

چهار مشت بزنم بر  االتمیدر خ، کند یپر از ناز وعشوه اش قانع ام م یصدا

 کلیکشانم داخل اتاقش. ه یکشم و خودم را م یم قیعم ینفس .دهان گشادش

که  یمثبت یو انرژ نایس دنی. دداستیپ یدرستکار هم به خوب نایس آالن از پشت
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 بخش ریسر ذوقم آورد. مد یحساب ،کند یم قیهمراه خودش به فضا تزر شهیهم

 .شرکت رهیمد ئتیافراد ه نیاز خوش فکر تر یکیاست و  یداخل

 یهمسرش از آن دسته افراد معدود. میکن یم یسالم و احوال پرس یشاد با

آالن از  کند. یم یمرا از زن بودنم راض شهیجنگاورش هم هیاست, که روح

خوش  قهیجل دهد. یسر تکان م نهیآورد و با طمان یلبخند به لب م دنمید

دارد که از  یا یدوختش به ابهت اندامش افزوده. لبخند آرامش نشان از شرمندگ

 .کردهلبانش جا خوش  یصبح رو

  :کند یمقدمه شروع م یب نایس

 .میدار اجیکه به حضورت احت نجایا ایب خدا رسوندت. شمیابر_

 

داند یشود. م ینم یآالن عاد یوقت برا چیه ،نایاسم کوچکم از دهان س دنیشن

 یاز حد متعهد و با اخالقند اما چه م شیاست که ب یاز آن دسته مردان نایکه س

 .اند ستادهیا شیجلوتر از باور ها شهیتعصباتش هم ،شود کرد
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 د.کن ینقشه حرکت م یدستش رو .ستمیا یم نایروم و کنار س یسمتشان م به

 :پرسد یم یگشتن دنبال هدف خاص نیح

 ه؟گیبا خودت بوده د نجامیپالن ا_

 یم هو ادام ندیب یدهم که از گوشه چشم م یگفتن سر تکان م همنظور بل به

  :دهد

  :زنم یآرام پوزخند م ؟یدیکارو د زیر هب زیتو اجرا ر یپس حساب-

  . جمله ام کامل نشده سردمیبار د هی یبه مشتر لیکار و تحو انیقبل پا آره!-

  :پرد یبا تعجب باال م نایس

  ؟یطراحش تو نبود همگ-

  :پرد یحرفش م انیبه م آالن

  ؟یدار شمیابر دنیند دنیبه اجرا د کاریحرفتو بزن چ نایس-

  :چرخدیسمت آالن م هب نباریسرش ا نایس

 سر اجرا؟ هباش هکار نرفت انیطراح تا پا هشیم همگ ؟یمردک  فن یگیم یچ-
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کردن آالن  تیاذ یبرا نایس شهیاست، که هم یهمان عبارت یمردک  فن اصطالح

 .برد یبه کار م

در  شیو ظرافت ها ی, سر از اصول طراحیذره ا ؛بزند هاو طعن هب هنکیا یبرا

 :ردیگیبحث را به دست م یآورد. آالن با کالفگ ینم

شجره نامه  گهی. دستین شتریدوتا واحدم ب شه،یحاال االن بحث تو سر داخل_

 کار؟یچ یاخویاجرارو م

 :میگو یم هشود ک یدار م هادام نایس سکوت

  ه؟یکارت چ خاطرم هست. شیچ ههم_ 

  :زند یم یآرام لبخند

 یکی یبرا یکمک کن کمیما  میبه ت یحاضر نمیبگو بب ...هشیسخت م ینجوریا_

 نجا؟یواحد ا دو

شان دارم، اما  پیکه به کار با اک یمنتظر جواب من است. با تمام عالقه ا رهیخ

 یبرسم. با اندک یکی نیگذارد به ا یکه نم ختهیدانم که هزاران کار بر سرم ر یم

 :دهم یپاسخ م ریتاخ
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 .کنم ینم یبکنم کوتاه یکمک.اما هر جا بتونم رمیدرگ یلیواال خ_

بخش  یگذارد رو یدهد و دست م یتکان م یسر یعادتش با فروتن طبق

 :واحد ها ییزایپذ

 یبه ذهنت م ییها دهیا هچ ییرایبخش پذ نیا یبرا نیبب .هیباشه...همونشم عال_

 .یبهش فکر کن قیکه دق دمیم حیخانواده رو برات توض طیبهم بگو...شرا هرس

 :زنم یلبخند م یشاد با

از کار و بارشون  دهیچک هیخانواده و تعدادشونو  یاز اعضا ستیل هی حتما._

 .دمیکنم، بهت نشون م یم یطراح دهیچند تا ا یبرام بگ

 

 رددایآالن بر م زیم یرا از رو تریالیها کشد. یاش م یفلفل نمک شیر هب یدست

دا به ص نایکند و س یم یپوف ه. آالننقش نییدور کادر پا کشدیخط پهن م کیو 

 :دیایدر م

 .هیتو ذهنش حک شه طراح ک نه،یبب یفن کهیمرت نیبرا ا دمیکش نمیا_
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دارد و دور اسم  یبر م یگرید تریالیها یاما آالن با لجباز میخند یم جفتمان

 اصل کار اتحاد شرکت و جمعمان است نه فقط طراح. یعنی کشد.ینهاز خط م

 :دیگو یآالن م هو رو ب خندد یم فیلط شهیمثل هم نایس

 !یکارمونو لنگ کرد! نباش یخرک رتیغ نقدریفقط ا .میخرت م،یما آدمت هباش_

 :زندیم یاجبار یلبخند آالن

مشت نر کار کنه،  هی نیب ه،یزنت بره عسلو یهر وقت تو گذاشت خف بابا._

 .دارمیبر م یباز یاونوقت من دست از خرک

 :دهد یپاسخش را م رتیبا ح نایس

 نیعدم نسر! ب؟یکن یم یکی تیرو با سا هیعسلو یغولتشن، تو دار هکیمرت_

 .کنه یداستانش فرق م

  :ردیگ یم قیعم ینفس آالن

 .خوبه نجایجاش هم شممیابر رون،یدماغتو بکش ب-
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 :کنه یرو به من اضافه م یلبخند با

  خودمه یجاش رو تخم چشا-

  :کند سمت من یخندد و رو م یم نایس

 .سر اجرا نیفرست یو نم شمیهم ابر گهیو د میباشه مام خر شد_

 

  :زند یحرفش را م یجد یآالن شوخ 

 .دم داره الدنگ شمیکشم ...یچ نیخانم مش_

 

 زیم یزونکن روه شود و سیوارد م ییرزایم شودیکه بلند م نایس ههقهق یصدا

 .گذارد یم

 .زند یحرف م گریماند و در مورد چند پروژه د یم گرید یکم

کند زودتر  ی,مجابش میگوش یهمسرش رو ریو تصو نایس لیزنگ موبا یصدا

 .از اتاق خارج شود
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دارد،  شهیکه هم یو نگاه برادرانه ا یدهد و با من با مهربان یآالن دست م با

 .کند یم یخداحافظ

 :کند سمت اآلن یاز خروج از در رو م قبل

 میبگو سهاممونو بکش ،یکن یتیجنس کیشرکتو تفک یخواست یمردک  فن_

 .رونیب

 

اما او فرز تر  نایتا پرتش کند سمت س زیم یرود سمت زونکن رو یآالن م دست

 .از آالن، از در فرار کرده

 :ماند یم رهیدستگ یدستم رو روم سمت پنجره اتاقش. یخندم و م یم بلند

  .هچقدر گل_

 :کند یاز پشت سر, گوشم را پر م شیکنم و صدا یرا باز م پنجره

و استفاده از نام  یمراتب ادار نیا ...نیماشاهلل خوبم با هم راحت ...هبل_

 .دونه یخدا م افته؟ یجا م نتونیب یک یخانوادگ
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 :سمتش گردمیاخم بر م با

و آهن  ریبا ت هبس ک ات خشکت کرده... هرشت نیهم استیخودت ن ریتقص_

 .یسروکار دار

  :دهد به چارچوب پنجره یم هیتک

  ؟یدوس دارشل _

  :کنم ینثار نگاه تخسش م یغره ا چشم

 !منحرف کوفت._

  :ردیگ یمقنعه گردنم را م یدست از رو با

  ه؟یحتما خاک بر سر ه؛شل باش یهر چ_

 :ردیگ یقلقلکم م خندم. یو از ته دل م رمیگیدستم دستان پر زورش را م با

 !یهست ییپررو هبچ هچ یدون یخودتم م_ 

  :داخل چشمانم زندیچرخاند و زل م یم سرم را به سمت خودش

  هستم؟ ییبچه پررو هچ_
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  :کنم دستش را از گردنم و قلقلک دور کنم یم یدستم سع با

 ...دلم واشه رونیکارا منو ببر ب نیا یجا ولم کن اآلن... اااا..._

  :کند یرا ول م گردنم

  کجا ببرمت بزغاله؟_

  :کنم ینگاهش م یتخس با

 !یبر یدوستاتو م یخواهرا هک ییهمونجاها_

  :کند ینگاهم م طنتیش با

  ...ادین یهرک_

 کوبم:  یم شیمشت به بازو با

 .غذا بود ی_گمشو...منظورم برا

  :شود یقهقهه اش بلند م 

 !روح یغذا ...هگیاونم غذاس د_

  :روم یغره م چشم
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 .رمیبا آراز م برو اصال نخواستم..._

 .زشیکشدم سمت م یو م ردیگ یخواهم دور شوم که مچ دستم را م یم

 یفلک زده م ییرزایکار بر سر م یسر کیو  داردیبر م زیم یرا از رو تلفن

با دست راست آزادش سه زونکن را بر  گذارد. یم شیرا سر جا یو گوش زدیر

 :دیگو یرفتن سمت در م نیدارد و ح یم

 .کنه یاون نسناس بگو امشب برنامشو خال هزنگ بزن ب_

 :است یکنم تا مطمئن شوم قرار بر شب گرد یبا ذوق نگاهش م

  م؟یامشب مهمون توا یعنی_ 

  :گردد سمتم یبر م طنتیش با

 !یمن همه جوره در خدمتم، خودت نخواست-

 :دهد یکه ادامه م رمیگ یم شیاز بازو یشگونین

 شیر خیب شیندیبب شیبکشون یتون یم نیزنگم بزن به اون وزه اعظم بب هی-

 نه؟ ایداداش بدبختم 
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  :کنم یم اخم

  ست؟یکه ن ایمنظورت در-

  :خندد یم

 .اعصابش مد نظرمه یخود  ب-

 

 یکتش را برنداشته.زونکن ها را به دستم م دیآ یم ادشی هک میدر شده ا کینزد

تن  هدارد و ب یبر م یاش را از پشت صندل کت .زشیگردد سمت م یدهد و بر م

 :رومینگاه براقش چشم غره م هب کشد. یم

 ؟قمی. چشه مگه رفنیبش لیفام ایاز خداتون باشه با در میلیتو و داداشت خ_

 :کشد یام را با دو انگشت م ینیشود، ب یمه ک کمیو نزد زند یرا دور م زیم

 .رزفر انیبجنب زنگ بزن بگو ب ...هگوش یچشم ن_

دوم پشت سرش که در  یاست.م یمیو قد یبا دکور سنت ییرستوران ها عاشق

 :گام من قدم برداشته 02را باز کرده و با دو گام بلند اندازه 
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 ا؟یآراز خودش بره دنبال در یعنی_

 

 یخورم به ستون فقرات سفت و سنگ یو از پشت محکم م ستدیا یم کبارهی

کالج  یپنجه کفش ها یچرخد رو یکنم.م یو ناله م رمیگ یسرم را م اش.

 :اش ییایتالیا

  .گهید نهیراش هم آراز؟ هب شیبنداز یج د نکرد همگ_

  :کنم یاخم م ،ام مانده یشانیکه دستم به پ همانطور

  .ندارم یهدف نیهمچ چمیه! رمینخ_

 :بوسد یام را م یشانیزند و پ یرا کنار م دستم

 رو گهید یکیبرو  خونم... یتو فکر از سرت نگذشته من رد نگاتو م بچه..._

 .میزغال فروشا دکون دار هما خودمون راست رنگ کن.
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ان تا خودم، میرفت یدرکه باال م ییتا سرباال نگیشد که از پارک یم یا قهیدق ده

 .که داخل رستوران جا خوش کرده بود میبرسان یرا به آراز

. هم مهمان میاوریرا همراهمان ب اینشد که در ،میکرد یزیجور برنامه ر هر

 .حال و حوصله نداشت یلیداشتند و هم خودش خ

 ایکه با در یمیبودم تا در فرصت مناسب تصم طیشرا یذهنم مشغول حالج در

زدم که  یافکارم دست و پا م انیم بگذارم. انیبا آالن و آراز در م ،را میگرفت

 :شد دهیاز پشت کش میبازو

 .گهید میبا هم بر واسا ؟یچته گوله کرد_

 :کنم ینگاهش م یحواس پرت با

 .اصال حواسم به تو نبود بود. ریفکرم درگ ؛ببخش_

 :کند یم یزیر اخم

  من هست؟ یحواست پ یتو ک_

رود و من هم به  یخورد باال م یکه در دستانش تاب م میبا بازو همانطور

 .شوم یم دهیدنبالش کش
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 یآراز و دست دهیگردن کش؛ نکرده یهنوز تالش ،میدیرستوران با صفا که رس به

 .داد؛ نظرمان را جلب کرد یجلب توجهمان تکان م یکه برا

 میشو یگذشت رد م یرستوران م اطیکه با جنب و جوش از وسط ح یآب یجو از

تخت بزرگ و خوش جا کامال رو  .میرسان یو خودمان را به تخت مورد نظر م

 نیو ح میکن یم یبا هم سالم و احوالپرس درکه قرار دارد. یبه منظره کوهستان

 :شود یآراز هم شروع م یغر ها مانیکندن کفش ها

 عنتر خانوم؟ ومدیچرا ن حال بدما... قتیبار خواستم به رف هی_

 :تشر آالن کار خودش را کرد ،چشم غره من حساب زبانش را برسد نکهیاز ا قبل

 ...خورده غر بزن به جونمون ریکفگ زیکن نیبعد ع میبذار برس_

ا را از پ میکفش ها یبا کند شود. ریشود تا برادرش جاگ یم زیخ مین یاندک آراز

 .نمینش یم شانیکنم و روبه رو یم

 :کند یاندازد و دوباره آراز را مخاطب م یم یبغل یبه تخت ها ینگاه آالن

 ؟یدرکه چه کن مونیوقت شب؟کشوند نیجا بهتر نبود ا_
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 کنارم ندینش یشود و م یجا به جا م ،عذاب وجدان گرفته میکه از اخم ها آراز

 :دهد یاندازد دور گردنم و جواب آالن را م ی.دست م

 تو اتاق؟ میبچپ میاز اتاق درآ هیچ. باز.. یدر فضا میخواستم بر_

 :کند یمن اضافه م به رو

 احواالت خانم بداخالقه؟_

 .یعمرا جور کنم که مخشو بزن ؛عنتر خانم قمیو رف حاال که من بداخالقم_

 :شود یقهقهه اش بلند م یصدا

 ومد؟یچرا ن حاال م؟یما خبر نداشت یآدم فروش بود_

 .گمیم یامون بد-

 :وسط تخت افتاده کاریغذا که ب یشوم سمت منو یم خم

 ؟یسفارش داد_

 یرا دراز م شیخوش نقش و پاها یها یبه پشت دهدیم هیهم مثل آالن تک آراز

 :کند
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 .نیخودتون سفارش بد نیاینه واسادم شما دوتا شکمو ب_

 

کند و  یآراز را بلند م یسفارش انیقل دهم. یرا نگاه نکرده به دست آالن م منو

 :گذارد یم شیپا یجلو

 گه؟ید هیچ دنتیکش ونیقل ؟یکن یمردک تو مگه ورزش نم_

 .بره تو پاچه ات میگفتم امروز که مهمون توا ؛صد ساله لب نزدم-

 نفله_

 :کند یبه منو م یشود و آالن نگاه یبلند م شانیخرک یخنده ها یصدا

 ؟یابر ینگاه نکرده انتخاب کرد-

 :اندازم یباال م یا شانه

 .خامیم یچ دونمیمن م_

 :زند یلبخند م یپرد و کجک یچپ اش باال م یابرو

 اونوخ؟ یچ اوهو..._
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 :شوم یم نهیبه س دست

 .فقط برشته باشه .کیشلیش_

 :سمت آراز گرددیبر م سرش

 ؟یتو چ باشه.-

 یا هیدود از داخل دهانش چند ثان یخارج کردن حلقه ها یتالش برا نیه آراز

 :دهد یکش م

 یشگیهمون هم_

 :درازش یکوبد به پاها یبا لگد م آالن

 زهیچ هی یشگیاز نظر من هم نه من... هیچ دوننیدورت م یو الواتا یشگیهم_

 !یبتخ ارنینم یبرات که اونم جلو ابر

 :شودیو سرفه اش با هم م خنده

 .ریبرگ بگ خب حاال اصغر ترقه..._

 :رمیگیدرازش م یاز پا یبشگون
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 ستیانگار ب !یشگیهم یگیم ،یکن یدهنتو پر م نیهمچ ...گهید گهیراس م_

 .نیدر ضمن مودب باش ...میچهار ساعته با هم رستوران

 

 شیپ یگریو د ردیسفارش بگ یکیو  ندیایگارسون و خدمتکار ب نکهیاز ا قبل

بساط سوپ و  .میزن یدر مورد کار و شرکت و باشگاه حرف م یکم ند؛یغذا بچ

دهم تا  یرا م شانیشود؛ قاشق چنگال ها یم دهیکه چ تونیماست و ساالد و ز

 .شروع کنند

 :پرسد یرا جمع کرده م شیپاها یکه با تنبل آراز

 چوند؟یمارو پ نگتیج قیشد رف یچ باالخره؟ ینگفت_

 دل و دماغ نداشت یلیهم مهمون داشتن هم خ ...چوندینپ-

 :کند یمنو آالن نوسان م نینگاهش ب آراز

 چرا؟_
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پدر مادرش  گهی, پدرشم که دوساله بازنشسته شده، دشیداداشش که رفت اتر-

آرامش داشته باشن.  یشهر یگرفتن کال برگردن طالقون دور از زندگ میتصم

 .گرفته است یاز همه چ کمیاونم 

 :شود کمینزد یکشد تا کم یجلو م آراز

 اد؟یول کنه ن خادیم شه؟یم یچ ایکار در کال جمع کنن برن طالقون؟_

 :کشم یم شیرو یدهم و دست یچپ خواب رفته ام را تکان م یپا

 .تهران مونهیخودش م ...رنینه فقط مامان باباش م_

. دخور یم یرازیکند و آرام ساالد ش یبه آالن که با دقت نگاهم م شومیم رهیخ

 میگویم:

باهاتون صحبت  یمیتصم هیفرصت مناسب, راجع به  هیخواستم تو  یاتفاقا م_

 .کنم

 

دارد خودش را خونسرد نشان دهد و به  یآالن سع کنند. یدو ساکت نگاهم م هر

نکند  ،رمیگیمواقع استرس م نجوریا شهیهم دهد. یساالد خوردنش ادامه م
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و  رمیگ یم یقیعم دم .جا بماند یو نکته ا میحرف بزنم که کامل نگو یجور

 :کنم فکرم را متمرکز کنم یم یسع

 برم ،داده بود که بعد رفتن پدر مادرش شنهادیقبل مهاجرت برادرش بهم پ ایدر_

 ...کنم یو باهاش زندگ

 

پرد و سرفه  یآالن م یجمالتم درست کنار هم ننشسته اند که ساالد به گلو هنوز

 .دهدیامانش نم

 ندینش یو دستان قدرتمند آراز محکم م میرو یو آراز دستپاچه به سمتش م من

 کند. یقرمز نگاهم م ییبا رنگ و رو ،هنوز سرفه ها خوب نشده دو کتفش. نیب

 :دهد یو دستش م زدیریم یوانیل شیبرا ،آراز از پارچ دوغ

 .همش مال خودته آروم گشنه..._

 :دهد یآراز به نگاهش ادامه م یتوجه به لودگ یب

 ؟یکار کن یچ آخرشو درست ملتفت نشدم..._
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ترس از عنوان موضوع  برخورد و واکنش از سمت آالن بودم. نیمنتظر هم قایدق

 یگفتم و خودم را خالص م یم دیکرد اما امروز با یهر روز کارم را سخت تر م

 :کردم

ا برم هآخر هفته  تو طول هفته تهران باشم. میگرفت میتصم نگفتم... یخاص زیچ_

 .زیعز شیپ

همه  یخشمش جلو ساکت کردنش را ندارد. یارایصاف نشده اش  نهیس

 :احساساتش را گرفته

 چندتاتون؟ م؟یگرفت_

 :دهم یتکان م یسر آرام

 دیو با کیراه پر تراف نیبه من فکر کن که هر روز ا ،آالن جان ...ایمن و در_

 .تصادف شد یاون دفعه هم که خودت شاهد ...امیبرم و ب

 

 یقانع نم یحیتوج چیمانده اما آالن را ه رهیبه برادرش خ یهنوز با نگران آراز

 !کند



 
205 

 

بمون  دادمیچطور اون وقتا که سر دانشگاه و رفت و آمدت حنجره امو جر م_

خبرم؟  یدادن من ب ریینبود! جاده ها رو تغ یتهران تا لواسون راه ،خونه عموت

 ده؟یکش ینقشه خاص ایدر ای

 :میآ یکنم و کوتاه نم ینگاهش م رهیخ

تهران نموندنمو از همه  لیخودت دل داره؟ یچه نقشه ا ایدر خجالت بکش._

که  هیمسافت شمیبخش هی استیدر هییتنها شیادیبخش ز هیاالنم  .یدونیبهتر م

 .امیبرم ب دیخودم هر روز با

 :دهدینم شتریب تیبار به برادرش اجازه عصبان نیا آراز

خودم هر روز چشمم کور  دمیمنم قول م نیغذاتونو تو آرامش بخورحاال امشب _

 .هم ببرمت ارمتیدنبالت هم ب امیب

 :دهد یادامه م طنتیش با

 ...خودم نوکرشم امیدر ییتنها یبرا_
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 :حرفش انیپرم م یحرفش تمام نشده, م هنوز

 ؟یکن یکه باهاش شوخ هیموضوع نمیا_

 :کنم یبه آالن نگاه م یجد

 .نذاشت من تهران بمونم یعمه سود یها هیو کنا شین یزیت یدون یخودتم م_

 :کند یدستانش را با حرص مشت م آالن

 مونه؟یبسته م یدهن سود قتیرف شیپ یبر التیبه خ_

 .کنم یم شمیعمل و گرفتم مویتصم نیمن ا ...ستیبرام مهم ن گهینظرش د-

 ؟یبلبل ش ینجوریکشه ا یبازم زبونت م نمیکن بب شیآره, تو عمل_

 نیاز ب یآراز برا .اوردیخدمت کباب ها را م شیجوابش را بدهم پ نکهیاز ا قبل

 :دیگو یرو به جفتمان م یو با شوخ ردیگ یکباب ها را م نمانیبردن جو ب

 .وقت هست شهیهم یبحث الک یبرا !به شکمه یدگیاالن وقت رس_
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همزمان سرمان را بلند من و آراز  شود. یکشد و بلند م یم یقینفس عم آالن

جفتمان  یرود جواب سوال ذهن یم شیهمانطور که به سمت کفش ها .میکن یم

 :دهد یرا م

 .امیم، دستامو بشورم رمیم_

 :کند یآراز شروع م ،شود یکه دور م یاندک

 ؟یگیم هویچرا  !چقدر حساسه یدون یتو که م_

 بگم؟ یچطور ؟یگیم هویچرا  یچ یعنی-

سراغ غول مرحله  یکاره اومد هیکه  شنیم یراض زیبابا و عز یتو فکر کرد_

 آخر؟

 رفته من چند سالمه؟ ادتی نکهیمثل ا .شنیم یراض-

اخل د میکند کباب ها را برا یم یو با چنگال سع ردیگ یکبابم را به دست م خیس

 :زدیظرف بر

دختره ام مثل  نیا ...یکن یم یزندگ یکجا دار ینه مثکه تو فراموش کرد_

 .نرم سراغش یاول کار نیهست که بگو هم اگه ه؟یاغیخودت 



 
208 

 که یبه راه یبا نگران برگرداندم. یبه حالت عاد یکه تالش دارد با شوخ دانمیم

 :شومیم رهیآالن رفته و هنوز برنگشته خ

حالش بد  کجا رفت؟ حاال ؟یاغی شهیکه حرف دلشو بزنه م یکی! چرت نگو_

 نشه؟

 :کند ینگاهم م یگردم سمتش که دارد با مهربان یم بر

 ؟یدیحرصش م نقدریچرا ا یشیوکه نگرانش مت_

 بابا گه؟یوقت حرف نزنم که آالن ناراحت نشه و حرص نخوره د چیمن ه یعنی-

 .من ازدواج کردم نیجون فکر کن

 ن؟یکیتو چ کیپس انقدر چ نهیهم چشمم روشن..._

 .کنم یکه م یدونیم کنم. یکارو م نیمن ا بس کن آراز...-

 :ردیگیم میبرنج را جلو سید

 .میزن یفعال بکش سرد نشه بعد راجع بهش حرف م_
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 یبا ساالدم باز یکم نمانده. یاقیاشت چیه گریرفته و د نیبه غذا از ب لمیم همه

 .میو با هم شروع کن دیایکنم تا آالن ب یم یباز

 گردد. یبرم ،زند یم یبه سرخ شهیهم تیکه وقت عصبان یبا چشمان باالخره

 :دیگو یمخاطب م یکداممان و ب چیبدون نگاه به ه

 .که نیهنوز نخورد_

 :زدیریم یاندک میو برا داردیآراز پارچ دوغ را بر م 

 ؟ینگرانت بود؛ کجا رفت شمیابر_

 :دهد یکه آالن جواب م رومیاش م دهیبه حرف نسنج یغره ا چشم

 شه؟ینگرانم م شمیمگه ابر_

با  ریسر به ز .دهیسوال را پرس نیا یتیدر چه وضع نمیکنم تا بب یرا بلند م سرم

 :کشم یم یقینفس عم .داستیکند اما اخمش کامال پ یم یباز شیغذا

 شهیآدمه و هم نگران م شممیخاطر نشان کنم ابر دیرفته با ادتونیاگر شما ، بله_

 .داره اتیهم حق ح و
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 :آورد یسرعت سرش را باال م به

 ؟یچ گهید ،خوبه_

 :شود یکالفه م آراز

وفت ک یچ هی میاومد یشب بعد صد و بوق هی بابا. نیصلوات بفرست هللا اکبر..._

 .گهید نیمثه آدم غذاتونو بخور نینیبش بحثه آخه؟ نمیا .مایکن

 

بحث  صلهیف یبرا زده. یانگار نه انگار آراز حرف آالن هنوز ادامه دارد. نگاه

 :میگو یامشب آرام م یشیفرسا

 ...غذاتو بخور بعدا راجع بهش !هنوز که نرفتم_

 :دهدیحرفم تمام نشده خودش بحث را خاتمه م هنوز

 .جوابش نه است هیاز پا هیقض نیا !یوجود نداره ابر یبعد_

 چگاهیه آورد. یچشمانش دلم را به درد م یکنم اما سرخ ینگاهش م یناراحت با

 :آزارش دهم دیآ یدلم نم
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 .کنم یم یکار هی نخور.باشه حرص -

 یفکر هیاول بگو  نیاز هم امیبه در! شدنه الیخیفقط ب تیکار هی ...شمیابر-

 .واسه خودش بکنه

 

کالف بحث را به دست  عیممکن است من جواب بدهم سر نهیهرآ داندیکه م آراز

 :ردیگیم

 ؟یشینم الیخیتو ب ؛کنه یاون ول م داداش  من غذاتو بخور...-

کند؛ هر دو خوب  یاشاره م میکنم که با سربه غذا یم نیبه مرد خشمگ ینگاه

 .ستیکوتاه آمدن ن آدم شم،یکه ابر میدانیم

 

نزده و  یاز حرفها میتمام شد اما نشخوار ذهنمان ادامه داشت؛ پر بود مانیغذا

 .نکرده یبحث ها

 :آراز شروع کرد ن،یبه ماش دهیو نرس میآمد نییدرکه را پا یبیسراش
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 .مهمون من م،یبزن یسن مارکو بستن میبر-

 :غرد یبرش با پوزخند م دور و یبا تکه سنگ ها یدر حال باز آالن

 .یدار شد هیسرما-

 :کند یرو به من م یخنده ابه تک آراز

 !ریتوله ش یگینم یتوام که نه به بستن ...یو برازندگ یدارندگ گهید-

کند و  یکنم تا اوضاع و احوالش را بسنجم. سرش را بلند م یآالن نگاه م به

 :کند یچشم در چشمم، با اخم آراز را مخاطب م

 .نیماش دم میصبح قبل باشگاه بذار نجا،یمنم بمونه هم نی. ماشمیبر-

 

 :دهد یسوار شدن جوابش را م نیآورد و ح یرا به صدا در م موتیر آراز

 .شمیبپر باال ابر بتونه وزنتو تحمل کنه... نیاز بار اخم و تخمت کم کن ماش کمی-
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هنوز  آراز .شود یکنم و بستن در من و آالن هم زمان م یپشت را باز م در

 :کند یدکمه استارت را نزده رو به جفتمان م

پ ب نیباش افهیتو ق نی. بخوانیمنو که ملتفت نیاز االن بگم، قانون ماش-  نیزنو د 

 ...در ضمن .نییکنم پا یپرتتون م

 :چرخد یکند و چشمانش از من به آالن و بالعکس م یم مکث

 .نییکنم پا یباز پرتتون م نم،یهم بب شیو قهر و قم یریدعوا و درگ-

 

را روشن کند، اما  نیگرداند تا ماش یشود سرش را برم یاش که تمام م جمله

کند که  ینثارش م یا یجنبد و آنچنان پس گردن یدست بزرگ آالن زودتر م

 .ماند یم یاز ته دلم مخف یآخش پس  خنده ها یصدا

 

شود به حرف  یخش دار تر هم م یخش دارش که به وقت ناراحت یبا صدا آالن

 :دیآ یم

 .تتیکبر یقوط نیانقدرم قانون وضع نکن واسه ا فت،یراه ب-
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 :کشد یپشت گردن سرخ شده اش م یدست آراز

دستات  نقدریا یزن یم یی. وزنه چندتادیبرق ازسرم پر یجور زد هی کرگدن...-

 نه؟یسنگ

 یرسد، جواب م یهم به گوش م شیها دنیاز نفس کش یکالفگ یکه صدا آالن

 :دهد

 .میبود دهیتا االن رس ،ینطق کردنات راه افتاده بود نیا یبه جا-

 :کند یشکار م نهیچشمانم را از داخل آ طانش،یو ش ثیبا نگاه خب آراز

 گریشب دندون رو ج هی کشم... یکشم از اون زبون دراز  تو م یم یهرچ-

 ؟یرفت یم ایالل از دن ،یذاشتیم

 :افتد یراه م ...کنم یدراز م شیبرا را زبانم

 یبه همتون م نیبگ یکی یکی ن؟یدار یچ ی. آهنگ در خواستونیخانمها، آقا-

 .رسه
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 یدور دلقک باز یرو کند،یم یلب خوان تا... ”بذار یاب“زنم  یلب م نهیآ داخل

 :افتد یم

 ؟یخایهم م یاب !یکرد سیدهن داداش مارو سرو .یالیخ یجونم ب آماشاهلل...-

 :شود یکالفه آالن زودتر از من دست به کار م یصدا

 .ایباقال تو مینگا کن نر ح مار! جلوتو-

اوقات خودتو واس  ستین فیح نکره ات برم. یقربون اون صدا جفت چشام.رو-

 به هم؟ یختیبچه ر زهیر هیخاطر 

 :ستیچرخاند اما آراز ول کن ماجرا ن یسرش را به سمت پنجره م آالن

 ...ولش کن بابا، بذار بره واسه خودش مستقل شه دهنش-

 :غرد یجمله اش تمام نشده، آالن م هنوز

 ؟یکن یتو ول نم می! ما ول کردگهیبسه د-

و  یصندلدو نیکشانم ب یخودم را م شوم. دانیجمله آالنم تا وارد م نیهم منتظر

 :رمیگ یآراز  نابکار م یاز بازو یشگونین
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 یاستخون همو دور نم م،یمن و آالن گوشت همو بخور خوبت شد فضول خان؟-

 .اریدر ب یتوام کمتر فتنه باز .میزیر

به جفتمان  یکنم. چشم غره ا یرا رها م شیشود بازو یآخش که بلند م یصدا

 :کند یرا روشن م نیرود و دستگاه پخش ماش یم

زن و شوهرا که  نیلنگه ا نی. شدمیخاک بر سر من که فکر شما دوتا روان-

 اصال به من چه؟ پشت همن... هیکنن اما جلو بق یهمو م یسایهمش گ

 یبزند، بدون هماهنگ رونیتا از دهانش ب میعبارت نیمن و آالن منتظر هم ییگو

 :مییگو یاما با هم م

 .آماشاهلل-

 کنم. یو نگاهش م گردمی. برمردیگ یحرکت نا خودآگاهمان خنده ام م نیا از

 یلبانش را به سمت چپ کشانده. با دو انگشتش لپم را م یکوچک یلبخند کجک

نبودن  یخال یشوم و برا یمهربان شده اش دستپاچه م کبارهینگاه  از... کشد

 :میگو یم ضهیعر

 .گذشته یهمه عمرش به حسود-
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 :کند یبا حرص آهنگ ها را جلو عقب م آراز،

 ؟یکن یدوتا کله کدو برنامه م نیبگه عقلت کمه با ا ستین یکی-

 

ر پ تاریگ یبایز یاز نوا نیکند. گوش ماش یم دایاهنگ مورد نظرش را پ باالخره

 :کند یرا پر م نیاتاقک ماش یفضا گانهیمحسن  یشود. صدا یم

 سوزهیاما دلت م یخاطره ش یبر یخوایخودت م-

 هر روزه نترس یباز نیا یعاشقم یکنیم تظاهر

 ...رهیدلشورها از خاطرت م نیدو روز بگذره ا گرهیدم رفتن همش دلشور م آدم

 

 یگذارند و م یرا که راحت م ییکنم؛ آدمها یبندم و تجسم م یرا م چشمانم

 :کشد یسوز خواندنش پر م یگذرند. دلم برا

 تو یالاقل برا ستیسخت ن دمیبهت قول م-

 تو راحت باش هیایباش دورم از تو و دن راحت
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 ...تو یتو دلشوره دارم من واسه فردا هیجا ادیکس نم چیه

 

که تمام چشمانش را پر کرده و به دلش سرک  یعشق یتواند رو یم یکس

 د و آسوده بگذارد و بگذرد؟را ببند شیپلک ها ده،یکش

 یفروش یبه بستن دنیهر سه نفرمان را ساکت کرده. تا رس ن،یغمگ آهنگ

خودمان  یایهر کدام در دن د؛یآ یکداممان نم چیاز ه ییمحبوب  مشترکمان، صدا

 :ددار یدوبل نگاه م ییجا یبا بدبخت م،یرس یکه م هیطریپارک ق به .میغوطه ور

 زیچ هیتوام  یبرا خوره طبق معمول. یکه پسته و شکالت م شمیخب، ابر-

 .بشه تو صورتت نگاه کرد کمی رم؟یبگ نیریش

 :کشد یم یشانیبرادرش، دست بر پ یلودگ الیخیب آالن

 .ریبگ یریگ یم یهرچ-

 :دیگو یشدن م ادهیپ نیکند و ح یبه جفتمان نگاه م آراز

 .تا برگردم نیگوشت تن همو بخور کمی-
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 .شود یحاکم م یبیبندد. با رفتنش سکوت غر یماند و در را م یجواب نم منتظر

 :کند یصاف م یا نهیگذرد، آالن س یکه م هیثان چند

 ...یابر-

 :دهد یشوم که ادامه م یجا به جا م میجا سر

 کدومتون بوده؟ میتصم ،یداستان خونه مجرد-

 :دهم یتکان م یسر کالفه

ساکن خونه دوستم بشم که رفت و آمدم به  رمیمن دارم م ه؟یچ یخونه مجرد-

 .شرکت راحت تر بشه

 

 یاش نگاهم م نهیکشد و از داخل آ یم نییبان سمت شاگرد راننده را پا هیسا

 :کند

 .یموند یم یعمه سود ایتو اگه دردت مسافت بود که خونه ما -
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 :شود یصورتم پخش م یاراده رو یب پوزخند،

. رمیبه زور م اشمیواسه مهمون یخونه سود! یو خوب اومد یخونه عمه سود-

 خونه شما بمونم که باز بشم نقل مجالس؟

 :دهد یخشم به نگاهش ادامه م با

 جرعت کنه و پشتت نامربوط بگه، منم ساکت بمونم؟ یتا حاال شده کس-

 ای یمشکوکو نیآالن. تو به من بدب رونیب امیبزرگت ب هیسا نیا ریبذار از ز-

 ا؟یدر

واسه منه نره خر سر گردنه  کر،یدر و پ یتهرون  ب نیا کله خر... چکدومیه-

 است، پر از الشخوره، چه برسه به دوتا دختر جوون و سر و شکل دار؟

 اهشیس یشوم به چشمان رنگ عسلش که به وقت خشم، مردمک ها یم رهیخ

 یچاله  اهیرا درون س یا نندهیکشاند هر ب یشود و م یگشادتر از حد معمول م

 :شود ینا خواسته بسته م میها پلک .و بکرش قیعم
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 نیشهر، با هم نیهم یتو! رو یتیافکار جنس نیآالن، تورو خدا تموم کن ا-

منم  خونن... یکنن، درس م یکنن، کار م یم یهزار تا زن و دختر زندگ ط،یشرا

 .از همون هزارتا یکی

 :ردیگ یم قیعم یدم

 ؟یکارکس و یتوام ب ؟یاونا تنهان، مجبورن، توچ-

 دی.باسمیخودم وا یپا یشروع کنم رو دیبا ییجا هیکارم، اما از من با کس و-

آب  از ممویگل یچطور رمیبگ ادی دی. بارمیبگ ادیکردنو  یشروع کنم تنها زندگ

 نه؟ ای رونیبکشم ب

 

زند و  یرا دور م نیزند. ماش یقدم م یعصب نیشود و کنارماش یم ادهیپ کالفه

 :ندینش یمکند و یدر سمت مخالفم را باز م

کال از  تو ای میریقراره ماها بم رون؟یب یبکش متویتنها گل یریبگ ادی دیچرا با-

 ؟یبودن با ما انصراف بد لیفام
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از  شتریمتورمش ب یکه رگ ها نشیدستان خشمگ یگذارم رو یرا م دستم

 :کند یم ییخود نما شهیهم

 شیباز زیوسط و باز قلب عز ادیدوباره ب راثیحرف ارث و م نکهیبذار قبل از ا-

 .رمیخودم خونه بگ یمن برا ره،یبگ

 و ادامه میدهم: کنم ینگاهش م قیعم

 زیعز نکهیکه بزرگم کرده، هم نیخام. هم ینم یچیه ایبه خدا من از ارث بابا س-

 ...هیهوامو داشته برام کاف یمادر بزرگ واقع هیمثل  شهیهم

 :ردیگیرا م میادامه حرف ها یجلو آالن

تا خاله  ۴نگو واسه خاطر  از کجا اومد؟ راثیارث و م هی. قضنمیواسا بب-

 ؟یکن یسر هم م ییجفنگا نیهمچ یدار یخامباج

 

اش به تنگ آمده  یهمه کج فهم نیاز ا خفه کننده است. میبرا نیماش یهوا گرید

 :ام
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 یهم سود .ادیم شیپ راثیباالخره که بحث ارث وم کجا بود؟ یخاله خامباج-

 ...خاد هم یارثشو م

 :زند یدر هوا م یآورد و بشکن یرا باال م دستش

گفت و  یچرت هیخوره، آره؟ اون  یآرام آب م یباز قصه از پچ پچا گرفتم...-

 ؟یتوهم شروع کرد

 :رمیگیدست سرکشش را م دوباره

بوده.  شهیهم ثایحرف و حد نی. استین یو نق یمن بحث سر آرام و تق زیعز-

هم کوتاه  زیعز یروز هیبوده، اما  زینشده واس خاطر عز یاگر تا االن حرف

 .ادیم

 :کشد یجلوتر م یصندل یشده، خودش را رو شیکه دستم قفل دستها همانطور

نذار فکر کنم، مغز توهم شده  توروخدا بس کن. .یتروخدا بس کن ابر-

آقا جون، تا  راثیارث و م . اوال ، بحثهیو بق یسود یچرت و پرتا ی  آشغالدون

به  اوشیهمه اموال س ا ،یثان .شهیزنده باشه، وا نم زیکه عز گهیصد سال د

 .ستیتوش ن یبحث یجا گهیکه د نیبه دست تو، ا رسهیشخص خودش م تیوص
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 .اش برسه به من یسر سوزن ستمین یبه خدا راض آالن. ستمین یمن راض-

 :دهد یحرص دستانم را تکان م با

 .من نگاه کن و جوابمو بده یتو چشما-

م دان یکه نگفته م ییو جواب دادن به سوال ها نیخشمگ ریش نیکردن به ا نگاه

 :دهد یو ادامه م دیآ یکوتاه نم سخت است. ست،یچ

 داشته؟ یات چه نقش یتو زندگ اوشیبه من بگو س-

 :پرسد یدهم دوباره م یکه نم جواب

که کاشتت تو شکم  یفقط کس شده؟ یمعن یبهم بگو تو فرهنگ لغاتت پدر چ-

 گه؟ید یکی

 ؟یگیم یدار یآالن چ یوا-

 :ردیگیتر دستانم را م خشن

اش همه فکرش تو و  یلحظه زندگ نیتا آخر اوشیس یقبول دار جوابمو بده!-

 ؟یات بود ندهیآ
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دهم  یکالفه جوابش را م از عطر خوش ادکلن آالن پر شده. میها هیحجم ر تمام

 :کم کند تشیاز شدت عصبان یتا اندک

نبود که اصال معلوم نبود  ایاگر بابا س .یدونیخودت جواب منو م معلومه که اره.-

به  یاصال معلوم نبود چ کردم؟ یسرم م یچه خاک یستیمن االن تو کدوم بهز

 .تو ذهنم ادیم ایمعلومه که با کلمه پدر فقط نگاه مهربون بابا س .ادیسرم م

 ههیفقط مثل تندر شدور و یبنداز یخایمکه حقته رو یهرچچرا  پس چه مرگته؟-

 ؟یبکش

 

 :آورد یرنگ آالن، لبخند بر لبانم م اهیتندر، اسب چموش و س ادی

به جون  فتنیهمه ب نکهیمن از ا .ستین یو سرکش یبه خدا حرف من لجباز-

ناراحت  یدوست ندارم واسه خاطر من کس ترسم. یم سنیواهم یهمو تو رو

 .بشه

 :خشم چشمانش را کم کرده ییلبخندم گو شود. یم آرام
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ا م یکن یواسه خودت زندگ گه،یور د هی یتو بر التیخ به شم؟یابر یگیم یچ-

 زنه؟یتند تر م زیقلب عز یتو نباش التیخ به شه؟یروزامون شب م

 :کشم یم رونیدستان گرمش ب نیرا آرام از ب دستانم

تو  برنگردم؟ گهیمگه قراره برم و د آالن؟ یکن یم یرو احساس هیچرا قض-

به قول  یداستانا نیاز ا رمیفاصله بگ کمیفقط  شهرم، کنار خودتون. نیهم

 .ایخودت خاله خامباج

 :شود یم رهیخبه روبه رو یبا تخس .یبه صندل دهدیم هیرود و تک یتر م عقب

 ...اشهیو دور و ور یسود یموندن خونه ما، حرفا یاگه مشکلت برا-

ادامه جمله اش با باز شدن در سمت من و صورت خندان آراز از  کند. یم مکث

 :شود یموفقش همراه م دیخر

 .میمحرم بش-

 :شکند یآراز، م دنیپق خند یرا صدا نمانیب سکوت



 
227 

جمله  نیبهت با ا مید یمرو یترفند مخ زن نیتر عیاسکار ضا !سیدهنت سرو-

 .ات

 :کنم سمت آراز یماخم رو با

 ....نمیواسا بب-

 :چرخم سمت برادر خونسردش یم

 م؟ینامحرم یلیاالن خ .میمحرم ش یگ یم یکن یدهنتو پر م یوقت ادیلجم در م-

 .مخ من یرو یبر ،یبگ یچ یدونیم قایدق

 :جهد یم یداده به صندل هیهمانطور تک آالن

 یگی! مگه نمیبدلمیتحو یقصه پشتش دار هیگم  یم یهرچ شم؟یچه مرگته ابر-

 ه؟یسود یمشکلت حرفا

 :زندیکنار گوشم لب م دهیپرد و خم یحرفش م انیم آراز

ون گلوکز به مغزت کمی ن،یتونو بخور یبستن نیریبگ چتون شد من رفتم اومدم؟-

 .برسه
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 :پرم سمت آالن یم تیعصبان با

 گند بزنم به خودم؟ یسود یبه خاطر حرفا-

 

خشش  ،یکه ناراحت دهمیپاسخم را م ییشود و با صدا یم زیناباور ر چشمانش

 :کرده شتریرا ب

 یخااالنم ب .یریبگ یتهران خونه مجرد یایب یگرفت میکه تصم یزد یگند و وقت-

 .کنم یبرم عقدت م یم یحرف بزن ادیز

در  یگردم سمت آراز که همانطور مات و خم شده با دوبستن یبرم رتیح با

 :پرسم یبا لکنت م برادرش مانده. ران  یدست، ح

 ن؟یا گهیم یچ ؟یچ-

 :دهد یام را به دستم م یبستن یبا کند آراز

 .گهیم یاگه بفهمم چ یبه عل-

 :کند سمت آالن یم رو
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چه  گهید نیا ؟یچ ت زد ای یزن یمخ م یجد یجد یدار داداش من؟ یگیم یچ-

 بود؟ یچه سبک گهید نیا میبست یما پشت سرت قامت م مدلشه؟

 

 :دهد یآراز جوابم را م یتفاوت به شوخ یب آالن

 یبده،دستتو م ریهمون سالها به خود عمه هم گفتم، بخاد به موندنت خونه ما گ-

 .نباشه پشتت یثیحدحرف و گهیکنم که د یبرم محضر، عقدت م یم رمیگ

عقدم  یببر یریدست منو بگ ه؟یواسه خودت؟مگه بقال یدوز یمو یُبر یم یچ-

 ؟یراحت نیبه هم ؟یکن

 کبارهیآورد و  یکشد و صورتش را جلو م یم شیحجم موها انیم یدست کالفه

 :غرد یم

شد، فقط  یچ یکه خودتم نفهم یجور هیآب خوردن،  نیراحت تر، ع نمیاز ا-

 !لرزه یاحمقانه ات نم یمایدلم از تصم هیهر ثان گهید
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در  ریشود. با تاخ یآالن گم م نیآراز، در نگاه خشمگ ”دیصلوات بفرست“ ینجوا

خواهد در بحث  یشود؛ کامال مشخص است که نم یبندد و دور م یرا م نیماش

 .کند یمان اظهار نظر یچالش

همه ابهت  نیگنجد؛ او با ا یباورم نم یکجا چیشدت تعجب الل شده ام، در ه از

از کدام پس کوچه ذهنش  ستیحرف بزند که معلوم ن یمیو اقتدارش از تصم

 .دهیسرک کش

است؟ به قول خودش  یچه مدل ابراز احساسات نیحرف دلش را زده، پس ا اگر

 !یخرک

 :پرسم یو بهت م یکمال ناباور در

 ؟یچ یحرفت و بذارم پا نیا-

 :کشد یخشم و غضب نفس م با

 ؟یکن یفکر م یتو چ-

چهره به چهره  قایچرخم سمتش و دق یشود، م یصورتم پخش م یرو پوزخندم

 :زنمیدر چشمش لب مهم، چشم
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از قلمروت محافظت  یگرفت ادیفقط  ر،یش هیکنم تو درست مثل  یمن فکر م-

 ییوسط چه بال نیا ستیکه شده. اصال هم برات مهم ن یمتی. اونم به هر قیکن

 هگیجور د هی یکن ینم یبارم که شده سع هی. چرا ادیو احساسشون م هیسر بق

 ؟یخوام بکنم، منصرفم کن یکه م یاز کار

 :دهد یپاسخ م ره،یکه چشمانش را پر کرده و نگاهش را ت یخشم با

 که یدمم بذار یپاتو کجا یدونیم قیتوام دق رمیهمون ش نی. من عیگیدرست م-

ذاره نفس  ینم تینرو چون دور بگم ؟یبشنو یخوا یم یچ .یام کن وونهید

  بکشم؟

 :زندیم پوزخند

 ن؟یچرا شما زنا خر شدنو دوست دار-

 :کنم ینگاهش م ریّ با تح 

 هشیم نکنمویکار هی یبخوا محبت ازمبا آرامش و نکهیا یخر شدن؟ تالشت برا-

 خر کردن من؟

 ه؟؟یکنم برات کاف یدر عمل پشتتو خال یول زمیبرات بر فقط زبون-
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 در تقابل همن؟ زیداشتن با عمل محبت آم فیمگه زبون نرم و لط-

 

 :کند یام م یمغزم و جمالتش عصب یرود رو یصدادارش دوباره م پوزخند

 یکردن و خود یسرکش شهیو ته آمالت م تهیکبر یاندازه قوط اتیدن یتا وقت-

  .ینیب یو درست م ینه کس یشنو یمنو م ینشون دادن، نه حرفا

 :دهد یو ادامه م ردیگ یم نفس

زنه، اما  یم شیاسمشم تنمو آت ی. حتستمین یمن موافق رفتنت و خونه مجرد-

و  یپشمون که بش یول اش،یپکنن، برو  یاونجا دارن خر داغ م التیاگه به خ

 .کنم یخودم نوش جونت مو یپس گردن نیاول یبرگرد

 

اش  یرا ترک کند، ساعد عضالن نیماش یاتاقک خفه  ت،یبا عصبان نکهیاز ا قبل

کنم  یم ی. سعمیشو یچرخد سمتم و دوباره چشم در چشم م یم رم؛یگ یرا م

 :خود مسلط باشمبر
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گفتم. تو از همه برام مهم  ینفر به تو نم نیخوام ناراحتت کنم وگرنه اول ینم-

 .یآالن، کاش بفهم یتر

 

و  ردیگیم قیعم یکند. رو به سقف نفس یفروکش م ینگاهش اندک یایدر تالطم

 :زدیر یرا بهم م میشال موها ریگردد سمتم، از ز ینگاهش دوباره برم

شاخ  نیمنو بفهم. دست بردار از ا کمیفهمم بزغاله، تو  یخوب متورومن -

 .ادیکارا به تو نم نی! به خدا که اایباز

 

که  یمانده و مرد و زن جوان یباق دیخانه سف کیخاطراتم،  یروشن ها هیسا در

 ادیهمراهم شده و فر یکه از کودک یکنند، عروسک کوچک یبا هم مشاجره م

 :دیگو یکه م یمرد

 !بس کن محبوب-



 
234 

 شبیکشد؛ مثل خواب د یسرک م میدر خواب ها یعبارت گنگ، هراز چند نیا

 یم ادیاز پشت سرم فر یو مرد دیخانه بزرگ و سف وانیبودم وسط ا ستادهیکه ا

 .”بس کن محبوب“زد: 

 :خواند یبا حرن م یعیرف وشیدار ییجادو یجدالشان، صدا نهیزم پس

 کند عاشق وفا دار یکه از غمت ناله م ییگلنار کجا گلنار،-

 ام گهر بار دهیغم د ریتو شد دل اس یکه ب ییگلنار کجا گلنار،

 

گل  یکه آقاجان، صبحا برا ستین ییآهنگ از آنها نیدارم ا نانیخواب هم اطم در

کرد و تنشان  یروحشان را تازه م ،یقیگذاشت و نرم نرمک با موس یباغ م یها

 .داد یرا به آب م

رود و  یمداخل بخش کم عمق فرو میشود، پاها یآقاجان بسته م ادیبه  انمچشم

لواسان و شعر  یکشاند به صبح ها یرا م المیخ گوشیآب، کودک باز یخنکا

 :آقاجان یخواندن ها

 ما اریخبر از  ینوبهار عاشقان دار یا-



 
235 

 از تو خندان باغ ها یاز تو آبستن چمن وا یا

 ادرسیخوش نفس عشاق را فر یبادها یا

 کجا یپاکتر از جان و جا آخر کجا بود یا

 

و خاطره  ادیشده اش، گوش جانم پر شده از  یخراط یو تق تق عصا آقاجانم

که هم غصه بود و  ییشوم در روزها یاش. گم م حیشعر هاو داستان ها و نصا

ا و آق مینشست یم دیکنار ب اط،یتخت بزرگ وسط ح یدور هم رو یوقت ،یهم شاد

 :گفت یمجنون را م دیبار قصه ب نیهزارم یجان برا

ش عشق ا یمجنون چون پا دی. اسمشو گذاشتن بهیقصه دلدادگ د،یب نیا یقصه -

 .پهنش واسه همه جا داره هیدرخت و سا نیو دم نزده. ا دهیسالها لرز

کرد و  یتکمان نگاه مبه تک یکرد وقت یچشمانش را ستاره باران م عشق،

 :گفتیم

 یعاشق از همه وجودش برا بابا جان. هیاز خود گذشتگ یشرط عاشق نیاول-

 کنه. یدر انتظارش روزها رو شب م و نهیبیگذره، جز معشوق نم یمعشوق م
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به  یو دلتو بزن یپا بذار تتیّ رو من دیبا نداره. یغرور معن گهیدل آدم که بلرزه د

 .ایدر

 

 :گذرند یکه کند م ییگرداندم به امروز و ساعت ها یبر م ایدر یصدا

 ؟یشاگرد ندار گهیربع د هیبچه تو مگه -

 :کشد بر سرم یکنارم و دست م ندینش یکنم که م ینگاهش م گنگ

 ؟یشکسته هاتو بشمار یکشت نجایا ینشست چته؟-

 :دهمیتکان م یسر

 تکرار شهیهم کال چند تا خوابه که .دمید درویخواب خونه سف شبیباز د خوبم.-

 .شهیم

 :اندازد دور شانه ام یم دست

 .باغه-خونه دیشا ،یریگیسخت م-

 .کنن با هم یمرد جوونن که بحث مزن و هیاست. صاحبش  گهید یجا هینه، -
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 :گردم سمتش یبرم

 پدر و مادرمن؟ یعنی-

 :دهم یکه ادامه م دیگو ینم چیه

 وقت دنبالم گشتن؟ چیه یکن یتو فکر م-

 :گذارد یشانه ام م یاش را رو یشانیپ

 ییآدما ،یتو االن خانواده دار ؟یشینم الیخیچرا ب همه سال گذشته. نیا شمیابر-

 .که مثل کوه پشتتن

بفهمم من   دینبا ؟یبهترن، اما باالخره که چ نمیمن از بهتر یدونم، اونا برا یم-

 نخواستنش؟ چرا ن؟یپدر مادرش ک کجا اومده؟ از ه؟یک یواقع

 .یاگر قرار باشه بفهم ،یفهم یبه روز م اونم-

 حرم گم شدم؟ یایناخواسته تو شلوغ یکن یتو فکر م-

 :دهد یکشد و کالفه پاسخ م یرا عقب م سرش
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مهم االنه  .میبحثو کرد نیصدبار ا کنه؟ یم یناخواسته چه فرق ایخواسته -

کوه  نیآالن عآراز و که عاشقتن. یدار یخانواده خوب ،ی.تو خوشبختشمیابر

هواتو دارن و نذاشتن خار به دستت  شهیکه هم زمیپشتتن، عمو سهراب و عز

 یخانواده ها وت ایلیداد. خ یتم که تا زنده بود جونشو واست م ایبابا س بره.

 .و ندارن دنیند تارویمدل حما نیا شونمیواقع

دونم  یمو یگیکه م یینای. همه استمین ینمکدون بشکن من آدم نمک بخور و-

همش دارم  .تو همون سالها گم شدم.ای. من گم شدم دریستیمن ن یتوام جا یول

 نیبوده براشون؟ ا یمن نخواستن زیبفهمم چه چ نکهیدنبال خودم، دنبال ا گردمیم

 .کنه یام م وونهیداره د یتیهو یباور ب

اوج درد مرا.دوباره دست به  فهمدیاندازم، او هم نم یم نییسرم را پا نیغمگ

 :ردیگ یرا م میشود و بازو یکار م

که  امیبودن، اون سر دن یات ک یمادر پدر واقع یاگر قسمت باشه که بفهم-

 .یفهم ینم امتیق امیاگر هم قسمت نباشه تا ق ،یکن یم داشونیباشن پ

 ؟یواقعا به قسمت معتقد-
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 :کند ینگاهم م ریتح با

افته. پشت هر اتفاق  یاتفاق نم لیدل یب ایتو دن یچیمعلومه که آره! ه-

 .دهیخواب یحکمت هیهر کدوم از ماها  یتو زندگ ،یمیتصمو

 :کنم ینگاهش م یچپ چپ

نه ک دامیپ لماجید ایهمه آدم تو دن نیا نیگم بشم و ب یمن تو بچگ نکهیحکمت ا-

وده ب اوشیو بابا س زیسفر مشهدشون با عز میخداروشکر کن دیتازه با بوده؟ یچ

 .مشست یم نیداشتم ماش یور دست اب ایبودم  یستیتو بهز ایواال که قطعا االن 

 

 :گرداند یرا به سمتمان بر م یصدا دارش نگاه چند ناج ی خنده

فت گ یم ی. حاال بگو شاگرد صبحت چشتمیر خیب شهیحکمتش وجود منه که هم-

 ؟یشد یم دیسرخ و سف یه

 :دیآ یلبخند بر لبم م کمیساله و ش ۵۵شاگرد  ده،یسپ یادآوری از
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منو داشت االن وسط پول  یو جوون کلیمن بود و ه یگفت اگر جا یم ،یچیه-

 نیکه ا الیخگفت دست بکش از فکر و یکردن. بعدم م یجمعش م دیبا ایپارت

 .چرا شما جوونا همه عنقاتون تو همه ته،یگذره عمر و جوون یروزها که م

 :خندد یبلند بلند م دوباره

به  هگید گهیراست م .میپشتش بینو تو، تو جم یجون که صدتا دهیقربون سپ-

 خونه باغ عشق و حال میزیآخر هفته، بر رهیبگ یپول پارت هیآالن بگو 

 :دهم یتکان م یحرص سر با

 میکرد یهم نه و آالن. همون موقع هم که تو خونه باغ شنا م یچکیآره! ه-

چشمش به جمالمون  ینکرده کس یوقت خدا هیسقف متحرک گذاشت رو استخر 

 .روشن نشه

 :آالن یکارها ادیاز  میخند یم ییدوتا

خونه باغ حکومت  ومدی. پنجشنبه ها که ممیدیترس یازش م میچقدر بچه بود-

 .میکن یباز شتریب دیخر یآراز همش برامون وقت م یبود. طفل ینظام
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 :افتد یم یزیچ ادی ییگو هوی

 ...یم رید ؟یگیبهش م یخونه تهرانو ک انیجر-

 :پرم وسط حرفش یاش تمام نشده م جمله

 گفتم-

 :مشهود است رتشیگوشه چشم هم ح از

 دعوا شد؟ گفت؟ یچ پس؟ یگینم یزیچ چرا ؟یگفت-

 .کردم یشد که فکر م یهمون یچیه-

 :سمت من دهدیها سر م کییموزا یبر لبه استخر، خودش را رو دست

 زنم پس کله ات؟ یگفت م یعنی-

 :رشینظ یحافظه ب نیاز ا ردیگ یام م خنده

مونده؟ نه، گفت اگه  ادتیبخشش  نیکردم برات، فقط هم لیاون همه تحل-

 .نوازم پس گردنت یم یکیکنم  یمحبت م یو برگرد یبش مونیپش

 :دهدیجواب م ناباور
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 قبول کرد؟ یعنی-

 :اندازم یباال م یا شانه

 شیشناسیم جلوم واسن. زیکنه عمو سهراب و عز یکار هیفکر نکنم. احتماال -

 .بشه دینخواد که بشه نبا یکار هیداره،  ریکه، رو مغز همه تاث

 :کنم یچشمان روشنش نگاه م به

 .کنم یکه بخوام بکنم، م ویاما من کار-

 

کند. از سمت  یساکتم م یچرخد سمت سالن، صورت رنگ گچ کت یکه م سرم

 .دیآ یم شیپ یرختکن با سخت

 :جنبد یزودتر از من م ایدر

 ه؟یختیر نیا ست؟چراین تییکایاون شاگرد آمر-

 :پرم یاز جا م ینگران با

 .دونم، انگار حال نداره ینم-
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 میدو یاست. از مدل حرکت کردنش، جفتمان با سرعت م یرفتنش با کند راه

 .دیآ یها هم پشت سرمان م یاز ناج یکیسمتش، 

 :کشد ینفس م یخزد. انگار به سخت یرسم، آرام به آغوشم م یکه م کشینزد

 ه؟ییچه رنگ و رو نیجان؟ ا یشده کت یچ-

 :دهد ینزار و به زحمت پاسخ م یحال با

 .دهیجواب نم زنگ زدم... انیبه ک مسموم شدم. با راننده اومدم... فکر کنم...-

 :دهد یقورت م یدهانش را به سخت آب

 ...اما شمیبهتر م نجایا امیب گفتم...-

 .آورد یشود و هرچه خورده، باال م یم خم

دست بر  ایزند و من و در یرا صدا م نیاز مستخدم یکیظهر،  یناج م،یمر

تانش . دسندیبش یصندل نیتر کینزد یبر رو میکن یو کمک م میکش یپشتش م

 .یصندل یافتد رو یم حال،یزده و ب خی

 :کند ینگاهش م یبا نگران ایدر
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 شر نشه برات؟ ست،ین زونیحالش اصال م نیا شمیابر-

 :رسدیبه گوش م یبه سخت یکت حالیب یصدا

 ...داداشم خونه نبود-

 .ردیگ یشود و تهوع، توان ادامه جمله اش را م یخم م دوباره

 :که مستاصل مانده ایکنم سمت در یم رو

 ستین که معلوم الشمیخی. برادر بمارستانیمن ببرمش ب میاریدستبند الکرشو درب-

 .ولش کنم تونمینم ه،یکدوم گور

 ...میبذار به آالن بگ-

. فقط حواست باشه به کهینزد مارستانیبرمش، ب یم خودم م؟یو به آالن بگ یچ-

 .تا برگردم ینزن یحرف یکس

 :زنم یرفتن سمت رختکن ها داد م نیکنم و ح یالکر را از دستش باز م دستبند

 .نیدم ماش ارشیب اطیتو ح ارمیم نمیماش .یتنش کن ارهیب میمر دمیمانتوشو م-

 ؟یتنها بر-
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 کنم یحلش م-

 یشلوار م ی. با بدبختنماندهویما ضیتعو یبرا یدوم سمت رختکن ها. وقت یم و

 یم دایرا پ یرختکن کت میکشم. به کمک مر یرا بر تن م نوایب یپوشم و مانتو

قبل از  دهم تا به دستش برساند. یم میو مانتو و کفشش را به دست مر میکن

 :دارد یبر م ییاو هم مانتوخروج، 

 .که یدست تنها بر شهی. نمامیمنم باهات م-

 :کند یمهربان است. لبخند صورتم را پر م یادیظاهر خشنش ز برخالف

 .نشده ریباشه، فقط بجنب تا د-

 

 یرا به حرکت ب نیروز که از تصادفم گذاشته، تازه قرار است ماش نیاز چند بعد

را  نیماش دیکنم که به عقل آراز رس یبار شکر م نیهزارم یاندازم. خدارا برا

 .زنم یو استارت م میگو یباشگاه پارک کند. بسم هللا م نگیداخل پارک

را  ینگاه داشته اند. کت یرا به سخت نوایب یکت ا،یو در میرسم مر یکه م اطیح به

 .خوابانند یعقب م یصندل یرو
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 :دهد یرا به دستم م یکت فیک یشانیبا پر ایدر

 دردسر نشه برات؟ .امیبذار منم ب-

 .نزن یفقط تو به آالن حرف شهینم-

 .افتم یراه م ندینش یم میدهد. تا مر یتکان م یسر

وارد نشده اما مرا  یبه کس یبیمحتاطم کرده، هرچند که آس یلیخ رمیاخ تصادف

کنم بر حس مزخرفم و  یلرزد اما غلبه م یگاز م یرو میاز سرعت ترسانده. پاها

 تازه از ن  یبه حساب ماش ،یباز هم کت مارستانیبه ب دنیتا رس رانم. یتندتر م

 .آورد یرسد و باال م یکارواش در آمده م

 

ت را به دس چییکشم.سو یم یقیشوم نفس عم یکه م مارستانیب نگیپارک وارد

  .کشم یدر آغوش م بایرا تقر یدهم و کت یم میمر

 .رساند یپزشک بخش خودش را م ده،یبه کانتر بخش اورژانس نرس هنوز
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. دکتر با آرامش میخوابان یتخت م نیاول یرا بر رو یکمک پرستار،  کت به

که خداراشکر از  شیماریو سابقه ب یکت تیپرسد در مورد وضع یم یسواالت

 .خبر ندارم، خودش هم حال جواب دادن ندارد یزیچ چیه

 تیمسموم صیگذرد، دکتر تشخ یکه به اندازه قرنها م ،یا هیاز چند ثان بعد

دهد تا  یکند و نسخه را به دستم م یم قیتزر یدهد. آمپول یم ییایدر یغذا

 یزنگ زده اما مهلت بمیبار در ج ۳۳۳ یکت یکنم. گوش هیتهچند دارو شیبرا

دهم  یخرم و به دست دکتر م ینکرده ام.دارو هارا که م دایپ ییپاسخگو یبرا

 .خورد یام زنگ م ۳۳۳بار  یبرا

را کنار  یو گوش زنمی.دکمه سبز را میمشخصه ا چیشماره افتاده بدون ه کی

 :گذارم یگوشم م

-why didnt you answer my calls? 

 یام م یخوشحالم کند، عصب نکهیاز ا شتریبم و جذاب مرد پشت تلفن، ب یصدا

 :کند

 ن؟یهست یشما برادر کت-
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 :شود یسکوت م هیثان چند

 کنه؟ یکار م یخواهر من دست شما چ یبله... گوش-

 :شومیم یعصب یهمه حق به جانب نیا از

تر  عیو هرچه سر دیکن ادداشتی گمویکه م یبازخواست از من آدرس یبه جا-

 .نیکن یدگیتون رس چارهیخواهر ب تیبه وضع نیایخودتون ب

 ن؟یکن یکار م یشما اونجا چ خوبه؟ یکت-

 یکه خوبم فارس ،ساله ۳۵بچه  هیاالن که خوبه. فقط من موندم چطور ممکنه -

 بود؟ الیخیب شهر درندشت ول کرد و نیتو ا ستویبلد ن

 :کند بر خود مسلط باشد یم یکشد و سع یم یعصب ینفس

 االن کجاست؟ یکت-

 !نیکن ادداشتی ... آدرسومارستانیب-

خوانم.  یبه مرد حق به جانب اجازه تعجب بدهم، آدرس را کامل م نکهیاز ا قبل

 :اش از پشت تلفن مشهود است ینگراناسترس و
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 فقط به من بگو حالش االن چطوره؟-

 :خورم یاش جا م کبارهی تیمیصم از

 .نیاریب فیخوبه فقط زودتر تشر-

پناه، در شهر  یخواهر کوچکش را ب ،یکنم. چطور ممکن است برادر یقطع م و

 یالیخیب یرا برا یچون تهران رها و از من سوال جواب کند؟ بد روز ینابسامان

شان بر  یخودخواه لیو تحم الیخیب یامروز پرم از همه آدم ها انتخاب کرده.

 .پناه یکودکان ب

 

و به دست پرستار بخش رساندم،  دمیرا خر یکت یبا عجله دارو ها نکهیاز ا بعد

 از تخت ها انجام شود. یکیو انتقالش به  قیتزر یمنتظر ماندم تا همه کارها

هوا به شدت گرم بود و اضطراب و گرما دست به دست هم داده بود تا مانتو به 

 یتذکرات امر به معروفش حساب یآالن برا یترم کند. جا یتنم بچسبد و عصب

رسانم و سپس  یجلو بازم را به هم م یتدا دو لبه مانتواست. از فکرش اب یخال
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 مکتین یگوشه رو کی ما شده. ریکه از صبح اس روم،یم نوایب میبه سراغ مر

 .زنند یزار م شیپاها یرو یمن و کت فیبخش انتظار نشسته و ک

 :دهمینگاه مضطربش جواب م به

 .اونور یاز تختا یکیرو  دهیحالش خوب شده، االنم خواب-

 :دهم یدهم و ادامه م یرا نشانش م دهیخواب یکه کت یدست بخش با

مونم تا خانواده  یبه باشگاه و بچه ها برس، منم م گهیبرو د ،یتوام خسته شد-

 .انیاش ب

 .یمون یآخه دست تنها م-

 :گذارم یشود، دستم را بر شانه راستش م یم شتریب لبخندم

 .کنه یساعت کار م نیا یبرا یناج هیبه جز تو فقط  راحت تره. المیخ یتو بر-

 

 :دهد یکه دستش مانده را پس م یلیشود و همه وسا یبلند م ریتأخ با

 که بود، باشه؟ یافتاد، خبرم کن.هرچ یپس هر اتفاق-
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 یشودسر بر م یکه دور م یکشم.اندک یدهم و در آغوشش م یتکان م یسر

 :گرداند

زنگ  هیبدم، خودت جوابشو دمیزنگ زد، ترس تیبار به گوش نیمهندس چند-

 .بزن حتما

ه ب شیبرا یشود. سر یم دهیفکر آالن دو مرتبه دستم به سمت لبه مانتو کش از

 یرا م یقفل گوش شوم. یها رها م یصندل یدهم و رو یتکان م مینشانه تفهم

 کشم و یم یکند. پوف پر حرص یپاسخ دوباره بلندم م یتماس ب ۳۵ دنیزنم و د

کنم. پشت  یم کتحر مارستانیب اطیبه سمت ح” خدا به داد برسه“ یبا نجوا

 ییو سر و صدا نه او را از جا یهمه شلوغ نیروم تا به دور از ا یساختمان م

  .تر یکه هستم مطلع کنم و نه خودم را عصب

تمام  ش،ینفس ها یصدا دهیکنم و بوق اول به دوم نرس یرا برقرار م تماس

 :دکن یرا پر م یمنافذ گوش

ذارم به  یسر م ایکنم  یسکته م ای...به خدا قسم من آخر از دست تو شمیابر-

 ...ابونیکوه و ب
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شوم.  یو آماده م میکنم از گوشها یدور م یرا اندک یبندم و گوش یرا م چشمانم

 :دهم یکه به شدت تالش دارم آرام باشد، جواب م یبا لحن

 سالم کیعل-

 :کردهاز خشمش کم یاندک میصدا لحن

 دیکه من نبا یکار کرد ی! باز چیبار زنگ زدم، جواب نداد ۳۳۳؟یچه سالم-

 بفهمم؟

 :سر برآورد یاز گوشه ا یکنم تا جواب یاطراف نگاه م به

 .مو چک کردم یاالن گوش نیتازه هم-

فته ا یاتفاق ب هی یگینم مارستان؟یب یبرد یبرداشت ویجواب منو بده. ک یابر-

 انیب یچرا به خانواده اش زنگ نزد کنن؟ یم سیننه باباش دهنتو سرو

 .نمیبده بب ؟آدرسییببرنش؟االن کجا

 ستین یکس ایکردم به جز در ی. چرا فکر مندینش یزده ام م خی یشانیبر پ دستم

خوش  یآن هم و از رو د؟یبگو شیبرا یکه همه ماجرا را بدون جا انداختن واو
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آمدن آالن را کم داشتم تا به کل روزم ساخته  نیمن! هم یبرا یو نگران یخدمت

 :شود

کارم تمومه و  گهید قهیحالش خوبه منم تا چند دق بپرس. یکی یکیتوروخدا -

 .ینکیبزرگش م نقدریا فتادهین یاتفاق نجا؟یا یایب یباشگاه، تو واسه چ امیم

 

بسته  یرسد و بعد صدا یچند نفر گنگ و مبهم از پشت خط به گوش م یصدا

 :دیآ یشدن محکم در و سکوت. دوباره به حرف م

خوبه من تن و بدنم  یهمه چ یگی. تو که ماریسگ منو باال ن یاون رو شمیابر-

 ؟یمارستانیلرزه.کدوم ب یم شتریب

چشم! االنم منتظر بار تو بگو هیگم خوبه  ی.آالن بس کن تورو خدا میواااا-

 .بدم برگردم لشیو تحو انیخانواده اشم ب

 ؟یچرا از اول به خانواده اش زنگ نزد-

تم اف یاراده م یگذارم و ب یم اطیح مکتین یکه دستم مانده را رو یفیدو ک کالفه

 :فهایکنار ک
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 .چون نبودن که بخوام بهشون خبر بدم-

 فرستادن باشگاه؟بچه رم گرد کردن رفتن شمال؟ یدسته جمع-

 یدونم کجا بودن که جواب نم یمن چه م !ایکن یم یمنو عصب یدار گهید-

 .نیدونم کس و کارش ک یاصال نم کنم ملتو. ینم شیدادن.من مثل تو تفت

دهد با آرامش  یباز او جواب نکهیکنم بر خودم مسلط شوم و قبل از ا یم یسع

 :قانع اش کنم

و حالش بهتره، خانواده اشم دارن  دهیاالن رو تخت خواب نیبه جون خودت هم-

 خب؟ باشگاهم. گهیساعت د کینم تا دنبالش. م انیم

اره دوب و خسته شده. یچقدر عصب داستیپ ،ینفس گرفتنش از پشت گوش مدل

 :میگویآرام م

 .بار گوش کن به حرفم هی-

 .دنبالت ادیبذار بگم آراز ب به حرفت گوش نکردم؟ یک .یگیچرت م یدار گهید-

 .اومدم نمیآالن جان من با ماش-
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 :رسد یبه گوشم م شینفس ها یصدا نهیاز پس زم یزیچپه شدن چ یصدا

دختر مردمو باهاش  یبعد ورداشت یروشن نکرد نویماهه اون ماش کی تو ؟یچ-

 مارستان؟یب یبرد

 :کنم یرا به سمت آسمان م سرم

منم  دهیگم دختره رو تخت خواب یم م،یما زنده ا آالن تمومش کن. خدا. یوااا-

 ؟یشیتمومه تو چرا متوجه نم نجایکارم ا گهید

 یرسه! آخه بزمجه ورداشت یبه عقل جنم نم یزن یم ییحرکتا هیوقتا  هی-

بچه مردمم سوارش  یماهه استارت نخورده رو راه انداخت کیکه  ینیماش

 ؟یکرد

 :میشو یم کینزد ت،یکردنم از شدت عصبان هیگر یبه ساعات ملکوت گرید

 ینمخودم نیجز ماش یچیهم من عقلم به هآالن جان حاال که شده. اون موقع -

 هیتا  دمیآب بخور تا من برگردم، قول م وانیل هیکنم  یتوام خواهش م د،یرس

 .باشگاه باشم گهیساعت د
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 میبرا یاست اما راه زاریمدل قطع کردن ها ب نیدانم که از ا یم کنم. یقطع م و

 .ردیتماس نگ گریکنم تا د یرا کال خاموش م یگوش نگذاشته.

رساند به پشت ساختمان و رو به من  یدوان دوان خودش را م یدخترک

 .گذارد یاش م ینیب یرو ”سیه“ یانگشتش را به معن

: زندیگردد و صدا م یدنبالش م یکه با خستگ دیآ یاز آن سمت م یمرد یصدا

 .یا چارهیکنم ب داتیرها، اگر پ

بافته شده اش و  یموها ش،یخنده ها فیلط یخندد و صدا یآرام م دخترک

پدرش که آرام به  .ردیگ یم یکه بغل کرده دلم را به باز یعروسک کوچک

 .خاطراتم ظیشوم در حجم غل یکند، گم م یم شیدایپو دیآ یسمتش م

همه نوه  نیاز ا یمانده بودند و نگهدار زیسال تابستان همه نوه ها منزل عز آن

کرد حداقل ظهر ها  یرو مجبورمان م نیسخت بود، از ا لماجیو د زیعز یبرا

آرام و آسوده هنوز با  برسند. شانیتا آنها هم به کارها میبخواب یساعت کی

 .شکستند یدلم را م یحوحضور من در خانه باغ اخت نشده بودند و هر بار به ن
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باال و پناهم  یام داد از اتاقک ها یآسوده فرار یها هیروز هم حرف ها و کنا آن

که گذشت همانطور  یشور. چند ساعتو یترش یپشت دبه ها ز،یعز نیرزمیشد ز

 جینکردند همه را بس میدایپ الیکرد و چون داخل و میزدم آالن صدا یکه حدس م

خانه  یفرمانش همه بخش ها هآرام و آسوده ب . آراز و عرفان،افتنمی یکرد برا

 .اطراف را یرا گشته بودند و خودش کل کوچه ها

 یهم خبر لیاسماع ینزده بودند، حت یحرف زیبه آقا جان و عز ترسشان هنوز از

داد. از پنجره کوچک  یدرختان باغ را آب م الیاز گم شدنم نداشت و خوش خ

 یکی هیو هر ثان زدیم طاقت کنار حوض قدم یبود. خسته و ب دایآالن پ نیزم ریز

  .گرفت یرا به باد سرزنش م

کند.  یحواس با آرام و آسوده بحث م یکه ب نمشیب یکنم و م یرا بلند م سرم

 نیزم ریگردد سمت پنجره کوچک ز یبر م لیدل یشود ب یحرفش که تمام م

 :دزدم یسرم را مو

 گشته؟ نویرزمیز یک-

 :دهد یعرفان با ترس جوابش را م یصدا
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 .اما نبود دم،یمن رفتم د-

 نییفقط تا پا پشت دبه ها را نگاه کند. قینگذاشت دق ن،یزم ریز یکیاز تار ترس

 .در رفتپله ها آمد و فلنگ را بست و

 :رسد یآراز به گوشم م یصدا

 .برهیمنو با خودش م شهیهم ره،ینم نییپا ییتنها شمیابر-

 هیخلوت و  اطیپشت بوم و ح نیشمام بر ؛نییرم پا یسر م هیخوب. من  یلیخ-

 .نینیبب گهیدور د

 :شود یتر م نیخشمگ شیصدا

 .همه موهاتو از ته بزنه لماجیدم د یکنم واال م داشیپ برو دعا کن آسوده که-

 :شودیآسوده بلند م هیگر یصدا

 .شاهللینشه ا دامیپ گهی.گم بشه دنیشماها لوسش کرد-

 :زندیداد م نیرزمیز یآمدن از پله ها نییپا نیو ح دیآ یآالن م یپا یصدا

 ؟یرینم یتو مثکه تا کتک نخور-
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 یآمدن آالن از پله ها، گم م نییپا یسمت خانه در صدا دنشانیدو یصدا

ر د شیکنم که صدا یم دیگذارم و رو به عروسکم تاک یم ینیشود.انگشت بر ب

خم  یکند. سرم را حساب یرسد، دولنگه اش را باز م یکه م ی. به در چوبدیاین

 ییدر نظرم باال بلند تر از هر بلند باال یکنم اما قبلش قامت بلندش که از بچگ یم

 .دیآ یچشمم مبود، به 

 یکند. به دبه ها یشود و بدون ترس همه گوشه ها را نگاه م یداخل م کامل

و عقب عقب  ردیگ یم قیعم یکند. دم یلحظه مکث م کیرسد  یکه م یترش

 ی. نفسم بند آمده و دلم برانیزم یرو ندینش یرود، پشت به دبه ها م یم

 .مانده رهیخ شیا لهیسوزد که با چشمان ت یعروسک کوچکم م

 رخشمیکه تنها از ن یبا لبخند نمیب یکنم و م یگذرد سرم را بلند م یکه م یاندک

به حرف  کبارهیکرده.  شیچشمانش را بسته و دستانش را قالب پاها داست،یپ

 :کند یرا پر م نیرزمیز یتمام فضا شیرسا یصداو دیآ یم

 .شنیم میکنن و قا یغصه بخورن فرار م یفقط دختر کوچولوها وقت-

و  رمیگ یشوم و دست عروسکم را م یدهم، آرام بلند م یم رونیرا آرام ب نفسم

 :کنم یرا پاک م میشوم اشکها یکه م کشیکشم. نزد یپشت سرم م
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 .من گم شدم، مثال-

 یدست م کند. ینگاهم م خته،یکه صدها ستاره را در چشمانش ر یمحبت با

کوچکم را در دستان بزرگش  ینشاندم کنارش و دستها یکند، م یاندازد و بغلم م

 :ردیگ یم

 .یفسقل یکنم ابر یوقت گمت نم چیکردم، چون من ه داتیو من پ یتو گم شد-

 

کنم از  یم تیکنم و شکا یم هیگر یها یها ند،ینش یم شیکه بر زانو سرم

از عمه و خاله  شی. برارندیگ ینم میآسوده و آرام که دوستم ندارند و به باز

کنند.آنقدر  یغصه دارم م دنمیکه هربار با د میگو یم ز،یتاج، خواهر عز نیمه

 چگاهیه یباز یبرا گریدکرد که  یگفتم که خوابم برد. پس از آن روز آالن کار

به دست  یکردم که برا دایپ یبهتر یها یسمت آسوده و آرام نروم، چون همباز

 .رفتند یباغ باال م یآوردن دلم از همه درخت ها

روند چشم  یکه به سمت اورژانس م یشتابان مردم یقدم ها یو صدا یکت ادی با

را داخلش  یکه کت ییدوم به سمت بخش. فضا یشوم و م یبلند م م،یگشا یم
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چک، کو یفضا نیپرده به چند نیاست که با چند یبزرگ یلیخوابانده اند سالن خ

و کشدار پرستار،  کناز یام که صدا دهیسالن نرس یشده. هنوز به انتها میتقس

 :کند ینظرم را جلب م

 ن؟یشکر خدا! کجا رفت نیضیهمراه مر ن؟ییخانم شما کجا-

 .که جواب بدم رونیخوام، تلفن واجب داشتم، رفتم ب یعذر م-

 :کند ینثارم م یچپ چپ نگاه

 .دکتر دنبالتون بودن یماشاهلل بهتون. آقا-

 یرود تا زودتر خودش را به تخت کت یسالن م یاز من به سمت انتها جلوتر

 :دوم یبرساند. پشت سرش م

گفتن  دم،یدبه همکارتون، اتفاقا دکتر رو همدادمخانم محترم من همه داروها رو-

 .به استراحت و سرم داره اجیخوبه و فقط احت مارمیب یعموم تیوضع

 :دیگو یپرده با حرص م دنیو قبل از کش ستدیا یصورتم م یجلو

 .دنبالت بودن، همراه محترم یانیجناب دکتر کاو ست،یندکتر منظورم یاون آقا-
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خم شده  یصورت کت یرو یزند. مرد یکنم که پرده را کنار م ینگاهش م گنگ

سمتم از  چرخاندیبوسد. سر که م یاش را م یشانیو لطافت پ یو به آرام

 .شود یچشمان و دهانم با هم باز م رت،یح

 .دیآ یپشت چشمانش خانه کرده، اما زودتر از من به خود م رتیح یهم اندک او

دکتر است،  تلیکه قطعا به خاطر وجنات و تا یریکم نظ یبا خوش خلق پرستار

 :کند یمخاطبش م

 .شد داشیدنبالش گشتم تا پ مارستانویجناب دکتر کل ب-

، کند یم یاش دلبر یختگیکه ناخواسته، بهم ر ییاست با موها یبلند قامت مرد

گذاشته اما  شیبه نما یجذبش، عضالت باالتنه اش را اندکسه دکمه و راهنیپ

 بهیکه انگار سالهاست غر یبیامان از چشمان هزار رنگش؛ چشمان خوش ترک

 تیبر جذاب کهجا خوش کرده  شیکنج لبها یآشناست با من. لبخند شهیهم ی

دون  کیام اما او  دهیصورتش افزوده. تمام عمرم از مردان خوش چهره ترس

باشد که کامال تورا مات  یپشت حرکت قبل یداند چه حرکت یاست؛ م یژوان واقع

 یبرد. حرف یشدنش به اندازه قرنها زمان م کیدارد و نزد یکند. آرام قدم بر م
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از آن در  یه، کلمه انگاهش ماند یزند که چون همه حواسم پ یبه پرستار م

 .ماند یخاطرم نم

 :زند یآرام و جذابش لب م یصدا با

 .نییشما یپس همراه فرار-

جمالتش هنوز ملول  یحالج یکرده ام وگرنه مغزم برا یکنم لبخوان یم احساس

 .و معلول مانده

 :پرسم یم ریتح با

 ...شمارو من...-

 :کند یم دایکنار چشمانش، ادامه پ یپنجه کالغ یها نیچ یتا رو لبخندش

سعادت داشته  رضا باز هم یکردم بعد از مهمون ی! فکر نمیچه حسن تصادف-

 .نمتونیباشم بب
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نرم و آرام دست راستم را  یلیشود و او خ یم دهیاراده به سمتش کش یب دستم

 یظاهر منحصر به فرد امروزم، چشمانم را م ادی یلحظات کوتاه یفشرد. برا یم

 :بندد

 .اسمتون خاطرم نبود به،یعج آمد... ادمیبله -

 :ردیگ یبرق شرارت م لبخندش

 .من، نه شلوغ بودن دور شما یبدشانس یبه پا میذار یم-

 :دهد یبدهم، خودش ادامه م یحیفرصت کنم و توض نکهیاز ا قبل

 دونم چطور بابت اتفاق امروز ازتون تشکر کنم؟ ینم یگذشته از شوخ-

 :شود یم دهیکش شانشیپر یرود و دستش به سمت موها یعقب م یکم

اومد، هرچند که هنوز متوجه ارتباط  یم شیپ یدونم چ ینم نیاگر شما نبود-

 .نشدم یاتفاق امروز و حضور به موقع شما کنار کت

مهربانش، مفهوم کلماتش را هم  یکنم که عالوه بر تن صدا یتمرکز م یلیخ

 :درک کنم
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 .که نکردم واقعا یصکار خا بله... ام...-

 :کنم یشود و جمع اش م یم دهیکش نوایب یدستم سمت مانتو دوباره

 .ینچیمش شمیهستم، ابر یکت یمن مرب-

هوا دوبرابر شده.  یگرما مش،یحجم توجه مستق ریاست و ز نیسنگ نگاهش

 :دیگو یکنم که م یکالفه سر بلند م

 .مونده ادمیخوب  یلیخ ه،یبرازنده او فیاسم لط ...شمیابر-

حرارت به صورتم نشت کرده و سرخ  دهم. یقورت م یدهانم را به سخت آب

 یبحث را عوض م ریشود مس یاست. متوجه خجالتم که م یحتم میشدن گونه ها

 :کند

اما حداقل خواهشم  ست،یقابل جبران ن یچیدونم که کار امروزتون با ه یم-

تا من پرداخت  دیونو بگامروزت یکل کالسها نهیهز دیکه، لطف کن نهیازتون ا

 .کنم

 :کنم یباور سرم را بلند منا

 .ذارم یم یجبران ،یبعد از کت یشاگردا یبرا نه اصال...-
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 :دهیاز اوضاع آرام خواب خبریرود که ب یم یسمت کت نگاهم

 .زهیعز یلیمن خ یبرا یکت-

 یلب م یآرام یصورتش حک شده، با صدا یایتمام زوا یمهربانش رو لبخند

 :زند

 .یپس خوش به حال کت-

 یبر موها یتر. دست کیشود و او به خواهر کوچکش نزد یسکوت م یاندک

 :کشد که سطح بالش را پر کرده یم شانشیپر

اما  رانیا ادیبه من وابسته است. اصال قرار نبود ب یلیخ یکه کت نهیا تیواقع-

 ...بهش بگم نه و ومدیانقدر اصرار کرد که دلم ن

 :کند یرا ثابت م میو برق چشمانش، حرکت مردمک ها کند یرا بلند م سرش

 ...آوردمش-

 :دهم یتکان م یسر
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. البته اگر مدام باهاش شهیم تیاشم تقو یفارس ینجوریا ...نیکرد یخوب کار-

 .دیحرف بزن

 جهیحرف بزنه، در نت یره بخواد با کس ینم یلیکه خ رونیب .نیگیدرست م-

من  که نجاستیکنم، البته مشکل ا نیبذارم کنارو باهاش تمرو یتنبل دیخودم با

 .ستمیهر روز کنارش ن

 :دهد یکنم و ادامه م ینگاهش م یسوال

ز رو کیحالت،  نیانحصار وراثتم. در بهتر یخودم و از طرف یکارا ریدرگ یلیخ-

 .خارج تهران باشم دیبا ونیدر م

 :دیگو یم یچرخد سمت خواهرش و با حالت خاص یم سرش

ر بمونه، د ششیپ یلیخ شهیحاضر نم یکه تهران دارم عمه امه که کت یتنها کس-

 .مجبورم تنهاش بذارم جهینت

 :ردیگ یدخترک معصوم دلم م ییفکر تنها از

 ؟یزیچ یمعلم سرخونه ا ای د؟یریگ یخب چرا براش پرستار نم-
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 :کند یرا پر م میها هیحجم ر ش،یادکلن خوش بو یچرخد سمتم و بو یم

تو خونه  ادیکه ب رمیبگ یخصوص یخواست براش معلم شنا یاتفاقا دلم م-

قبولش  یکت ای ست،یقابل اعتماد ن ایشه  یم دایکه پ یآموزشش بده، اما هرک

 .نییاش شده شما فتهیکه ارتباط برقرار کرده و ش یکنه. با تنها کس ینم

 

 رونیه ام بکنم تا دوباره احساسات مسخر یگرم م یکت فیرا به دسته ک سرم

بر مغزم اثر گذاشته، برگشته ام به دوران  شبید یکنم خستگ ینزند. حس م

کنم و  یم هیسرکش درونم را تنب شمیابر یقیدقا یبلوغ. برا جاناتیو ه رستانیدب

 ،نمشیب یتر م کینزدکنم که  ی. با جسارت سرم را بلند مچانمیپ یگوشش را م

 نرویرا از دستم ب یکت نیسنگ فیک” که البته حق هم داره“عبارت  ان  یب نیح

 :دهم یپاسخ م عیکشد. بدون فکر و سر یم

 .ستین نطورینه اصال ا-

 :پرسد یتعجب م با

 ست؟ین نطوریا یچ-
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 .ستمیمن اونقدرام خوب ن یعنی ام...-

 :او قانع شده ایکه گفتم خودم مات مانده ام اما گو یمزخرف از

 اطیتو ح میبر دیگم حرف دلمه.موافق یم یهرچ ستم،یاهل تعارف نمن اصال -

 م؟یادامه بد

 

 نیغّران منتظرم در کم ریش کیبروم، که  دیمن با میتا بگو دیآ یزبانم م یرو تا

قطع کرده ام، که هزار کار نکرده دارم، اما  شیفکر تلفن را رو یاست و من ب

 یبسنده م یکه افسون مار کارش را ساخته باشد به سر تکان دادن یمثل خرگوش

 .کنم یم تدهد، حرک یکه نشان م یریکنم و صامت به سمت مس

 :زند یرا صدا م راقیکشد و پرستار حاضر به  یرا کنار م پرده

 .میو برگرد میتا ما بر ؛اگر امکانش هست حواستون به خواهرم باشه-

 ان،یگشاده به سمت ک ییاندازد و با رو یم میبه سرتاپا ینگاه پر تمسخر پرستار

 انیک ییکشم و با راهنما یم یقیکند. نفس عم یم انیمراتب موافقتش را ب

 :زنم یکنم و آرام لب م یحرکت م
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 ن؟یشما پزشک دیچطور فهم-

 :زند یم یکج لبخند

 .نشون دکتر دادم تا سواالمو درست جواب بده تمویزیاشتباه کردم کارت و-

در همه حرکاتش  یآرامش کی. ردیگ ینگاهش خنده ام م طنتیحالت پر ش از

 .کشد تا اول من عبور کنم یعقب م میرس یزند. به در که م یمموج

 یبرگ درختان را به باز شاخ و یمیمال مینس هوا کم شده و یشدت گرما از

ساعت عذاب وجدانم را  عیآالن و گذر سر ادیو  چدیپ یاذان م یگرفته. صدا

ود و ر یجلو م ب،یدست در ج انیک م،یایبه حرف ب نکهیکند. قبل از ا یم شتریب

 :گذارد یرا پشت سرش جا م شیصدا

که اومدم  میصدا به گوشم نخورده بود، از وقت نیشد ا یم یچند سالو ستیب-

 .دقت نکردم بهش

 :گردد سمتم یبرم

 .رفت یم ادمیداشت -

 :رسد یبه گوشم نم گریآدم ها د یشلوغ یو صدا رمیگ یم قیعم دم
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 .یلیمؤذن زاده اردب یصدا-

گذرد با  یکه م یکنم. قدر یصورتم حس م یرا از گوشه چشم، رو نگاهش

 :پرسد یآرامش مخصوصش م

 ازتون بکنم؟ یخواهش هیشه  یم-

 :شود یتر م کیکنم که نزد ینگاهش م یگردم و سوال یبرم

 یاز دوشم کم م یبار هیشما قبولش سخته، اما گفتنش انگار  یدونم برا یم-

 .کنه

تکه  یحواس یاندازد و با ب یم ریکنم، سرش را ز یمنتظر نگاهش م همانطور

 :کند یرا عقب جلو م یسنگ

باشگاه، معلم  دیبر نکهیا یفردتون به جا یتونم ازتون بخوام روزها یم-

 .کنم یمن دو برابر حقوقتونو پرداخت م ن؟یبش یکت یخصوص

 :دهد یبرنامه اش اما مهلت نم یبو کبارهی شنهادیخورم از پ یم جا

 .رانهیا یکت یدوماه، تا وقت یکیمنظورم از صبح تا بعد از ناهاره. فقط -
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  .شود یچشمانم م رهیکند و دوباره خ یرا بلند م سرش

 دعوت رشیپشت آرامش چشمانش النه کرده که لبانم را به سکوت و پذ یطوفان

 :دیگو یشود م یکند. مکثم که ادامه دار م یم

 سیبهم گفته که ورزش و تدر یکت د،یکن یپول کار نم یدونم شما برا یم-

که بخوام مزاحمتون  ستمیماهه. منم نرو داره، اما فقط دو یبراتون حکم سرگرم

 .منم راحته الیو خ ستیتنها ن یقل کتحدا ینجوریبشم، ا

 ...آخه-

. اگر مشکل رفت و نیو بعد جوابمو بد نیخوام، فکراتونو بکن یاالن جواب نم-

 .فرستم یباشه من براتون راننده مآمد هم

 :برم یم میشال به سمت موها ریرا از ز دستم

 .با خانواده ام صحبت کنم دیراستش من با-

 :پرند یبا هم باال م شیابروها

 خانواده تون؟-
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باهاش  دیپسر عمومه، با یبرا یکل مجموعه ورزش یعنی باشگاه... نیا بله...-

 .هماهنگ کنم

 :دهد یتکان م یسر آرام

 یساعت کنار کت ۱-۵ساعت،  کی یکه به جا نیندار یمشکل ؟یخودتون چ-

 .خودتون از همه مهم تره ن؟نظریباش

 :کشم یم رونیراب چییبرم و سو یم فمیسرم را داخل ک کالفه

 .خودم کهیبرم، اونم مثل خواهر کوچ یلذت م ینه من از بودن کنار کت-

 پس من منتظر بمونم؟-

 :کنم ینگاهش م یگنگ با

 ؟یمنتظر چ-

سمتم، همانطور  ردیگ یمکشد و یم رونیپولش ب فیرا از داخل ک یکوچک کارت

نار عبارات در ک لیتحل گرفته اند اما قدرت ادیزبان  یکه به تازگ یگنگ مثل کسان
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 یو با دو دستش دست راستم را م دیآ یکنم. جلوتر م یهم را ندارند، نگاهش م

 :بندد یدستم را م پگذارد و با دست چ یکارت را داخل دستم م رد،یگ

 یلیاگر جواب مثبتو بشنوم خ نکهیعالوه برا کارت منه، شماره امم روشه... نیا-

باشه بازم  یاگر پشتش جواب منف یصداتون حت دنیشم، شن یخوشحال م

 .کنه یخوشحالم م

 کنم قرار بود کجا بروم؟ یمانده و من فکر م کاریداخل دست چپم ب چییسو

کند  یباز م می. در را برادیآ یم نیدهم و او همراهم تا کنار ماش یتکان م یسر

 :شود یو قبل از بستن خم م

 باشه؟ .نیخبرم کن نیدیو هر وقت رس دیلطفا آروم برون-

 ...باشه-

از کدام  دیآ ینم ادمیکه هنوز  یجهان را گفتم در حال یباشه  نیفکر تر یب

دور شوم از  یفشارم تا اندک یرا بر گاز م میاتوبان بروم تا به مقصد برسم. پا

 .که تا به امروز درونم محبوس مانده بود یشمیخودم، از ابر
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گذراندم، عالوه بر آن چند  نیرا با ترس و لرز داخل ماش یساعت مین کینزد

 ریبر علت شد تا د دیاتوبان ها را اشتباه رفتم و خودش مز یکه خروج یبار

 یگوش یآراز رو ریبار چندم تصو یحالت ممکن به خانه عمو برسم. برا نیتر

 :دهم یدرنگ جوابش را م یبندد، ب ینقش م

 .خوام برم توالت یم بابا ام؟یب شد باالخره؟ یچ-

 تسیتو، همه جارو گشتم ن ایکه مرده اتم برام دردسره. پاشو ب شمیابر یرینم-

 هیتو  یایباز وونهیرفته پارک بدوه، از دست د شهیاحتماال مثل هم ست،یکه ن

 .رهیبگ ینفس

 ...بزن نگویخوب، در پارک یلیخ-

از خونه خارج شده باشه،  ستمیهنوز مطمئن ن ...یایب نیالزم نکرده با ماش-

 .نگهیهنوز تو پارک نشیماش

 یآرام یرسد و پشت سرش، با صدا یاز پشت خط به گوش م یخش خش یصدا

 :دهد یادامه م
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 بپر تو اتاق عیباال، برو تو اتاقش بعد از اونجا سر ایفرار ب یگم از پله ها یم-

 .من

 ایه رفت ستیمعلوم ن یگینم مگه ر؟یخودم برم تو قفس ش یبا پا ؟یشد وانهید-

 نه؟

 :دهد یآرام جواب م یو همچنان با صدا دیآ یباز و بسته شدن در م یصدا

داخل. اونکه  ایگم برو از تو آشپزخونه ب یباشه پس م ...ستیآخه تو اتاقش ن-

 .گشنه اش شه نکهیاونجا، مگر ا رهیبارم نم هی یصد

 .ستیهمراهم ن دیبزن کلفقط درو ،یاک-

 یداشتم فحش م زیر هی نجایا همت بت،یمصخدا لعنتت نکنه فقط منو بنداز تو-

 باشگاه پارک کردم؟ نگیتحفه اتو تو پارک نیخوردم که چرا ماش

 تو یکنم. فقط مطمئن یحرص نخور، خودم درستش م نقدریقربونت برم آراز، ا-

 گه؟ید ستیآشپزخونه ن

 :کند یداغ م کبارهی
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ده،  یداره بره آخه؟ االن تو پارک داره منو تورو با هم فحش م کاریاونجا چ-

 .موندگاره یخونه سود اد،یشبم نم ز،یاتاق عز یریتو م یاومد یَجلد

 

اطراف،  دنییپا نیدوم. ح یشوم و به سمت در م یم ادهیپ نیاز ماش یآرام به

 :زند یدهم و او همچنان غر م یرا به دست چپم م یگوش

 نیحساسه ا یرو خاموش موندن گوش یدون یم یوقت یمن موندم واسه چ-

 سیاز من سرو یچه دهن ستین ادتیسفر  انیسر جر ؟یزن یمرو عیضا یحرکتا

 .دمیپر یم یبلند یماه با هر صدا هیتا  کرد؟

 نیبا ا ینجوری. منو ایکن یناله م یه رزنایپ نیع گه،یآراز بس کن د یواااا-

ذاره کف دستت، تو از اصوات بلند  یبره م یجفت گوشامو م نهیسر و وضع بب

 ؟یگیو کوتاه م

 

 :است فونیبه سمت آ دنیکند که در حال دو ینفس نفس زدنش مطمئنم م یصدا

 تجربه کنم؟ یریتونم از دست شما دوتا زنج یروز آرومم، م هیمن  یعنی-
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کند،  یشروع مسابقه عمل م نیگلوله ح کیباز شدن در مثل شل کیت یصدا و

 ینوک پنچه پا به سمت در پشت یبندم و رو یبه سرعت در را پشت سرم م

کرده،  نیرا عطر آگ اطیعمو، کل ح یکنم. عطر شب بوها یآشپزخانه حرکت م

م رس یاز اضطرابم کم شود. به در که م یتا اندک رمیبگ قیعم یکنم دم یم یسع

عکس رود و یم رهبیو بمیداخل ج ،یکنم و دوباره گوش یخوب اطراف را چک م

 :شود یآراز روشن و خاموش م

 ...شمیابر یرسه، بدبخت یم رینجاتت بده ها. امشب د ستیبابام ن ؟یکجا موند-

 :زنم یکند، سرش داد م یکه وارد م یهمه استرس نیحرص از ا با

رو  انجیا یصبر کن در مرده شور برده  ام،یکه بال بزنم ب ستمیآراز پرنده ن یوا-

 .گهیتو د امیکنم، ب دایپ

 دایپ نجایاز ا زیچ چیکنم اما از شانس بدم ه یپنجره آشپزخانه به داخل نگاه م از

دهد  یاست که نشان م یمطلق یکند خاموش یکه خوشحالم م یتنها عامل ست،ین

 .ستیداخلش ن یکس



 
279 

 یور رفتن با در جوابش را م نیکنم، در ح یباز م یرا به آرام یا شهیش در

 :دهم

 رنقدیدرشته فقط، وگرنه ا کمی م؟یازش بترس دیبا یفهمم، ما واسه چ یمن نم-

 .کنم یگم دلم خواست، خوب م یکالم بهش م کیترس نداره که. 

 

کند. پرده را کنار  یرا راحت تر م المیگذارم و سکوتش خ یداخل آشپزخانه م قدم

کرده و در حال ور  ریببندم؛ زبانه خرابش گ یکنم در را به آرام ینزده، تالش م

 :دهم یادامه م رهیرفتن با دستگ

خواد  یم کاریچ ،یکن یته دل منو خال یفقط بلد ،یمون یبچه ها م نیتوام ع-

 بکنه؟

 هریبا دستگ رمیدست  درگ یرو یجمله ام تمام و در کامل بسته نشده، دست هنوز

و ال یصدا ن،یزم یافتد رو یاز دستم م یبنددش. گوش یو با قدرت م ندینش یم

بسته شدن در و دست راستش به  یشود با صدا یهمراه م غمیگفتن آراز و ج

ما ا نمیرا بب ورتشدهانم. هنوز بر نگشته ام سمتش تا ص یرو ندینش یموقع م
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ه ندارد ک حیبه توض یازین زشیفاصله اندکمان، دستان قدرتمندش و عطر دل انگ

 .ستیک او

 :کند یم کیسرش را به گوشم نزد آرام

 .دنتیجارو کنم قبل رسآب و یگفت یاومده؟م یک نیبه به، بب-

 :کند یدهانم مانده، همانطور کنار گوشم زمزمه م یهنوز رو دستش

 .یزن ینم غمیدارم، ج یدستمو بر م-

 یدارد و فورا  م یحبس. دستش را بر م نهیشود و نفسم در س یداغ م گوشم

مانده اما دست  یو پشت من باق رهیدستگ یچرخم سمتش، هنوز دست چپش رو

 و شهیپشت سرم. از لرزش ش شهیشود بر ش یم دهیمحکم کوب نباریراستش ا

 .پرم یم شیصدا

لبش  یبا لبخند رو یا یهارمون چیکه ه یصدا و گنگ زل زده ام به چشمان یب

 :صورتم یشود رو یکف دست است، خم م کیندارد. فاصله امان کمتر از 

 .گوهر بارتممنتظر ادامه سخنان -

 :شود یدهم و لبخندش پاک م یتکان م یسر
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کنم، توش هم  یشنوم که از ته دل دعا م یجمله م هیجمله...فقط  هی شمیابر-

داشته  یلیو قطع کردنت رو من، و هم دل تیباش واسه کله خر باز یهیتوج

 .صاحابت یب یساعت و خاموش بودن گوش نیکردنت تا ا ریواسه د یباش

شود که نا خود آگاه چشمانم را  یقدر با حرص و کوبنده عنوان مآخرش ان جمله

 یم کیو به در آشپزخانه نزد دیآ یاز سمت پله ها م ییقدم ها یبندم. صدا یم

 :چرخد سمت در یشود، آالن سرش م

 .کشم یتو آشپزخونه، جفتتونو با هم م یآراز، پاتو گذاشت-

شود رگ  یشده اما چرخشش به سمت در باعث م ریفراگ یکیکه تار یوجود با

که به  یهمه استرس نی. از عذاب وجدان ادیایب برجسته گردنش کامال به چشمم

شود که نا خواسته تا کجا  ینمانده، باورم نم یباق میبرا ییاو وارد کرده ام نا

ماند و منتظرم ب ندیبنش هآشپزخان یکیخسته اش کنم که در تارو یتوانستم عصب

 .آزاد بگذرد یساعتش، داخل هوا نیا یها دنیو از دو

 :چرخد سمتم یم یکامال ساختگ یلبخند با

 .منتظر جمله اتم زم،یخب عز-
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 :دهم یمفرو یدهانم را به سخت آب

 ...من-

 :دهد یتکان م یسر

 ...تو-

 ...من و شاگردم یعنی-

 مشیمال شیخورد، ته ر یدهد و بازدمش به صورتم م یآرام تکان م یسر

 زیعز یدادن ها یهمه محرم ها و نذر ادیکشد و  ینگاهم را سمت صورتش م

مانده که غذا هارا بسته  ادمی یبارش را به خوب نیکند. آخر یحال دلم را خوب م

خانه و اودالجان  زکوره پ ینوایب یبچه ها یبرا میو همراه آالن برد میکرد یبند

 یکار، کودکان بد سرپرست و ب یبچه ها ن،ینش ریفق یو همه محله ها

 دم،یرا د گریآالن د کیآمدند و من آنجا  ینم نییسرپرست. بچه ها از کولش پا

گناه  زود زخم زمانه خورده،  یکه در کنار کودکان ب یمهربانمرد خوش قلب و

 .بود یآرامش و لبخندش مثال زدن

 :زنم یمانده که لب م رهیدر چشمانم خ منتظر
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 .اشتباه کردم من...-

 یلرزند بلند م یکه هنوز م ییپنجه پاها یکند که رو یو مبهوت نگاهم م مات

 یبوسم. برم یگوش و استخوان گونه اش را آرام م نیب ییشوم و با ترس جا

 :کند یم رمیاولم و چشمان بسته و اخمش غافلگ یگردم سر جا

 شم؟یابر یکن یم یکار دار یچ-

 :رمیگ یم قیعم یدم

 .کردم یخاموشش م دیکردم، نبا یتلفنو روت قطع م دینبا-

 :کنم یاست، با خجالت نگاهش م یآرام شده اما اخمش به قوت خود باق یاندک

بودم  یکه م یطیبگم، چون در هر شرا یزیتونم چ ینم نیخب در مورد ماش-

 .یموارد حق دار هیداشتم، اما در مورد بق یبازم برش م

 

 یلبخند م ینکرده. به سخت رییاش تغ شنیهم پوز یساکت مانده و اندک هنوز

 :زنم
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 ...گهیاما د یخور یبه خاطر من حرص م یلیدونم که خ یم-

 :دهم یکنم و با ترس ادامه م یم  مکث

 .یتحملم کن دیآش کشک عموتم، تا آخر عمر با-

کند، راست  یاطراف کم م یاز هوا یشتریب ژنیو حجم اکس ردیگ یم یقیعم دم

 :ستدیا یم

 .کار کنم؟خودت بگو یمن از دست تو چ-

 تویرااااحت زندگ شمویابر یگور بابا یکه بگ نهیا یبکن یتون یکه م یتنها کار-

 .یبکن

 :ترسم یکند که دوباره م یخشم و اخم نگاهم م با

 .پرت نگوچرت و-

 چشم-

 :رود یسبابه دست چپ اش باال م انگشت

 ...نمیبب اتویباز وونهید نیا گهیبار د هیاحد و واحد  یبه خدا-
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 ...بله-

 !بله و بال. حاالم برو لباساتو عوض کن-

 

زودتر از خودش،  شیپا یشود، صدا یحرفمان تمام نشده که آراز داخل م هنوز

 :دهد ینشان م یخود

 گهید نیبس کن-

 :شود یآالن بلند م ادیفر

 .بزنم شیآت دیو با یکیبمون همونجا، که تو -

 جواب پس بدم؟ دیگاز گرفته، من باخر مغزشو گهید یکی به من چه؟-

 

 د،یآ یآراز کامل به داخل م م،یچراغ را روشن کن میکدام جرعت نکرد چیه هنوز

 :کوبم یدوم سمتش و با مشت بر شکمش م یم

 !همه جا تحت کنترله یخاک تو سر خنگت کنم، تو که گفت-
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ها  زیپر دیت کلرفتن به سم نیکند و آراز ح ینگاهمان م نهیدست به س آالن

 :دهد یجواب م

 .کنه یم نیکه ا ییرسه، کارا یبه عقل جنم نم-

رسانم. همه جا که  یرا بزند خودم را به چهار چوب در م دیکل نکهیاز ا قبل

افتد، ابتدا با لبخند و سپس  یشود اول از همه نگاه آالن سمت من م یروشن م

 :رتیبا ح

 مارستان؟یب یشکل رفتسر و نیتو با ا-

 ...خدا لعنتت کنه آراز-

داخل  فمیدهم. ک یم حیدوم سمت پله ها و فرار را بر قرار ترج یو م میگو یم

 انیتماس با دکتر ک ادیشده.  نیهم نقش بر زم نوایب یآشپزخانه جا مانده و گوش

در  دیامشب، با یکند، اما تماس با او برا یمرو و ریدلم را ز یمثل موج یانیکاو

 .بماند یباق الیخ کیحد 
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 یراه یگناهیکاغذ آورده ام، پشت سرش کاغذ ب یکه از صبح بر رو یخط هر

پردازش  یجلو ،یچند وقته مثل سد نیاتفاقات اها  و یریسطل زباله شده؛ درگ

 .در ذهنم را گرفته یا دهیهر نوع ا

ذهن  نیمحبوبم داخل اتاق فکر هم، نتوانست ا یصندل یلم دادن رو یحت

. همه فکرم اندازدیب یکوتاه گول بزند و به کار جد یلحظات یرا برا گوشیباز

به  یدیاست که صبح اول وقت، نام جد ینیمخاطب ستیو ل یمعطوف  گوش

 ی. نگاهیانیکاو انیکاف: دکتر ک ییعبارت با واج آرا هیجمعشان افزوده شده، 

که  یپرداز دهیگروه ا یاندازم و از مشغول بودن تک تک اعضا یبه اطراف م

گذرام، نامش را جست و جو  یتلگرام م یانتها یب یایشوم پا به دن یمئن ممط

کنم و باالخره فرشته سمت چپ شانه ام بر آن فرشته مهربان سمت راست  یم

ه ک دیو سف اهیس ریصوکنم. ت یرا بزرگ م لشیشود و عکس پروفا یم روزیپ

دهد، سمت  یم شینما یتنها بخش سمت راست چهره اش را با خ ست به تماشاچ

از  یبخش کم یرو بشیخوش ترک یمطلق فرو رفته و موها یکیچپ در تار

ته برداش یروشن با هنرمند رهیت ریسمت راست، در حال سقوط اند. تصو یشانیپ

 .ستین ینور در چشمان هزار رنگش خبر یشده اما از شکستگ
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کم نشده و هنوز در حال  یزیدرونم چ یجانیو ه یاحساسات شمیبا ابر میریدرگ از

 نیا یریجلو گ یتالشم برا جهیندهد. نت یامیفکر پ یمتقاعد کردنش هستم تا ب

 .شود فرارم به طبقه باال و پناه بردن به اتاق آالن یم گوشیمن  باز

شود با باز شدن در اتاق آالن و خروج  یهم زمان م ت،یریکردن در بخش مد باز

 نکهی. به محض استمیا یخورم و م یمجا  یحساب دنشی. از دثاقیرضا م

 :دیگو یزند و بلند م یم یافتد چشمک یچشمش به من م

 !جان شمی! باالخره چشممون به جمالتون روشن شد ابریبه به چه سعادت-

 یروم و سالم م یم جان گفتنش کامال از قصد است. آرام جلو شمیدانم که ابر یم

 یرسم پیکند. ت یگوش سمت چپ اش نظرم را جلب م زیکنم. گوشواره ر

آورد  یندارد. دستش را باال م یاش اصال با گوشواره کوچکش همخوان قهیجلو

توجه به دست منتظرش با  یکند. ب یو پشت سرش آالن چار چوب در را پر م

اش را با  نهیمانم. س یم نشیبه آالن و نگاه خشمگ رهیاستفهام خاضطراب و

 :کند یف مصا یسرفه ا

 قا ؟یدق یموند یواسه چ گهید ،یاتم کوفت کرد ییچا یخب، حرفتو زد-



 
289 

 

 بیرا به داخل ج فشیمن مانده، اما دست بالتکل یهمچنان چشمش رو رضا

 :دهدیجواب م یکجک یگرداند و با لبخند یشلوارش بر م

 دیشا یدیکردم...خدارو چه د یم دنیشرکتتون د یستیتور یداشتم از جاذبه ها-

 .میشد کیشر

 یشانه اش م یزند. آالن دست چپش را بر رو یبه من م یدوباره چشمک و

 :کوبد

نت نشو یگفت یبه خودم م میداخل که بود دیبا یاومد یستیجاذبه تور یاگر برا-

 .بدم

 :گردد سمتش یبر م رضا

 .ید یتو اجازه نم م،یمشتاق شهیما که هم-

 :پرد یآالن کامال با حرص باال م یابروها

 ...وقت هی یآره داداش، لقمه اندازه دهنت بردار خفه نش-
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 :اش را با رضا جبران کند یشود تا فاصله قد یم خم

 یگم پاتو رو دم من نذار واسه خودت بد م یرضا، داداش، دوستانه بهت م نیبب-

 !یکرد تینیشه، دندوناتم تازه لم

 :ستدیا یزند و صاف م یم یلبخند

 .با رفتنت خوشحالمون کن-

دهد. رضا شانه چپ اش را از  یدر را نشانش م شیبا حالت چشم و ابرو و

گردد سمتم، دوباره لبخند  یکشد و بر م یم رونیاسارت دستان پر قدرت آالن ب

 :کند یم کینزد یشانیخروج دست راستش را به پ نیزند و ح یم یکج

 .مادمازل دارید دیبه ام-

 :شود یم ریسراز ییرزایشود آتشفشان آالن به سمت م یکه خارج م کامل

 .نفرست داخلو یخر چیبا من ه یصد بار بهت گفتم بدون هماهنگ-

 :به رنگ گچ، به تته پته افتاده ییبه رنگ و رو ییرزایم

 به خدا...خودشون سرشونو انداختن اومدن-
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 تو؟ ادیبندازه باجازه سرشو یب یاست هرک لهیطو نجایمگه ا-

 :سوزد یم شیدلم برا یلحظه ا یدارم، برا ییرزایکه از م یوجود نفرت با

 کنه؟ یو حل م یتو چ تیآالن جان، تموم شده رفته. عصبان-

 یکند و با قدم ها ینثارم م یگردد سمتم، چپ چپ یکشد و بر م یم یقیعم نفس

 یبر رو ییرزایکند م یشود. چارچوب در را که رد م یمحکم وارد اتاقش م

 :دیآ یاش فرود م یصندل

 .اجازه رفت تو یبه خدا خودش ب-

 .ارهیآب ب وانیلکیآقا جمال تموم شد. بگو گهید-

و با حرص  ستادهیبندم. رو به پنجره ا یدوم سمت اتاق آالن و در را آرام م یم

پشت سرش هم چشم دارد و ورودم را متوجه  شهیکشد. طبق معمول هم ینفس م

 :شود یم

بر و بر  یواساد یخورد ت، واسه چ یبا چشماش داره م کهیمرت ینیب یم-

 ؟یکن ینگاهش م

 :کنم یبلند شده اش نگاه م یاندک یبه موها ریتح با
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 نجاست؟یدونستم اون ا ی...االن نوبت منه؟از کجا میوا یا-

 :چرخد سمتم یم عیسر

 باال؟ یاومد یچ یبرا-

 رم؟یاجازه بگ دیبا دنتمیبسمه هللا...بابت د-

 :شیکوبد رو یو با مشت م زشیم یشود رو یم خم

 .مزلف کهیکردم، مرت یزدم دندوناشو سنگفرش معده اش م یم دیبا-

 :دارم یقدم بر م آرام

 کنه؟ یمشت زدن اونو آدم م-

 !کنه یمنو که آروم م-

از  یدر زدن و ورود آقا جمال هم ذره ا یبزرگش و صدا یصندل یرو ندینش یم

کند.  یبر دهان گشاد رضا، کم نم دنیسرزنش مشتش در نکوب یتمرکزش برا

 .فرستم دنبال کارش یدارم و آقا جمال نگران را م یبرم ینیس یرا از رو وانیل

 :دهم یرا به دستش م وانیروم و ل یکنارش م آرام



 
293 

 .یگذشت ییرزایمن و دستتو م راتیاز سر تقص دیبخور شا نویا-

 :کشد یسر م نفسکیآب را  وانیکند و ل ینگاهم م یچپ چپ دوباره

شرف نقطه  یب نی! ارونیب یدیکش کهیچرا منو از خونه اون مرت یگ یبعد م-

 .دونه یضعف منو م

  ؟ید یخب چرا نقطه ضعف نشونش م-

 :زیم یکوبد رو یکف دست محکم م با

 مخیرو یآرومم کن، وگرنه متنه نشو بر ،یمنو آروم کن یاگر اومد شمیابر-

 .من

 و اشاره تالش مایشود، با ا یبا ترس وارد م ییرزایم میبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

حرف زدن انتخاب نکرده، البته که  یرا برا یکنم به او بفهمانم زمان مناسب یم

 :قبل از درک حرکات من، جمله واضح آالن از حرف زدن منصرفش کرد

 یهم نم یوصل بشه، کس یتلفن چیخوام ه ینم گهیتا دو ساعت د ییرزایخانم م-

 گه؟یاگر از کره ماه اومده باشه، مفهومه د یحت نم،یب
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 یبندد. آالن با صندل یشود و آرام در را م یخارج م” بله قربان“با  ییرزایم

رفتن و ماندن معلق مانده  نیچرخد و من که ب یبزرگش دوباره به سمت پنجره م

نم ک یودنم غلبه مب دهیفا یگذارد. بر احساس ب یتنها م یریگ میتصم یام را برا

 :نمینش یطاقچه پنجره م یرو ش،یروم رو به رو یو م

 .یآروم شد دیبرات شعر بخونم، شا یشد یم یکه عصبان مایمثل قد ایب-

 :مانده رهیخ یبه نقطه نامعلوم همچنان

 ؟یبخونم که دوست داشته باش یچ-

همان لحظه که  قا  یمانده. دق رهیهمچنان به مقابلش خ ،یکننده ا دیشکل نا ام به

 :ندز یآرام کردنش به کار خودم برسم، لب م الیخ یگرفتم بلند شوم و ب میتصم

 .مصدق بخون دیاز حم-

 اش ینیب شیقابل پ ریشوم از جواب غ یبندد. دستپاچه م یچشمانش را آرام م و

 :خوانم یکنم، با لذت م یم دایشعر محبوبش را پ یو با گوش

 دانستيتو به من خندیدي و نمي -

 به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم من



 
295 

 از پي من تند دوید باغبان

 را دست تو دید سیب

 آلود به من كرد نگاه غضب

 دندان زده از دست تو افتاد به خاك سیب

 تو رفتي و هنوز، و

 كه در گوش من آرام آرام سالهاست

 خش گام تو تكرار كنان مي دهد آزارم خش

 ان غرق در این پندارممن اندیشه كن و

 ...چرا باغچه كوچك ما سیب نداشت كه

 

 یرسد همچنان چشمانش بسته مانده، اما از اخم ساعات یم انیکه به پا شعر

که  بلند شوم رمیگ یم میلم داده. تصم نهیهمانطور دست به س ست،ین یخبر شیپ

 :دیگو یم
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 برامون خوندش؟ یبار ک نیاول ادتهی-

 :زنم یم یلبخند پر حسرت میقد ادی با

داشت بازم طرف  بیخوند. بعدشم گفت ما هم که خونه امون س ایآره، بابا س-

 .گذاشت و رفت

کنم و  یشود. همه جسارتم را جمع م یدهد و دوباره ساکت م یتکان م یسر

 :دهیرا چسب یدستش که محکم دسته صندل یگذارم رو یدستم را آرام م

 نجا؟یاومده بود ا یواسه چ-

 :ترسناک تر است زیسکوتش از همه چ نیکند و ا یسکوت م دوباره

 شده؟ یچ یبگ یخایآالن جان، نم-

چشمانش را روشن تر و شفاف  یعسل م،یکند و نور مستق یرا باز م چشمانش

 :دیآ یبه حرف م یکند و پس از اندک ینگاهم م رهیکرده. خ شهیتر از هم

داداشش  یسهم اونو بخره و جا خواد یرهام، آلمان موندگار شده. رضام م-

 .سهام دار بشه
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 :پرم یطاقچه م یاز رو رتیح با

 تونه؟ یمگه م شهر هرته؟ مگه ؟یچ-

 :دهد یتکان م یسر کالفه

اما اگر رضا سهم  ...میریبگ میبا هم تصم رهیمد ئتیه یهمه اعضا دیبا-

. میو سهمشو بخر میپول جمع کن دینخره من و تو و آراز و عرفان با برادرشو

برامون نمونده، همش  یپول چیفعال هم ه که مال اونه... یششم سهم کی یعنی

 .خوابن یم دارنیکی یکی یکه به حول قوه اله ییپروژه ها یرفته پا

 ...آالن یوا-

 کبارهیکنم و  یزنم و فکر م یقدم م یگذارم، اندک یچشمانم م یرا رو دستانم

 :زند یجرقه م یفکر

 شه؟ یچقدر م سهم رهام-

 چطور؟-

 .شمالشم هست یالیتازه و م،یرو بفروش ایخب خونه ولنجک بابا س-
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 جلو یلحظه اش کامال به دور است. با صندل نیزند که از حال ا یم یآرام لبخند

 :ردیگ یدستم را م و دیآ یم

 یجون م میخونه ولنجکم دار م،یتوش دار خاطره یکیشمال که هزار و یالیو-

ام سهمشو ره ست،ین یبازم کاف میبه نام تو، بعدشم جفتشمو بفروش مشیبزن میکن

 .نیزم میخور یم رونیبکشه ب

باهاش  شهیکه صد جور سابقه خالف داره و هم یکس آخه شراکت با رضا؟-

 رون؟یاش ب یبعدش انداخت نیمگه دو سه ماه باهاش کار نکرد ؟یمشکل داشت

رود اما انقدر مسائل  یداخل هم م شینام رضا از زبانم اخم ها دنیبا شن باز

شود و رو به کتاب خانه  یو تنها بلند م دیگو ینم یزیحساس تر هست که چ

 :دیگو یاش م

 یآبریسفته امضا کنه که ز دیتو شرکت، با ادیکنم ب یکه قبول نم ینجوریهم-

دونه با  یخودشم م ارم،یدر بخالفشو ینره، گذشته از اون هم دنبالشم آمار کارا

 .قراره طرف بشه یک

 کار به نهاز داره؟ یخودش تازه شرکت زده چ نکهیآخه ا-
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 :گردد سمتم یبرم

 رهیگ یم ادیاست، هم کار  دهیپر فا یلیمثل نهاز، براش خ یمیباالخره شرکت قد-

اسم و رسم  هی نایشناسنش، گذشته از همه ا یم ایلیشناسه و خ یمارویلیهم خ

شرکت عذاب  نیتونم جمع کنم...تحملش تو ا یمرو نایزنه، ا یبه هم م یدرست

 .مهیال

 :شوم یم کشینزد ینگران با

 .من نگرانتم بزنه؟ نتیزم خوادینکنه م-

 :کند یم کمیلبخند صورتش را نزد با

 .بزنه نیمنو زم تونهینم یخر چیه یتو نگرانم یتا وقت-

 :رود یم زشیبوسد و دوباره به سمت م یسرم را م یرو

 .نخورکنم، غصه اشو یحلش م-

 :میگو یاز در خارج شوم م نکهیدهم و قبل از ا یتکان م یسر

 آالن-
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 جانم؟-

 گه؟یکنارتم د شهیکه من هم یدون یم-

 :زند یم یطنتیپر ش لبخند

 ؟یمگه دست خودته که نباش ،یمعلومه که هست-

 یم رونیب بمیرا از ج یشوم، گوش یگذارم و از در خارج م یرا بر هم م چشمانم

 یماجرا سم،ینو یرا م یانیدکتر کاو امیپ نیشوم و اول یکشم، وارد تلگرام م

 .امروز بهانه را به دستم داده

 :کنم یجمالت آغاز م نیرا با ا امیپ نیاول

 یحال کت د،یخوب باش دوارمیهستم. ام ینچیمش شمیابر ،یانیسالم جناب کاو-

 چطوره؟

 رضا و ریام. ذهنم درگ رهیخ یخورد و همچنان به گوش یم اممیپ نییپا کیت کی

سهام  دنیخر یوقت است برا یلیدانم که خ یشراکت مانده، م یاصرارش برا

ده نهاز ش الیخیب سشیکردم با وجود شرکت تازه تاس یکرده اما فکر م زیدندان ت

قابل  ریهر روزه با وجود چشمان هرزه گردش غ یباشد. تجسم اعصاب خورد
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زند و  یتحمل است. باد خبر را به گوش آرام برساند شده هر روز از دانشگاه م

 یتا باخبرش کنم، رو رمیگ یرساند. با آراز تماس م یخودش را به شرکت م

 :دهد یزنگ سوم جواب م

 ؟یسوزوند یشیباز چه آت-

 !سالم کیعل-

پس اول  ره،یکه دستت سمت شماره من نم ینزن یسالم عرض شد، تو تا گند-

 .اونو بگو

 :شود یاطرافش کم م یکند و از شدت صدا یم مکث

 شده؟ شیآالن طور-

 ...نه-

 شم؟یابر یکن یم یکار دار یچ-

 یکنه...داره تالش م یم ییکارا هیداره  ثاقیکنم، رضا م ینم یخدا! من کار یا-

 .بخره نهاز سهم برادرشو ادیکنه ب
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 :دهد یجواب م الیخیخندد و ب یم

منو  کریده نترس.تو مثکه داداش غول پ یمگه؟آالن راش نم هیباز ن؟بچهیهم-

 ؟یدست کم گرفت

 .خواد بفروشه به برادرش یسهمشو م ؟رهامیگیم یدار یچ-

 خواد سهمشو بفروشه؟ یم یچ یبرا ؟رهامیچ یعنی-

 .موندگار شده آلمان ایگو-

، همه اعضا بندم یکنم و در را پشت سرم م یآرام به سمت اتاقم حرکت م آرام

کنم و  یباز م یاند. پنجره اتاق را اندک یو داخل اتاق فکر در حال طراح نییپا

 :چدیپ یگوشم م ینگرانش در حلزون یصدا

عرفانم  م،یفروش یآقا جون م ینایاز زم م،یریگ یخب از بابا و سوده کمک م-

 .حتما تو دست و بالش پول هست

 یدون یهم که م یاز عمو و سود م،یدست بزن راثیبه ارث و م خوادیآالن نم-

از خداشه نهاز چپه شه بگه  ست،یعرفانم که مطمئنم پول بده ن ره،یگ یکمک نم

 .آالن عرضه نداشت
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 کنه؟ یواقعا آالن داره رو اومدن رضا فکر م-

محدوده،  اراتشمیششم سهم کل و اخت کیشه  یسهم رضا م گهیدونم؟م یچه م-

 .که نتونه دست از پا خطا کنه رمیگ یگه ازش سفته م یدر ضمن م

 :دیگو یم یآرام یکند و دوباره با صدا یسکوت م یکم

خواد سهم بهش  یم یره، چطور یجوب نم هیآخه آالن اصال با رضا آبش تو -

 بده؟

 یزیتالش دارد چ یالیخیکه با ب یشوم به کالغ یم رهیو خ رمیگ یم قیعم یدم

 :بردارد نیزم یرا از رو

راه حالش  شهیبگم، اون هم نایکار کرد، بذار برم به س یچ دیدونم با یاصال نم-

 .از همه بهتره

 تونه بکنه؟ یکار م یچ نایآخه س-

 اتاقم یا شهیاز پشت در ش ناینکرده ام که س دایسوال آراز پ یبرا یجواب هنوز

  .دوم یکنم و به سمتش م یشود، زود تماس را با آراز تمام م یم انینما
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 ی. اندکدهیاست و هنوز مرا ند ساتیبخش تاس رانیاز مد یکیحال صحبت با  در

 :روم سمتش یکنم تا حرفشان تمام شود و م یصبر م

 .یالحق واالنصاف که حالل زاده ا-

 :پرسد یمتعجب م یچرخاند سمتم و با نگاه یم یسر

 ن؟یمنو بار گذاشت بتیغ گید یباز با ک-

 :دهم یتکان م یبح در بهت فرو رفته سرکه از ص ییرزایخندمو رو به م یم

 .کارت دارم میبر ایب-

 .شتیپ امیآالن کارارو نشونش بدم، م شیبذار برم پ-

 .کنه یات م چارهیفعال سمت آالن نرو که ترکشاش ب-

 :چرخد سمتم یکند و دوباره م یسمت در بسته اتاق آالن م ینگاه

 شده؟ یباز چ-

 .گم برات یم م،یبر ایب-
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 یسکوت م یقیدقا یکنم، برا یم فیتعر شیاتاقم همه اتفاقات امروز را برا داخل

 :دیگو یرود م یکند و بعد از آن همانطور که به سمت پنجره م

گدار به آب بزنه؛ حتما براش شرط و  یکه ب ستین ینگران نباش، آالن آدم-

 .ذارهیشروط م

 یرآبیتونه ز ینباشه همه جوره م یاگر آدم درست ست،ین یشرط و شروط کاف-

 .بره

 یم قیکنه درسته انجام بده، منم در موردش تحق یکه فکر م یبذار آالن کار-

ر شه، ه یبسته م شتریدست و پاش ب م،یاریکه در بکنم، نگران نباش آمارشو 

 .تونه بکنه ینم یکار

 ؟یاریدر ب یخوا یخب تو از کجا م-

 :زند یم یگشاد لبخند

به آالن  یدارم دختر جون، نگران اونش نباش، فقط فعال حرفخودمو یمن آدما-

 .نزن

 :کشم یم یراحت نفس
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 باشه-

به  یفکرا برو سراغ کارهات تا بتون نیا یرم تو هم به جا یخب پس من م-

 .سمت ما یایو ب یچهارشنبه برسون

 و اتاق نییرفتن به سمت پا نیکنم و ح یشوم و پشت سرش حرکت م یم بلند

 :میگو یفکر م

 .خفته باش ریمراقب ش-

 کشم یم رونیب بمیرا از ج یرود سمت اتاق آالن.گوش یزندو دوباره م یم لبخند

 کیت کیهمان حالت  یروم، هنوز رو یفرستادم م انیک یکه برا یامیو سراغ پ

 کیو مثل  رمیرسم که تماس بگ یم جهینت نیمانده. پشت در اتاق فکر به ا یباق

 میو بتوانم به کارها شود یذهنم زودتر خال دیفرد بالغ با او صحبت کنم، شا

رود سمت شماره اش و تماس  یتند م یلیزده ام خ جانیبرسم. دست لرزان و ه

  .کنم یرا بر قرار م

 :شوم ینا خواسته از اتاق فکر دور م چدیپ یم یکه داخل گوش شیصدا

 ن؟ییکنه، بفرما یصحبت م یانیکاو انیک-
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 :زنم یمدل متفاوت صحبت کردنش لبخند م از

 ...یانیسالم جناب کاو-

 ...سالم-

 :اوردهیکند که هنوز مرا به جا ن یاش مشخص م مکث

 .ینچیمش شمیهستم، ابر شمیام...ابر-

 بله بله-

 یشود و با لطافت خاص خودش م یکم م کبارهیاطرافش  یصداها یشلوغ از

 :دیگو

 وجود داره؟ یمخمل یصدا نیبا ا گهید شمیمگه چند تا ابر-

 :میگو یهمه آرامش و لحن صحبتش، م نیاز ا دستپاچه

 .رمینشد باهاتون تماس بگ شبیمزاحمتون شدم. د دیببخش-

 .منتظر بودم یلیخ-

 :خورم از صداقتش یم جا
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 .شد که تماس نگرفتم نیمقدار سرم شلوغ بود، ا کیمن -

 .میخسته ات کرد روزید یلیمتوجه ام، حالت چطوره؟خ-

 :میگو یاش م کبارهی تیمیطاقت از صم یب

 .و بپرسم ینبود، راستش تماس گرفتم حال کت ینه زحمت-

 :رسد یبه گوش م دنشیآرام خند یصدا

 هشدار بود؟ هی نیا یعنیآهان... -

 هشدار؟-

 .فکر نکنم علت تماست شخص منه یوقتکیکه  گه،یآره د-

 چطوره؟نه نه...اصال...حال خودتون -

 :چدیپ یخنده اش بلند تر از قبل م یصدا

و ت گهیمنتظره تا د یلیهم خوبه و خ یخوبم، کت یلیشنوم خ یاالن که صداتو م-

 .کنه نیاستخر خودمون باهات تمر

 :کنمکمتا از شدت التهابم رمیگ یم قیعم یدم



 
309 

 یسر کیشما صحبت کنم،  شنهادیراستش من وقت نکردم با خانواده راجع به پ-

 .دیاومد که به خودم نرس شیمسائل پ

 :پرسد یم یاز مکث کوتاه بعد

 ساخته است؟ یمن کمک ؟ازیچه مسائل-

 داشتم یسوالکیفقط ”. که آسان نشود ستین یمشکل“نه، به قول آقا جونم: -

 .ازتون

 .بکنم یشم بتونم کار یبپرس، خوشحال م-

 د؟یشناس یو م ثاقیشما چقدر رضا م-

کنم، نکند آالن اطرافم باشد. با  یبردن نامش نا خودآگاه به اطرافم نگاه م با

 :دیگو یتامل م یاندک

 چطور مگه؟ ،یمعمول ییآشنا کیدر حد -

 .بشهکیبا ما شر دیشا ه،یخواستم بدونم چه جور آدم یم ،یچیه-
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نداشتم که  یمن باهاش رابطه شغل به من نزده بود. یحرف ب،یعج چه ک؟یشر-

 .بدونم تو کار چطوره

 ه؟یدر کل آدم خوب-

 :دیگو یخندد و با آرامش م یم دوباره

 یخواسته هاش م یکه برا هیاما آدم هیاز خوب و بد چ فتیتو تعر دونمیمن نم-

 .هیخوب فیاز نظر من تعر نیجنگه. ا

 :بشیعج دگاهیکنم از د یم تعجب

 ه؟یکه نجنگه آدم بد یکس یعنی-

 :دیآ یم دنشینفس کش یصدا

 هیبیعج یاینداره، دنترسو  یآدما یبرا ییهم جا ایکه نجنگه ترسواه، دن یکس-

 .تهانتخاب با خود رن،یگ یم میبرات تصم ای یریبگ میتصم دیبا ایجان،  شمیابر

 :دیگو یشود او دوباره م یکه م سکوت
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باهات حرف  کیحرفارو زد، دوست دارم از نزد یلیشه خ یاز پشت تلفن نم-

 .اگر خانواده ات بذارن بزنم، البته...

 :میگو یجمله اش م انیتوجه به مکث م یب

هم  نمیهم شمارو بب دنتون،یبه د امیاز حجم کارهام کم بشه م کمیآره حتما.من -

 .یکت

 .ما، منم فردا عصر خونه ام شیپ ایپس فردا بعد از باشگاه ب ه،یعال-

 .ره یم شیبرنامه ام چطور پ نمیبب دیبا-

 .ره یم شیدرست پ یهمه چ یتو اگر بخوا-

 .ستیبه خواست من ن یاخه همه چ-

 قیمارو به تعو دنید یبه خواست شخص خودته، اما اگر دوست دار یهمه چ-

 .است گهیحرف د هیاون  ،یبنداز

 ...ستین نطوریا-
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 یایشوم در در رهیکشد تا دوباره خ یصبرانه دلم پر م یداند که من ب یچه م او

 :دهم یادامه م ریچشمانش؟ با تاخ یانتها یب

 .شم یباشه فردا عصر مزاحم م-

نکن که اصال از پس اش بر  یرانیا یمدل تعارفا نیکنم با من از ا یخواهش م-

 بگم؟ دیبا ی. االن در جواب حرفت چامینم

 :خندم یم

 .نیشما مراحم نیبگ دیبا-

 :است تیپشت تلفن هم لبخندش به وضوح قابل رو از

 .تو بودن هیمزاحما شب یگم، کاش همه  یاما به جاش م-

شود دوباره  یشود، سکوتم باعث م یهمه محبتش قند در دلم آب م نیا از

 :دیایخودش به حرف ب

واقعا برام سخته  یول یمن ناراحت نشده باش تیمیاز صم دوارمیام شم،یابر-

 .ییبرام آشنا یلیحرف بزنم، خ بهیغر کیباهات مثل 
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 .نیدارلطف -

 .اینکن ریازت، فردا د رمیپذیم ینبود ول نیجواب من ا-

 .امینه زود م-

 

 یافتم، اتفاق یم ایهم خانه شدنم با در ادیکنم و  یفکر م یکم یاز خداحافظ بعد

ر د کبارهیکنم که  یدرونم فکر م جانیحجم از ه نیبجنگم. به ا شیبرا دیکه با

 یشمیبه ابر رونیتمام مرا در بر گرفته و از ب یلیکرده و چون س زیمن سرر

نتوانسته ذهنش را  ین راحتیبه ا یمرد چیاش ه یام که تا امروز زندگ رهیخ

 .مشغول کند

 یم یشوم، سع یوقت ناهار هم خارج نم یبرا یگردم و حت یاتاق فکر بر م به

ق شود خل یاش م جهیاستفاده کنم و نت یدیمف یسرشارم در راستا یکنم از انرژ

خوبمان انقدر  میرسد. با کمک ت یکه پشت سر هم به ذهنم م ده،یو چند ا نیچند

از  یکیم. بلند شدن یشو یکه گذر زمان را متوجه نم میکن یکار م شانیرو

کشاند و  یاعضا، به خاطر وقت دکترش، تازه چشممان را به سمت ساعت م
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است. از تجسم  بیعجتک تکمان  یمانده برا ۱ یعقربه کوچک که رو یتماشا

قرار فردا را با  دیکند، با یرا بغل م میهمه رگها یساعت حس خنک نیفردا و ا

 .مانم یمجواب  یو ب رمیگ یمطرح کنم، تماس م ایدر

در  یبا حال نزار ییرزایروم تا کارها را به آالن نشان بدهم. م یطبقه باال م به

روم که  یتفاوت به نگاه پرسانش سمت در م یپرونده هاست، ب ییحال جا به جا

 :شود یاش بلند م غیج

 .داخل دیهماهنگ کنم، بعد بر دیخانم مهندس با-

 :چرخم سمتش یحرص م با

گپ  با خواهرت یدار ینشست الیخیب ،یریبگ اتفاقو هی یجلو دیکه با یاون وقت-

 ؟یرفت و آمد من نگران یبعد االن برا ،یزن یم

 .هماهنگ کنم باهاشون ،یقبل از ورود هر کسخانم به من گفتن -

 .ریخوب زنگ بزن اجازه بگ یلیخ-

و رفتنم به داخل اتاق را  ردیگ یبه من مانده با آالن تماس م رهیکه خ همانطور

نثارش  ینگذاشته چشم غره جانانه ا شیرا سر جا یدهد. هنوز گوش یگزارش م
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خوش کت تک دنیپوش روم سمت اتاق آالن. در حال یکنم و پا کوبان م یم

 :کنم یتند مقدم تیگردد سمتم، با عصبان یفرمش بر م

 یتره، فقط زورش به من م دهیدم اتاقت پر فا یبکار کلم ،ییرزایم نیا یبه جا-

 .رسه

 :زند یم لبخند

 .نداره یترسه وگرنه با تو کار یغلط کرده، از من م-

و  دهیاندامش خواب یاندازم، کت خوش دوخت رو یبه ظاهر جذابش م ینگاه

 :مرتب پشت سرش جمع شده یلیخ شیموها

  ن؟یدیانقدر به خودتون رس نیبر یم فیکجا تشر یبه سالمت-

 :اندازد یبه خودش م ینگاه

 دم؟یبه خودم نرس یمن ک-

اندازم که با کت  یاش م یخاک-به شلوار خوش رنگ کرم ینگاه نهیبه س دست

 :میگو یساخته و با حرص م یرینظ یب بیترک یسرمه اتک



 
316 

به مشام  فیجنس ظر یاما االن از ظاهر مکش مرگ مات بو ،یکه خوب شهیهم-

 .رسه یم

 :شود سمتم یزند و خم م یم یبدجنس لبخند

 .ره یتو دلشون ضعف م یمن هر جور بپوشم هم جنسا-

 .وقت هینباشه واسه خودت باز کن، کم یپپس گهیکوفت، چندتا د-

 :رود سمت کتابخانه اش یبا لبخند م همانطور

 .ناینارون، خواهر خانم س دنید رمیدارم م ،یشیانار م هیحرص نخور شب نقدریا-

 ؟یکار دار یبا اون چ-

 .سوال ازش بپرسم یسر هیقراره  له،یوک-

 :زند یآتشم م شترینارون و آن همه اعتماد به نفس و چهره برازنده اش ب ادی

 ؟یاز نارون جان بپرس دیبا ؟حتماینبود ازش سوال کن لیوک گهید-

 :کند یتعجب نگاهم م با
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 لیانداخت. تو اگر وک ادمی نایس نمیا ستین رانیتا آخر هفته ا ؟فرهادیچ یعنی-

 .اون شیبرم پبگو یشناس یم یا گهید

 :اندازم یام م ینیبه ب ینیچ

 قرار شام باشه؟ دیبا شون؟حتماینیوقت نداشتن بب گهیساعت د شونیا-

 .ذاشتم یباهاش قرار م گهیروز د هیکار من واجبه وگرنه -

 :پرسدیکند و م یرا جا به جا م شیحرص خوردنم کتاب ها الیخیب

 ؟یمن آورد یکاغذارو برااون-

 :زشیم یگذارم رو یافتم و برگه ها را م یکارم م ادی

به اونا  یدار یمهم تر یامروزه گفتم نشونت بدم، البته که تو کارا یطرح ها-

 .برس

و  انیک ادیبه در،  دهیکنم و نرس یمانده رد ماو را که هاج و واج ت،یعصبان با

 میتصم کدفعهیشود  یرفتار خودسرانه آالن باعث م یو از طرف شیحرفها

 :رمیبگ
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 امیم به بعدو ۷صبح منو کنسل کن، از  یکالسا وریدرضمن تا آخر شهر-

 .باشگاه

 :دارد یکشد و نگاهم م یرا م میپشت بازو از

 ...رهیخ-

 :ستمیا یچرخم و رخ به رخ اش م یم

 .ریبگ میتصم و شرشو تو ریخ-

 ؟یچ یعنی-

 .خونه اشرم یشاگردام کار کنم، م ازیکیبا  یقراره خصوص-

 :پرد یباال م شیابروها

 ؟یگ یبعد به من م یریگ یم میتا حاال تصم یاز ک-

 .از امروز به بعد-

 :دیگو یدهد و آرام م یتکان م یزنم، سر یم لبخندو
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که من امروز  یدون یم ،یو واسه کل کل انتخاب نکرد یاصال وقت خوب ،یابر-

 .ستینحالم خوش

 :کنم یبه ظاهرش م یدستم اشاره ا با

هم  یلیخ نمیب یکردم بعدا بهت بگم، اما م یم یبله کامال واضحه، منم داشتم سع-

 .ماشاهلل یزونیخوب و م

 :دیگو یکشم که م یم رونیمحکمش ب یپنجه ها انیرا از م دستم

 تو داره؟ یدفعه ا هی ماتیتصم نیبه ا یرفتن من چه ربط رونیآخه ب-

بهت بدم حالشو  یمثل خودت ضربت کردم خبرارو ینداره فقط سع یربط خاص-

 .یببر

 :ستبرش نهیکوبم بر س یدست م با

 .ستین ینگران یسالشه، دخترم هست، جا ۳۵شاگردم -

 باشگاه؟ ادیچرا نم-

 .منزلشونچون تنهاست و خانواده اش از من خواستن برم-
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 ؟یگرفتن، تو مگه معلم سر خونه ا میتو تصم یکردن برا جایخانواده اش ب-

 .گم چشم یم یبگتو یاوامر شمام، هر چ عینه من فقط مط-

 :کشد یچند روزه اش م شیبر ته ر یدست

 .میکن یبرو خونه بعدا صحبت م شم،یابر الیخیب-

 با نارون جان؟ نیبر یم فیکجا تشر-

 :زند یرا بر کمر م دستانش

 ذارم یبا همکارام قرار م شهیکه هم ییهمونجا-

 .خوش بگذره ،یچقدر عال-

کوبمش.دوباره چشم  یسمت در و بر هم مروم یبدهد م یجواب نکهیقبل از ا و

کشم.  یم رونیب بمیام را از ج یکنم و همزمان گوش یم ییرزاینثار م یغره ا

 یشگیخودش را به پاتق هم گریساعت د میفرستم که تا ن یم یامیپ ایدر یبرا

کنم. در آوردن حرص  یم ستیپ یآراز هم کپ یرا برا امیآالن برساند و همان پ

 .قرار دارد ماتمیسرلوحه همه تصم شهیآالن هم
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 ایخودش با در نکهیکشاندن آراز به رستوران، قبل از ا یکردم و برا اشتباه

او هم از خدا خواسته  ند،یرا بب یگفتم که قرار است چه کس مواجه شود به او

 هازیتمام م ق،یعامل سبب شد دق نیکرد، البته که هم دایکردن بهانه پ رید یبرا

 ه اند راو ملکه صبا نشست نکه آال یزینشوم م دهیکه د یکنم و طور یرا بررس

 .کنم یابیرد

 نیکه کامال از ا نجاستیماجرا ا یو خوب میا ستادهیا یدر بخش ورود ایبا در 

  .تحت کنترل است زیهمه چ مینقطه که ما هست

 :استیدر یغر غر ها یقابل کنترل شده ، صدا ریغ گریکه د یزیچ تنها

 جهینت ینیب یو م یسیمزخرف پل یاالیسر نیا ینیش یم ،یا وانهیبه خدا تو د-

 میاالن بر ،یزن یم دید یدار یدو ساعته عالفمون کرد گه،ید نیشه هم یاش م

 بغل دستشون؟ مینیتو بش

 :دزدم یسرم را م ندمیآالن بب نکهیاز ا قبل

که بهشون اشراف داشته  ییزایاز م یکی یرو مینیش یم میر یجانم، م رینخ-

 .مشونیدیکه د میآر یباشه، اصال هم به رومون نم
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 :شود یدرشت م ایدر چشمان

ر س ینیبش یخواست ی. بعدشم تو که مننمونیب یشه؟باالخره که م یوا...مگه م-

 ارونهیبه خاطر و دیبا ارمیدر م یهرچ نجا؟یا یچرا مارو کشوند گهید زیم هی

 .گرون یرستورانا نیبدم به ا یجنابال یها

 :رمیگ یرا م ایدر یکنم و بازو یم ینگاه دوباره

 ایبکوفتشون کنم. خوام فقط یکه، م نمیکنار اونا بش ومدمیغر نزن، من نانقدر -

 .ادیاصال هم بهشون نگاه نکن تا آراز ب میبر

 :ستدیا یم دفعهکی

 اد؟یمگه آرازم قراره ب-

برنامه رو  نیخوام ا یصدساله م ار،یدر ن یباز عیتورو خدا ضا ای... دریوا-

 .گهیامشب جور شد د نم،یبچ

 :دهد یجواب م تیزنم در چشمانش و او با عصبان یزل م تیبا مظلوم و
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اما  امی! باهات منجایا یبرنامه عدل اومد نیجان عمه سوده ات که تو به خاطر ا-

 .یگ یحماقتتو بهم م نیا یاصل لیبعدش دل

 :شیاندازم دور بازو یدست م دوباره

  .فرصت مناسب برات بگم نیدم در اول یچشم، چشم. قول م-

مناسب است را پشت  یها زیم حیکه در حال توض یشخدمتیو پ میرو یمجلو آرام

تا آالن فاصله دارد و پشتش به ماست،  ییام چند تا یانتخاب زی. ممیگذار یسر م

مقابلم  اینگاهم باشد، در میدر خط  مستق قیکه نارون دق نمینش یم یاما جور

 :اندازد یم یکنار یصندل یرا رو فشیو با حرص ک ندینش یم یصندل یرو

 چه خبره؟ نمیببخدا خفه ات نکنه، زود بگو-

 .ینجوریا ستین تیسوژه قابل رو گه،ید نیدرست بش یوا-

 :کند یم کیرا به صورتم نزد سرش

که  یاوردیمنو ن ایرستانیبچه دب نیا نیعکنم فقط بهم بگو یخواهش م شمیابر-

 م؟یریجذابتو بگ یآمار پسر عمو
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 یمن فقط م ا  یثان ده،یجذابم تو راهه و هنوز نرس یاوال  که پسر عمو رینخ-

 .تونه سرش کنه یم یدختره چه خاک نیخواستم بدونم ا

 اصال؟ هیدختره ک نیا-

 :کند یگردد و با دقت به نارون نگاه م یبرم

 ام داره، خوبه ها. قراره عروس عموت بشه؟ ییماشاهلل چه قد و باال-

 دمیشا دونم... یهستن، البته نم لیخانم وک رمینخ .ریبگ زبونتو گاز ...سیس-

 .دهیجد یسایاز ک یکی

 :آورد یتر م کیرا نزد صورتش

  نباشه، دوست دخترش باشه، به تو چه؟ لیخب اصال وک-

 :پرسم یم ضیبا غ دهیهمان حالت خم در

کنه، فرورم یکه من م یچطور اون دماغشو تو هر سوراخ به تو چه؟ یچ یعنی-

 نم؟یبش الیخیاونوقت من ب
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 هیچه بهتر با  ره،یگ یباالخره که زن م کنه درسته؟ یکه اون م یمگه کار-

 .ازدواج کنه یداف نیهمچ

 ...غلط کرده-

 :ردیگ یمان قرار م دهیخم یکنار صورت ها یتمام نشده صورت جمله ام هنوز

 ن؟یحرف بزن یشکل نیهم نیخوا یتا آخر شب م-

 شهیاز هم شتریآراز ب غهیو چهره بشاش و سه ت میپر یم مانیترس هر دو از

 یترس و استرس نگاهش مکه از شوق و ا،یکند سمت در یدرخشد، رو م یم

 :برد یمرقصد، و دستش را جلو

 .داریجان، مشتاق د ایسالم در-

 یشکل ممکن پنهاش کرده، دستانش را م نیکه به ماهرانه تر یبا ذوق ایدر

 :ردیگ

 .امشب نیایدونستم شمام م یسالم آقا آراز، نم-

کشم به  یدست دراز شده آراز را م یکنم و بازو یم ایبه در ینگاه رتیح با

 :نییسمت پا
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 شه سالم کرد؟ ی! نشسته نمیواساد خیمثل س یهمون جور گهیبتمرگ د-

 

 شیپ یاثن نیدر هم ند،ینش یکند و آرام کنارم م یهاج و واج نگاهم م آراز

 دمیمقابل د قایکند و دق زانیرا آو ایمن و در یها فیآورد تا ک یم زیخدمت آو

 :ردیگ یقرار م

 کنم؟ زونیآو فاتونویخانم ها ک-

دهم که از حرکت  یرا به دستش م فمیک عیزودتر از آنجا برود سر نکهیا یبرا

رود. آراز  یها، بدون مکث م فیکردن ک زانیخورد و بعد از آو یجا م عمیسر

 :رسد به آالن و نارون یو م ردیگ یرد نگاهم را م

 ست؟یآالن ن اون... ؟یکه زل زد نیاونا ک-

 .آره آالنه اااا...-

اندازد  یگردد سمت من، دست م یبر م عیکند و سر یبا دقت نگاهشان م یکم

 :گرداند یچانه ام و صورتم را بر م ریز

 نجا؟یا ادیآالن قراره ب یدونست یتو نم-
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 ...نه-

 :کند یگرد م یبا ناباور میرا برا شیها چشم

 شم؟یابر هیبرنامه چ-

 :ایکنم سمت در یدهم و اشاره م یدهانم را قورت م آب

و  حال یگفتم تو هم باش م،یحرف بزن رونویب میایقرار بود امشب ب ایمن با در-

 .هوات عوض بشه

کند از درد و  یاخم م رم،یگ یآراز م یاز ران پا یشگونین زیم ریبا دست از ز و

 :دهد یتکان م یسر

 .نیکرد یکار خوب یلیخ-

 :ایکند سمت در یم رو

 .نباشه یبرادرت خال یجان جا ایخب در-

 :کند یم یاش باز یخال وانیاندازد و با ل یم ریسرش را به ز ایدر

 .امیر بد ییاز تنها گهید شمیپ ادیبتونه ب شمیابر شاهللیا ه،یخال یلیجاش که خ-
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 شم؟یابر چرا-

 یآرام برا یلیخ م،یکن یو نگاهش م میگرد یسوال مسخره اش جفتمان بر م از

 :دیگو یزند و ماهرانه م یرا صدا م شخدمتیجلوه دادن موضوع پ یعیطب

هم  زیخونه باغ؟ عز یر یتو چرا نم شت،یپ ادیب شمیکه چرا ابر نهیمنظورم ا-

 .مونه یتنها نم

پاسخ  ایرود، در یمآورد و یخدمت که منو هارا م شیزدن است، پ هیبخ استاد

 :دهد یم

 .رفت و آمدم راحت تره ینجوریا گهیآخه کارم و دانشگاهم تهرانه، د-

 .آرمتون یبرم و م یمن م ست،ین یرفت و آمدتون که مساله ا-

 ...خب-

کنم  یمپرد هوا و رو یکوبم که آرام م یم ایدر یمحکم بر ساق پا زیم ریز از

 :سمت آراز
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تهرانم، همش در  یساله دانشجو ۱باشه، من  یبزن که شدن یحرف هیآراز جان -

 ؟یایب یسال نشد بر ۱ نیا یرفت و آمدم، چطور

 :کند یشود و با حرص نگاهم م یم ایزل زدن به در الیخیب آراز

 .دارم نیماش االن-

 .یداشت نیسالم ماش ۱ نیا زمیعز-

 .همه بردم، آوردمت نیا ...یهست یعجب آدم-

 .ستین یاش عمل یشگیاما هم ،ییوقتا کی یبله لطف کرد-

نارون به  دیرا بگو یخواهد جمله بعد یکنم، تا م یدرشت م شیچشمانم را برا و

 :شناخته یو مرا هم به خوب شدهکینزد زمانیم

 شم؟یابر-

 یرینظ یاما متاسفانه حافظه ب میا دهیرا د گریهمد نایدر منزل س کباری تنها

کنم، از  ینگاهش م دیشناسمش و با ترد یآورم که م یخودم نم یدارد، به رو

 رتیکه چطور با ح نمیب یگردد سمتمان و از گوشه چشم م یما آالن بر م یصدا

 :ام ادامه دهم یبازو مجبورم به  ستین یراه فرار گریکند. د ینگاهمان م
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 ن؟یهست نیشما نارون جون، خواهر نسر-

 :کند یم درازمیبه سو یو آرام دست دیآ یم کتریخودش نزدناز مخصوص با

 .میخورد یشام م میسالم، چه جالب، اتفاقا ما هم با آالن جان اونور داشت-

آمده و کامال قبول  رونیب یاو هم از ناباور ییسمت آالن، گو مشیاشاره مستق با

 شیتامل از جا یحرف هاست، با اندک نیتر از ا وانهید شیکرده که دختر عمو

 :دیآ یشود و به سمتمان م یبلند م

 د؟یکن یکار م یچ نجایسالم، شما ا-

را  ایکنند، آالن برادرش و در یشوند و سالم م یآالن بلند م دنیبا د ایو در آراز

 :کند سمت من یکند و رو م یم یبه نارون معرف

 .که معرف حضورت هست زممیعز یدختر عمو-

 :زند یلبخند م نارون

 .هیفراموش نشدن یبله جزو اون دسته از آدما-

 :زند یدر چشمانم لب م رهیخ آالن
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 .و البته ماجراجو-

 :کند یشلوارش م بیدست چپش را داخل ج آالن

 کجا؟ نجایخب، شما کجا، ا-

 یمکنم و بعد رو یبه نارون م یبدهد با لبخند، اول نگاه یآراز سوت نکهیاز ا قبل

 :کنم سمت آالن

 ،میکن یبرنامه م نجایشبا ا یلیمام خ زم،یکه عز یدیآالن جون، رستورانو نخر-

 .میدرآورد نجایامشبم سر از ا یاتفاق یلیخ

 !یاتفاق-

 .نیبه کارتون برس نییوقت، بفرما هی میمزاحم صحبتاتون نباش ...گهید-

کند و به راهش به  یم یابراز خوشوقت دارمانیدهد، از د یتکان م یسر نارون

 ستدیا یم بیدهد، آالن اما همانطور دست در ج یادامه م ییسمت دست شو

 :شود یمکیشود به من نزد یکامل که از دور شدنش مطمئن مو

 ؟یدر آورد نجایسر از ا یاتفاق یلیپس خ-



 
332 

 :کنم یو آراز نگاه م ایبه در صالیاست با

با صفا و  یلیخ نجایا میدید م،یجمع بش ییقرار بود امشب سه تا گه،یآره د-

 .خوره یبه درد مام م کهیش

 :خواند یخوشبختانه خط نگاهم را م نباریرود که ا یم اینگاهم سمت در دوباره

 .میبودم، خوب شد امشب جمع شد کاریآره آره، منم ب ام...-

 :دیگو یم ایگذارد و رو به در یشانه چپم م یدست چپش را آرام رو آالن

 .نیکرد یکار خوب یلیخ-

 :شود یدهد و کنار گوشم خم م یبا دستش شانه چپم را نرم فشار م 

برم  یخودم م گهید فردو یروزها یرفت تو شرکت بگم، کالسا ادمیجانم  یابر-

 کمی یبرو یایاز لواسون ب یخوا یکه سختت نشه، چون بعدا هم م ارمتیو م

 .کنه تتیراه ممکنه اذ

 جهیدهد نت یاش دارد که نشان م یخبر از درون طوفان میلحن به ظاهر مال نیا

زمان ممکنه حکم حاکم بزرگ را اعالم کند.  نیکردنم سبب شده، در اول یفضول
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 رو نیاز همند، از ا یسخت مشغول دلبر ایدرآراز و ز،یچرخد سمت م ینگاهم م

 :میگو یم هشدر نگا رهی. خستیما ن یدر گوش یحواسشان به حرفها

تهران ساکن بشم، رفت و آمدم  امینگران نباش من چون که قراره ب زمینه عز-

فرد منزل  یروزها یدادم، من صبحا حیدر ضمن برات توض شه،یکال راحت م

 .شاگردم هستم

 

جوابم  نکهیکشد، قبل از ا یآتش زبانه م یخشنش شراره ها و یچشمان عسل از

چرخد و با  یکند، سرش به سمت صدا م یم شیرا بدهد نارون  تازه برگشته صدا

گردد، دوباره چشمانش به سمت نگاه  یاالن بر م نیکند که هم یم دییسر تا

 :کشد یام م گونه یانگشت شصتش را رو ،گردد و با لبخند یمنتظر من باز م

و من بزنم قلم پاتو خورد کنم، که اصال باورت  یبکن نکارویا خوادیانقدر دلم م-

 .شه ینم

 :میگو یو در همان حالت م رمیگ یش را مانگشت-

 ؟یدونن دست بزنم دار یاو... نارون جون م-



 
334 

 .هیکاف یتو بدون نیهم نارون جون بدونن... ستین یازین-

 .رود یدهد و م یو آراز تکان م ایدر یبرا یکند و آرام سر یرا تمام م جمله

 یاز غذا ها یکیجفتشان غذا انتخاب کرده اند و به ظاهر منتظر من هستند،  هر

 یم رهیدوباره خ م،یده یسفارش م شخدمتیکنم و به پ یمحبوبم را انتخاب م

خندند. با  یراحت و رها م یلیخ یصحبت هر از چند نیکه در حشوم به آن دو

 :خودمان زیگردد سر م یدوباره حواسم برم ایسوال در

 ؟یتو چ-

 ؟یچ یمن چ-

 :پرسد یدوباره م ایدرکنند و یهم نگاه م به

درخت  یچند تا از شاخه ها م،یخونه باغ بود هیاونوقتا که ما همسا گنیآراز م-

آقا  ن،یدیچ یما م یاومد تو باغ شما و شماهام از انگورا یانگورمون م

  ؟یدیچ یکرد که مال مردم خوردن نداره، توام م یجونتونم دعواتون م

کردم عرفان و آراز برام  یهوس م یا وهیاگر م دم،یچ ینه...من فقط از توتا م-

 .آورد برام یدرخت و م یرفت باال یخواستم آالن م یاگرم گردو م دن،یچ یم
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سر او و نارون  نباریدود سمت آالن، که ا یآن روزها دوباره نگاهم م ادی از

 ییباینارون لبخند ز یخم شده و در حال صحبت اند و هر از چند یبرگه ا یرو

 .پاشد یآالن م یبه رو

 

اندازد و  یدستش را دور شانه ام م ایدر یگوش دادن به داستان ها نیح زآرا

 :پرسد یرو به من م

 ؟یسوزوند شیتو مدرسه آت نقدریا یچرا بهم نگفته بود-

رفت تهران تا  رستانیخودش از همه شر تر بود، بعدم که واسه دب ایدر ر،ینخ-

 .کردن یم دایخانمو پ ینامه ها واراید یسال معلما از تو درزا ۴

 نامه؟-

 .نوشت ینامه م یمواز یایدن هیتو  یالیخآدم هیآره به -

 :شرم دارد یکه همچنان صورتش رگه ها ایکنم سمت دریم رو

 .یبود چاپشون کن قرار ادته؟ی-
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 :دهم یادامه مخندد و یم

 .ابوت بود به بابا لنگ دراز یجود یمثل نامه ها-

 :اندازم یبلند آراز م یبه پاها یکشم و نگاه یعقب م یام را اندک یصندل

 .یش یم یخوبه، تو بابا لنگ دراز خوب-

شود،  یترش و خوشمزه سرگرم م یدنیاندازد و با نوش یم نییسرش را پا ایدر

 یم میبرا یچشمک نا محسوس یلیچه گفتم اما آراز خ دهیکه انگار نشن یطور

 .زند

 یمشغول خوردن دسر مآورند، آالن و نارون خانم هم  یرا که م مانیها غذا

 :کنم سمت آرازیم شوند. لقمه اول را که خوردم رو

بهش درس  یفرد برم خونه شاگردم، خصوص یروزها یمن قراره صبح ها-

 .بدم

 یاست، م تیقابل رو ”؟یباز شروع کرد“عبارت  یکه پشتش به خوب ینگاه با

 :پرسد

 باشگاه؟ ادیچرا نم-
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صبحا هم تنهاست، از من خواستن برم خونه اشون  ستن،ین رانیخانواده اش ا-

 .آموزش یبرا

که قطعا علتش حضور  ،یبیکند و با آرامش عج یرا با دستمال پاک م شیلبها

 :پرسد یم است،یدر

 ؟یبه آالن گفت-

 ...آره-

 خب نظرش؟-

 .من فقط بهش اطالع دادم، اجازه که نگرفتم ست،یبرام مهم ن-

 :ایچرخد سمت در یم نگاهش

 .دوران مدرسه استا یهمون سرکوب ها جهینت نایا-

 :کند یام م یدهد که بدتر جر یتکان م یبا لبخند سر ایدر

از طرف حاکم بزرگ اجازه  دیمگه با رمیبگ یمیسرکوب کجا بود؟ من هر تصم-

 اش صادر بشه؟
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 :دیگو یکه تالش دارد مودب باشد م یلحن با

 !انصاف نباش یب-

 یمو به دست م یافسار زندگ نایزودتر از ا یلیخ دیانصاف بودم با یاگر ب-

 .گرفتم

 االن افسارت دست آالنه؟ یعنی-

 :شیبازو یکوبم رو یم

 !یاسبم خودت-

 :پرسد یم ایخنده از در با

 از اسب زدم؟ یمن حرف-

آالن با  د،یکه نبا یرود به سمت یزند و باز ناخواسته نگاهم م یلبخند م ایدر

 یجذب صحبت ها نه،یآرامش در حال صحبت است و ملکه صبا، دست به س

 .اوست

 :پرسد یعوض کردن بحث م یبرا ایدر
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 رانه؟یا یتا ک یحاال کت-

 .وریاحتماال تا اواسط شهر-

 قابل اعتماد هستن؟ ؟یشناس یمچقدر خانواده اشو-

م کنن، من یکار م یخصوص ایلیدر ضمن خ شش،یپ ستین یگم صبحا کس یم-

 .هیمثل بق یکی

 :زند یبا چنگالش پشت دستم م آراز

 ندازن؟یحلقه گل دور گردنت م هیمثل بق یکی یبش-

 .ستمیخودم وا م یاما رو پا رینخ-

  مگه؟ یواساد یک یاالن رو پا-

 :دهد یچشمانم تکان م یجلو یدهم دست یرا که نم جوابش

 ادیپ ابویحشره نا کیتموم شدن. دختره بدبخت احساس  ،یبسه نگاشون کرد-

 .کروسکوپتیم ریز شیکرده انقدر گرفت

 .هیا گهیموضوع د ایبحث رضاست  نمیخوام بب یندارم، م یمن با اون کار-
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 ...دست وردار-

 :زل زده به من یور کیکنم که  یم نگاهش

 ؟یجون آراز چ ت-

 ؟یچ-

 زنن؟ یحرف م یراجع به ک یبفهم یخوا یم یچطور نجایاز ا ،یدختر حساب-

 :گردم سمتش یشود و با اخم بر م یبلند م ایخنده در یصدا

 .من خرم که شما دوتا رو با خودم ورداشتم آوردم ن،یبخند-

 یم ریافق را س ایدر یگل کرده و از خنده ها یاش حساب یکه خوشمزه باز آراز

 :زدیر یکند، باز مزه م

 یجلو صورتت و به شکل ناشناس م یگرفت یروزنامه چپه م میما نبود یعنی-

 .ها اتهیسیپل سلایر دنید جهیهمه نت نایا زشون؟یسر م یشست

 :دیگو یذوق زده م ایدر

 .بهش گفتم نویا اتفاقا منم هم-
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 :اندازم یبه جفتشان م یچپ چپ نگاه

 .تو زل گرما یاز شدت خوشمزگ نینزن خی! یچه تفاهم یوا-

که به سمت  نمیب یچرخم سمت مخالف و از گوشه چشم  نارون و آالن را م یم

 :کند ینگاهمان م یحینارون با لبخند مثال  مل ند،یآ یما م زیم

زود  یلیخ دوارمیخب دوستان، سعادت نشد امشب باهاتون هم صحبت بشم، ام-

 .نیداشته باش یشب خوب نمتون،یدوباره بب

به ما بدهکار است، با  یحیتوض یین هم که گودهد و آال یتک تکمان دست م با

 :دیگو یرو به من م ینگاه سرد و ترسناک

 .باشگاه میر یخونه، فردا صبح با هم م امیرسونم م ینارون جان و م-

 یانار یبشقاب ریاندازم و در حال ور رفتن با گوشه ز یم نییحرص سرم را پا با

 :دهم یجوابش را م زیم یرنگ رو

 .اصال میتا فردا زنده ا مینیشبه، ببفعال که هنوز -

 ؟یچ یعنی-
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کنم او هم  یکند، احساس م یپا و آن پا م نیا یشود نارون کم یکه م سکوت

 یکند و آالن را مخاطب قرار م یم یشد که از همه خداحافظ نیمتوجه جو سنگ

 :دهد

 .مونم یمنتظر م نیمن دم ماش-

شود نگاه منتظرش دوباره  ینارون کامال دور م یدهد و وقت یتکان م یسر آالن

 :کند یام را شکار م یچشمان عصب

 خب؟-

خانواده اش قرار با شاگردم و یباشگاه، عصر رمیخودم م نیمن فردا با ماش-

 .دارم

 م؟یدیرس جهیرفتن خونه شاگردت به نت یمگه برا-

دم.  یگرفتم، بهتم دارم اطالع م مویمن تصم قا ؟یدق هیچ جهیمنظورت از نت-

 یرو اعالم م جهیو آخرش نت یریگ یم میتصم یهمه چ یبراکه تو یهمونطور

 .یکن

 : کند یشود و حرفش صدها قدم دور ترش م یتر م کینزد یاندزه قدم به
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  .چشمم نباشمدت جلو هیتا  ،یفردارو اگر رفت-

 یبر لب، چشمان یرا با لبخند” حتما“ یکلمه پر معنزنم در چشمانش و یم زل

 .کنم یناباور ادا م یآرام و قلب

 

 یموجها از گوشه و کنار جسم معلقم را در برگرفته اند، صدا آرام است و ایدر

به  یاز موج یدست و پا زدن چیه یگوشم را پر کرده و من ب ییایمرغان در

 یورتم را به بازاز نور آفتاب پوست ص یروم. شعاع گسترده ا یم گریموج د

تمام وجودم را  بیعج یدلشوره ا یلذت بخش است، ول اریبس میگرفته که برا

را با همه عظمتش در آغوش بکشم و  ایکنم تا در یاحاطه کرده. دستانم را باز م

قدرت دست و پا زدن هم ندارم و  یکشدم، حت یم ریبه ز ینیموج خشمگ کبارهی

 یگریمرب یهمه سال تجربه  نیوانفسا همه فکرم سمت ا نیاست که در ا بیعج

 چیه گری. آنقدر فرو رفته ام که دامدهین مزند که به کار یام پرسه م یگریناجو

شده، از  رهیت کبارهیشنوم، همه جا به  ینم ایدر زیجز سکوت وهم انگ ییصدا

دست و پا  یتمام شدم و حت شهیهم یگذرد که من برا یم یلحظه ا یذهنم برا

 چیه یو ب یطوفان یایسپارم به در یکند. خودم را م یرا دوا نم یزدنم هم درد
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که  ستمیمرا در خود ببلعد، هنوز از مردنم مطمئن ن ایدهم در یم زهاجا یتالش

 ینور که رو د،یآ یم شیکند و پ یها عبور م یاهیاز س کیبار یروزن نور

 یپرتم م ایکند که از اعماق در یگوشم را پر م ییشود، نجوا یدستانم پخش م

اما  ه،نکرد یی. هنوز ذهنم مکان را درست شناساکیتار مهین ییکند به فضا

را  ایمانده همه آرامش دن یکه بر سجاده ترمه اش به حالت سجده باق زیعز دنید

 یکه م کشیشوم و نزد یبلند م رم،یگ یم قیعم یآورد. دم یم هیبه هد میبرا

که تمام تارو پود چادر و  اسی بیعطر عج نیکنم، ا یرسم، چادرش را بغل م

است که اگر چه با حس  ییروزها یتجل میکرده برا نیسجاده اش را عطر آگ

که مرا همانگونه که  یگذشت، اما خوش بود و ماالمال از محبت کسان یبیغر

ترک ترس ها و  یشد برا یدوست داشتند و آغوش امنشان گهواره ا افتند،ی

کند و سالم نمازش که  یمهر بلند م یسرش را از رو یبا تأن زی. عزمیکابوس ها

خاطره بغض  گوشمیکند.ذهن باز یپر م اشکرسد، چشمانم را  یبه برکاُت م

 یخانه باغ، ول میکنم تا برگرد یآورد، آمدم که اورا راض یم ادیرا به  شبمید

 زیمهربان عز یطبق معمول  چهره مهربانش به وقت خواب، ماندگارم کرد. صدا

 :کند یهمراه دستان پر چروک و مهربانش نوازشم م
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 اتاق من خرس گنده؟ یاومد یدیخواب بد د اتیباز مثل بچگ-

 :کشم یچشمانم م یگذارم و چادرش را رو یتپلش م یرا بر پاها سرم

کنم  دارتیب ومدیدلم ن یخواب دمیخونه باغ، اما د میاومدم بگم امروز برگرد-

 .یقند زیعز

 :کشد یچادر بر سرم م یاز رو یدست

و دل کندن از خونه  تو ؟یکرد میغصه دارت کرده که چشماتو قا یباز ک-

 سهراب؟

به چادرت  یچ ...زیخونه باغو کرده...عز ینکرده خودم دلم هوا یکار یکس-

 سر جاشه؟ اسشیعطر  شهیکه هم یزن یم

 :کند ینجوا م شهیو او آرام تر از هم اسشی یاز بو رمیگ یم یقیعم دم

باشه عطر  یگفت آدم که بهشت یدوست داشت، م یلیو خ اسیآقا جانتم عطر -

 .کنه یخونه روپر م اسشی

 :کشم یمهربانش آه م شهیآقاجان و نگاه هم ادی به
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 یبد یجا یلیخ نیو آقا جون، زم ایوقت تنهام نذار، بعد بابا س چیتو ه زیعز-

 .شده

 

است که  یادگاریشاه مقصود آقا جان تنها  حیحال ذکر گفتن است و تسب در

 :چرخد یدر دستانش م شهیهم

 دلتو شکستن؟ اینیزم-

درخت  ریتخت، زرو میخونه باغ، عصرا پاهامونو دراز کن میخوام بر ینه...م-

 .میو هندونه بخور ریو نون پن یزیتبر

 .چونمیپ یمن گوششو م یباشه مادر، تو به من نگو، ول-

 :کشم یم رونیچادرش ب ریرا از ز سرم

 و؟یگوش ک-

 :کرده زیچشمان مهربانش را ر لبخند

 .دمیو من تو خشت خام د ینیبب یخوا یهم نم نهیکه تو، تو آ یهمون-
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 :کشد یم میبر موها یدست

 دایب یگم ظهر بعد ناهارم اب یجمع کن، من م لتویوسا میبر یخوا یپاشو اگر م-

 ؟یایافتم، تو خودت م یبدم بعد راه مسهراب و یببرتم، غذا

 :کشم یسفت در آغوشش م دارم و یبر م شیپا یرا از رو سرم

 بچه است؟ یکن یسالش شد، هنوز فکر م ۱۳عمو سهراب  یقند زیعز-

 کرده، وقت زیعمر نوحم بکنه بازم برا من بچه است. چند وقته هوس کوفته تبر-

 افتم، خوبه مادر؟ ینشد درست کنم براش، امروز نهارو خوردم راه م

 یشود، نگاهم رو یبلند م یکند و به سخت یسجاده اش را جمع م انیگو اهللای

 :شود یو مهربانش خشک م نیدستان پر چ

 .رم یبمون. من خودم م ،یبمون یاگر دوست دار-

 :کند ینگاهم م یچپ چپ

 .دلم طاقت تهران موندنو نداشت گهید یگفت یتو هم نم ،یمهمون ؟بسهیچ گهید-

 :کند سمتم یمجمع کردن تختش رو نیگذارد و ح یم یرا گوشه ا سجاده
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 .ات یموش و گربه باز نیدم به ا یالبته که فکر نکن دارم دل م-

 :زنم یصورتم عقب م یرا از جلو میدست موها با

 .یکدوم موش و گربه باز-

 :دیگو یو قبل بستن در م ردیگ یبه خود م ”یخودت“ نیرنگ عبارت وز نگاهش

 .یشیالغر تر م یصبحونه اتو بخور بعد برو، روز به روز دار ایب-

 .چشم یبه رو یعنیچشمم،  یگذارم به رو یزند و دست م یم لبخند

خورم و قبل از  یم زمیسحر خ شهیو عمو سهراب هم زیرا در کنار عز صبحانه

 ...روم سمت باشگاه یم نیشدن آالن و آراز سوار بر ماش داریب

 یرا بر م یو قرار امروز گوش انیک ادیبرم با  یرا داخل محوطه که م نیماش

را  یتلفن هم انرژ یبشاشش از پشت خط ها ی. صدارمیگ یدارم و تماس م

 :کند یمنتقل م

 .ینچیجان  مش شمیرو هم اضافه کنم ابر یزیسحرخ دیپس به همه محسناتت با-

 :زنم یم لبخند
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 .که باشم نهیا حمیاما ترج ستم،ین زیانقدرم سحرخ شهیسالم، البته هم-

و  نهیسعادت رو دوش ما بش یسالم خانم خوش صدا، باالخره قراره امروز هما-

 که نه؟ ای مینیشمارو بب

 .هیصوت یتارها هیاثرات خواب آلودگ د،یببخش دیصدام با یبابت گرفتگ-

 :زند یم یخنده ا تک

 .ریصبحا با من تماس بگ شهیپس هم ،یجذاب یصوت یبه به چه تارها-

 :کنم یملتهب بحث را عوض م یصورت با

 .رسم خدمتتون یم ۵غرض از مزاحمت, تماس گرفتم بگم من امروز ساعت -

 .میپس منتظرت ،یبه به روزمو ساخت-

 .دیممنونم.فقط اگر امکانش هست آدرسو برام تکست کن-

 .لیبا کمال م-

 یلیخ زبانیبندم، تجسم او در نقش م یچشمانم را مکنم،  یرا که قطع م تماس

فرد به جز  یکنم. روزها یروزم را شروع م ینا شناخته ا جانیسخت است. با ه
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 یکالسش صبحا قبل از کت دهیفقط سپ نشانیدارم که از ب گریشاگرد د ۴ یکت

بعد از ساعت دو  بهپس،  نیکند کالسش را از ا یشود، که قبول م یبرگزار م

هم صحبت شوم، چون هم  ایکنم با در یوقت نم یلیموکول کنم. در طول روز خ

کالسم که از دوره  نیگرفته. آخر دیشاگرد جد کیآمد و هم  شهیاز هم رترید

 :گرمابه و گلستان قیروم سراغ رف یشود و م یاست تمام م یگریناج

 .عروس ییدایکم پ-

 یدهد، دستم را م یرا نشان م میچشمانش مر کند و با ینثارم م یغره ا چشم

 :کند یها دورم م یاز بخش پر عمق و محل استقرار ناج یکشد و کم

 !کن تمیثیح یهنوز نه به داره نه به باره ب-

مدت  هی دیدور بر ندار، من با ا  یعروس ما، ثان یدلتم بخواد بش یلیاوال که خ-

 .بدمو یبعد اک ییچقدر کدبانو نمیباهات همخونه شم، بب

 :ردیگ یم میاز بازو یشگونین

شات دان  کویکه بعد از رفتن داداش کا شبیخونه؟د یخروس م ه؟کبکتیچ-

 .یبود
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 به اون داشت؟ یخسته بودم، چه ربط-

 ؟یتو از حرف آالن ناراحت نشد یعنی-

 :کنم یباز داغ م شبشیآالن و حرف د یادآوری با

 .نداره یکنم، به اونم ربط یمکه بخوامو یمن کار ست،یاصال برام مهم ن-

 :کند ینگاهم م ریتح با

 خونه اش؟ یر یم یدار یراست ینکنه راست-

شماره  لبونیخونه اش انگار طرف بهم تو خ یر یم یدار یگیم یجور هی-

 .خونه اشرم یاولمو دارم م تیداده، د

 :گزد یانگشت شصت و سبابه اش را م نیب ییجا

 ؟یبهش بگ یخوا یم یآالن بفهمه چ ست،یهم ن یگیکه م ینیواال کم از ا-

 :کنم یو واج نگاهش م هاج
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رم  یباورتون شده همه کاره من آالنه ها! به اون چه؟ دارم م یراست یراست-

 نیا ،یدختر نوجوان شنا آموزش بدم اونم به صورت خصوص هیدوماه به  یبرا

 سته؟یناشا شیچ

 :دیآ یتر م کیکند و دست به کمر نزد یم زیرا ر چشمانش

 ؟یمدت مختو زد چ نیاگه تو ا-

 :زنم یم یلبخند

 .اگر زد که نوش جونش-

خاله  یبند و آب بد یوا شد، نر شتینشده ن یچیببند بدبخت، هنوز ه شوین-

 .یمون کن

 :دهم یاش م هل

 .یش یاش عاشقش م ینیگمشو، انقدر جنتلمنه که بب-

 :کند ینازک م میبرا یچشم پشت

 .عاشق من شده گهید یکیفعال که -
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 .ادیخوب حاال خوشت ن-

 :رمیگ یم دشیسفیاز بازو یشگونین دوباره

 .ون خار شوهرامکنماااا من از یم ساتویگ یاریدر ب یعروس باز یبخوا-

 :دهم یشود که ادامه م یخنده اش بلند م یصدا

 ایگم توهم ب یلواسون. م رمیراست م کیقرار گذاشتم، بعدشم  ۵واسه ساعت -

 .بشه واسه تهران اومدنم یراض زیعز دیشا میبا من بر

 :اندازد یبه ساعتش م ینگاه

بعدش که کارت  اره،یبرام ب لمیف یسر هیخواد  یمن االن با آراز قرار دارم، م-

 .خبر بده باهات هماهنگ کنماونجا تموم شد بهم

 :کنم یگرد شده نگاهش م یچشمان با

ه خونه عمو اون الکپشت ینگفت بر ن،یدیرس لممیبه ف عیبابا، ماشاهلل چه سرنه -

 نشونت بده؟زنه رو یم ییکه روپا

 .فقط میکن یم یتبادل فرهنگ میما دار ،یواقعا که منحرف-
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 .نرسه فقط کیبار یتون، کار به جاها یجان، وسط مبادالت فرهنگ-

 :زنم یفرار کنم، در حال فرار داد م شیها شگونیاز دست ن دیبار من با نیا

 .دم ینگو فعال، کارم تموم شد بهت خبر م یزیبه آراز چ-

 .باند قاچاق دختر نباشن سیوقت رئ هیآدرسشونو برام تکست کن، -

 :گردم سمتش یاز ورود به رختکن بر م قبل

 ؟یبکن یخوا یم یحاال مثال باشن تو چه غلط-

 :شود یم کمیترسان نزد ینگاه با

 .میایبذار منو آرازم باهات ب-

 :رمیگ یرا م شیدو دستم بازو ها با

نزن، خودم شب  یکنم به آراز حرف یشه، فقط خواهش م ینم یچینترس، ه-

 ؟یدم، اک یم حیتوض وزیبراش همه چ
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کشم و با  یبه صورتم م یدست م،یروم سمت لباس ها یدهد و م یتکان م یسر

را  مارستانیامروزم تالش دارم خاطره آن روز ب کیو پوشش ش شیآرا یاندک

 .در ذهنش کمرنگ کنم

م کنم. اس یکه فرستاده نگاه م یبه آدرس گرید کباریشوم  یکه م نیماش سوار

 یازین جهیتهران را در آخر آدرس نوشته در نت یبرج ها نیاز معروف تر یکی

 .ستیبه آدرس ن

  .خرم یم ینیریراه از همان محله لوکسشان ش سر

 جانیهشدار داده ناخودآگاه هتکست و ایتحت کنترل است اما از بس در زیچ همه

 نگیرسم نگهبان پارک یو استرس، دستانم را به لرزه انداخته. به برج که م

شوم، از  یم یدهد. وارد الب یبه دستم م یو کارت ردیگ یرا م چمییروبازش سو

نسبت به  ادمیدقت ز نیشود، ا یم شتریاسترسم ب یجالل و جبروت الب دنید

 یافتم که م یم مانیپروژه ها ازیکیسر  نایحرف س ادیکار دستم داده.  اتیجزئ

 :گفت

دونن با  ینم ییاز شدت دارا ایسر هیندارم بخورن، اونوقت  ایلیشهر خ نیا تو

  .باشه یدن سلطنت یشونم دستور م یکار کنن، مبلمان الب یپولشون چ
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 یمن م یبه سمت الب ابم،یتالش دارم اعتماد به نفسم را باز قیچند نفس عم با

به  هیو پس از چند ثان ردیگ یتماس م م،یگو یروم و اسم و واحد مربوطه را م

و پس از خوش آمد  ییکند و با خوشرو یم تمیبرج هدا یسمت آسانسور ها

 یطبقه را ط ۳۵دهد. آسانسور با سرعت  یرا فشار م ۳۵خودش عدد  ،ییگو

 یقبل با جاذبه در جدال است. درها هیاز ثان شتریب هیکند و قلب من هر ثان یم

 یو بلند باال که اگر در حالت عاد یدر چوب کیشود رو به  یآسانسور باز م

سپردم، به قدر چشم بر  یدر را به خاطر م یرو یتراش کار اتیبودم حتما جزئ

 یو به داخل دعوتم م دیگشا یم میرو بهدر را  یمرد جوان گذرد و یم یهم زدن

و مانتو و شالم را  دیآ یم یسال انیرسم خانم م یمجلل خانه که م یکند، به هشت

 :ردیگ یم

 .تراس منتظرتونن یدکتر رو یداخل، آقا دییبفرما-

همه جالل و جبروت در  نیکند. از ا یاشاره م یبا دست به سمت راست هشت و

در  انیمدل. تجسم ک نیرا داشتم اال ا یشوک مانده ام، انتظار هر سبک خانه ا

سخت است، انگار با دون کارلئونه قرار گذاشته ام.  یکم میعمارت برا نیا

 :سمینو یم ایدر یآورم و برا یدر م فمیرا از ک یگوش
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 .واقعا فکر کنم تو کار قاچاق دخترن-

تلگرام نشسته بود و منتظر  یشود، انگار داخل فضا یم دهید اممیسرعت پ به

 :بوده اممیپ

 ت؟یکو یرایام نیا ازیکیخواد بفروشت به  یم ؟نکنهیدیاز کجا فهم-

 رونیب کار؟اومدمیخوان چ یمنو م تیکو یرایکنم احمق جون، ام یم یشوخ-

 .گم، فعال یبهت م

 کشمیم یقیکنم، نفس عم ینم یپشت سر همش توجه یبه تکست ها گرید و

که  یقرارم ندهد. آرام به همان سمت ریتحت تاث ییفضا چیکنم ه یتالش مو

مجلل صبحانه  یفضا دنیکنم و از د یاشاره کرده حرکت م کشیخدمتکار ش

اد  یرا به  یالکرس تیآ دورکیمانم.  یم رانیتراس، ح یقبل از ورود یخور

خوش  ،یانیکاو انیخوانم و قبل از ورود کامل به تراس ک یم زیعز یتذکر ها

 نینمدار که مشخص است هم ییبا موها د،یآ یم به سمتم شهیپوش تر از هم

 :خشک کردنش انجام داده یبرا یتالش ناموفق شیچند لحظه پ

 .یخوش اومد یلیجان خ شمیابر-
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 یو م ردیگ یدستش دست راستم را نوازش گونه مرسد با دو یکه م کمینزد

 :دهد یپشت سرم دستور م یفشرد و رو به شخص

ن جا شمیهم اطالع بده ابر یبه کت ،ییرایپذ یاکرم و بفرست برا ،یخانم جابر-

 .اومدن

من شود، هنوز دستم را ول نکرده و یچشمانم م رهیدوباره خ یبا نگاه آرام و

رود،  یو م دیگو یم یزیمعذب همانجا چشم به دهانش دوخته ام. خدمتکار چ

از تراس را  ییبایز یحساب شده فضا یکند و با فاصله ا یدستم را ول م انیک

 :دهد ینشانم م

 م،یباز با هم صحبت کن یتا تو فضا یایکه گفتم ب یناراحت نشده باش دوارمیام-

سبز لذت  یذاره هم از فضا یراحتمون م یکت انویکالس پ یهم صدا ینجوریا

 .یالبته اگر تو هم موافق باش م،یبر یم

 :ستدیا یدهم که م یتکان م یسر

چون بهت گفتم  ؟نکنهیحرف بزنم و تو سر تکون بدقراره تا آخر فقط من -

  ؟یخ ست کن یخوا یم ؛صداتو دوست دارم
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لحظه نگفته  نیتا ا یکالم جان،یاز شدت ه دیآ یم ادمیزنم و  یخجالت لبخند م با

 :ام

 .با خودمم هنوز یتو رودرواس نجا،یا امیب ییبرام سخت بود تنها کمی دیببخش-

ب . خونمیکشد تا بنش یو سبز را آرام عقب م بیخندد و مبل خوش ترک یم بلند

 :ندینش یرود و م یشوم مقابلم م یکه مستقر م

و و من سرت نجایا یایب یدیترس یم ؟یچرا رودرواس ،یهست یدختر بانمک یلیخ-

 ببرم؟

 .نمیفضا بب نیراستش توقع نداشتم شمارو تو ا نه نه اصال...-

 چرا؟-

 یلیخ نجایمدرن تر باشه، ا کمیمجرد  یآقا کیدونم... انتظار داشتم خونه  ینم-

 ...و کیکالس

 :پاشد یم میبه رو یآورم، لبخند مهربان یواژه کم م و



 
360 

من  قهیبه انتخاب و سل زشیچ چیبگم ه دیمنزل پدرمه و با نجایا ،یحق دار-

 .ستین

 :کند یجفتمان را ساکت م یکت یشاد غیشود ج یکه تمام م حرفش

 .یشه قبول کرد یباورم نم شم،یابر یوااا-

 :کشدم یدود سمتم و محکم در آغوش م یم

 .یکه منو ترسوند تو ؟یحالت چطوره فسقل-

 :کند یلبخند نگاهم م با

 یخوشحالم که اونجور یلیخوبم، هر چند که حالم اون روز افتضاح بود اما خ-

 .شمیپ یایشد، باعث شد ب

کند،  یکشد و نوازش گونه نگاهش م یبلند خواهرش م یبر موها یدست انیک

 :دیگو یم جانیبه برادرش با هرو

-you have a magic wand 

 :بوسد یزند و با محبت خواهرش را م یم یلبخند انیک
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 .زمیشه عز یهمون م یبخوا یتو هرچ-

 :کند سمتم یمروو

 ه؟مگه ن شمون،یپ ادیداره، کالسش که تموم بشه دوباره م انویاالن استاد پ یکت-

 :ردیگ یدهد و دستانم را با شوق م یتکان م یسر یکت

 .شمونیبمون پ ادیزده ام. توروخدا ز جانیه یعنی تدم،یاکسا یلیخ-

 .ی. قراره دوماه تحملم کنیایبو یتا برهستم زم،یباشه عز-

 .ات کنه یتونست راض انیشه که ک یمن باورم نم-

 یبه خواهرش با لحنشود رو یکه متوجه م انیکشم و ک یحرفش خجالت م از

 :دیگو یم یدستور

-!don’t give your teacher a waiting 

 .باشه باشه، رفتم-
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شود.  یبوسدم و با عجله دور م یگردد، م یرود و دوباره بر م یقدم م چند

ها را  یدنیاز نوش یکیشود،  یم کمانیخدمت نزد شیزند و پ یم یلبخند انیک

 :دیگو یها م یدنینوش ازیکیبرداشتن  نی، او هم حکنم یدارم و تشکر م یبر م

 میتونیم ینجوریاما فکر کردم ا ،یایکالس داشت گفتم ب یکه وقت یببخش دیبا-

 .میصحبت کن ییدوتا کمی

 :دیگو یدهم که با لبخند م یتکان م یسر

 ؟یکم حرف شد نقدریچرا ا نکنه واقعا صداتو موش خورده؟-

 یشنونده خوب دمیقول م د،یام آب بشه، شما صحبت کن خیبره تا  یزمان م کمی-

 .باشم

 :کند یاو شروع منوشم و یخوشمزه م یدنیاز نوش یاندک

 .میستین پدرکیاز  یمنو کت نه... ایبهت گفته  یدونم کت ینم-

 :دهد یخورم که ادامه م یوضوح جا م به

 ...نگفته ایخب گو-
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 :خندد یم و

پدرم گذاشتمونو رفت، بعد از چند سال دوباره ازدواج  نکهیمادر من بعد از ا-

 .کرد

 :شود یسکوت م یکم

که  ییتو روزا ه،یبرگشت به زندگ ییجورا هی ست،یمن خواهر ن یفقط برا یکت-

اثبات خودش و  یدلش و بعدش مادرم برا یپدرم مارو گذاشت و رفت پ

 ییتنها لهینو از پم ییجورا هیدوباره ازدواج کرد، تولدش  ه،یبه بق اشییتوانا

قتا و هیتونه  یم یهمه بد نیبا ا ایندازه دنیم ادمی دنشیهر بار د رون،یب دیکشام 

 .خوبم باشه

شود،  یسکوت م یکوتاه قیمانده و دقا رهیخ شیهمچنان به کفشها نگاهش

 :پرسم یم ضهینبودن عر یخال یبرا

 .زنن یگره م یما رو به زندگ ایبعض ن،یگ یدرست م-

 :پرسم یدهد م یکه نم جواب
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 تونم یمن م نیدونست یاز کجا م ن؟یکرد دایشما باشگاه مارو از کجا پ یراست-

گفت شما  یم یکت لیچون خاطرم هست که اوا ؟یکت یباشم برا یخوب یمرب

 .رهیبا من کالس بگ نیاصرار داشت

پراند، به  یجفتمان را از جا م فیداخل ک یگوش برهیشود و و یبلند م سرش

 یاپیپ یجواب ندادن به زنگ ها یبرا گریآورم و د یم رونیرا ب یت گوشسرع

 :ندارم یآراز بهانه ا

 .جواب بدم دیمن با د،یببخش-

 .حتما، راحت باش-

 قیآالچ یو داخل فضا رمیگ یفاصله م انیاز ک یشوم و اندک یبلند م میجا از

شده، دکمه سبز را لمس  دهیالدوله پوش نیام یها چیبا پ شیکه ستون ها یمانند

 :شود یآراز بلند م یکنم، هنوز الو نگفته صدا یم

 .یبد یجواب هی یچه عجب، باالخره مارو آدم حساب کرد-

 یشوم با صدا یکنم و از نبود خدمه که مطمئن م یدور و برم را نگاه م خوب

 :میگو یم ینییپا اریبس
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 !یپشت هم زنگ نزن سوراخ کن یه دمیجوابتو نم یصدبار بهت گفتم وقت-

 .یشیمجوابتو ندادم آدمو یپشت هم زنگ زد اتیدفعه که واسه گند کار نیا-

 .خوب دستم بنده-

 بنده؟ یدستت به چ-

 .برم دیبگو با ؟بدویکارم دار یزهر مار! چ-

از االنت، ظهرم که بابا خبر  نمیاز صبحت ا ؟اونیمثل دزدا فرار کرد یکجا پاشد-

 .خونه باغ یفرستاد زویرسوند عز

 خواست برگرده، به من چه؟ یخودش م زیعز-

 ؟ییکنم، االن کجا یم تیحال یحضور امیرو که م هیاون قض-

 :کنم یصاف م یا نهیس

 .خونه شاگردم-

 آدرس؟ ،یبله مطلعم آخر کار خودتو کرد-

 ؟یایب یگردم، کجا پاش یاومدم، خودمم بر م نیمن با ماش-
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 شیاز صدا یرسد و کالفگ یها از پشت خطوط به گوش م نیبوق ماش یصدا

 :بارد یم

 .امیکنه، آدرسو بده ب یتار از موت کم بشه، آالن خونمو حالل م کی شمیابر-

 خواد بفهمه؟ یاز کجا م-

 :زند یم یپوزخند

 .امینکن، بذار من ب تیخر ،یچقدر تو ساده ا یوا-

با هم  ریمنو بگ قیدست رف االن ؟یقرار ندار ایگوش کن به من، تو مگه با در-

 .به کافه کمیرسونم بهتون، نزد ینادر منم کارم تموم شد خودمو م یکافه  نیبر

 :میگو یشود دوباره م یکه م سکوت

موم کارم ت نجایمنم ا فته،یب ستیقرار ن یهچ اتفاق ،یکن یسختش م یبه خدا دار-

 .به من اعتماد کن نم،یاومدم فقط شاگردمو بب رون،یب امیبشه زود م

 یاونقدر که تو فکر م ایدن من به تو اعتماد دارم ابله، ترس من از آدماست،-

 .ستین یحباب صورت هی یکن
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 .رحم باشن یتونن ب یو آدماش چقدر م ایدونم دن یمن از همه تون بهتر م-

 :دیگو یم قیعم یکند و بعد از دم یفهمد که سکوت م یرا خوب م منظورم

 باشه؟ ا،ینادر منتظرتم، زود ب یکافه -

کنم، با همان ظاهر  یزنم وقطع م یاش لبخند م یحجم از مهربان نیلبخند به ا با

 :سبز مخمل یصندل یگردم رو یشاد برم

 .تلفن واجب بود د،یببخش-

 :شود یم رهیاز محبت چشمانش کم نشده به لبخندم خ یکه ذره ا انیک

 .نمیباعث شد لبخند قشنگتم بب ،یجواب داد یکرد یخوب یکار یلیخ-

 :پرسد یاندازم که دوباره م یم نییخجالت سرم را پا با

 مثبت مخاطب پشت تلفنه؟ ریتاث-

 :دهم یتکان م یکند، سر یکنم و به لبخندم اشاره م یم نگاهش

که به  ییاز همون آدما یکیحضور آرازه،  میزندگ یشانسا نیاز بزرگ تر یکی-

 .هاش بازم ارزش مبارزه رو داره یبا همه زشت ایدن ارهیم ادمیقول شما 
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 .دختر خوب؟ تو که دورت پر از جنگجوه یبجنگ دیتو چرا با-

 :ردیگ یآالن و آراز استفاده کرده خنده ام م یکه برا یهیتشب از

 دور من جنگجو هست؟ نیدونیشما از کجا م-

 :ردیگ یکند و به سمتم م یرا بلند م وهیظرف م زیم یرو از

نره، هم االن  یرضا مراقب بود حواست سمت کس یکه هم تو مهمون یینجااز او-

 .ذاره حواست جمع باشه ینم

را به دستش  ینیریافتد جعبه ش یم ادمیدارم و تازه  یهلو بر م کیخجالت  با

 :دهم یگذاشته ام به دستش م فمینداده ام، با خجالت جعبه را که کنار ک

 .بدم بهتون نویرفت ا ادمی یوا-

 :کند یلطافت خاص  نگاهش، نوازشم م با

 .یتر نیریش ینیریما از صدتا ش یتو خودت برا ه،یچه کار نیا-

 .ستیوگرنه قابل دار ن امین یممنون، خواستم دست خال-
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 نیپلیسیکند و با د یرا صدا م یکند، اکرم خانم یزند و تشکر م یم یلبخند

ر و دوباره ب اوردیب مانیها برا ینیریش نیکند حتما از ا یسفارش مخاصش به او

 :شیگردد سر جا یم

 ؟یجنگ یم یو ک یچ یهمه جنگجو برا نیتو با ا ،یخب نگفت-

عادت  ییجورا هی م،یبا هم بزرگ شد یما از بچگ ست،ینه اصال بحث جنگجو ن-

کنه،  یهمه حواسمون به هم باشه، البته که موضوع در مورد آالن فرق م میکرد

 .اومده ایاون کال فرمانروا به دن

 :کند یخندم و او همچنان با لبخند و منتظر نگاهم م یم

 دم؟یآالن همونه که من د-

 .بله همون پسر عموم-

 :کشد یبراقش م یخوش حالت و مشک یموها انیم یدست

 ...رسمه که عقد پسر عمو دختر عمو تو آسموناست و رانیهنوزم تو ا-

 ن؟یفکرو کرد نیچرا ا ست،ین ینجورینه ا-
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 .برداشتو کردم نیپسر عموت ا تیاز نوع حساس دیدونم، شا ینم-

 .شتریمن ب یبرا دیحساسه، شا ینجوریهمه مون ا ینه، اون برا-

 شتر؟یتو ب یچرا برا-

نقطه برسد و من در منگنه قرار  نیخواست موضوع بحثمان به ا یدلم نم اصال

و  است بهیغر کیدر هر حال او  م،یو گذشته ام بگو ایاز بابا س شیو برا رمیبگ

 :ازگذشته ام نگفته ام یا بهیغر چیه یام برا یاز زندگ ینقطه ا چیمن در ه

 .هیشخص یمقدار کیداره، که البته  ادیز لیدال-

 یمانیکند و با لحن پش یرا عوض م شیپاها یاندازم، جا یم ریسرم را به ز و

 :دیگو یم

 .کنم، ظاهرا ناراحتت کردم یخواستم فضول ینم دیببخش-

 ...نیشما نگفت م،یبگذر نه اصال...-

 :دوزم یکنم و به نگاه جذابش چشم م یسرم را بلند م و
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اگرد ش ادیب نیو فرستاد یشد کت یچو نیکرد دایباشگاه مارو از کجا پ نینگفت-

 من بشه؟

که روبه چشم انداز برجشان قد  ییکشد و به ساختمان بلند باال یم یقیعم نفس

 :شود یم رهیعلم کرده، خ

ات بود، البته که االن  یگریناج یاز رفقام شاگرد دوره ها یکیدوست دختر -

 گهید کرده، فیتعر ماین شیازت پ یلیخ ایاما گو ست،ین قمیدوست دختر رف گهید

 .رهیبگ ادی یاصول یاونجا شنا ادیفرستادم بو یمنم کت

 بوده؟ یدخترشون چاسم دوست -

 :کند یفکر م یکم

 .اگر اشتباه نگم ایفکر کنم رو-

 .تو خاطرم نمونده ایدارم اما رو یمن حافظه خوب به،یعج-

 :کشد یم رونیپشتش ب بیاش را از ج یگوش

 .لشویاگر مهمه بپرسم اسم و فام-
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 .دهیهمه رسآوازه ام به گوش یک نمیخواستم بب یم ینجورینه نه، هم-

 :خندد یم

 .شه یکه تو کارش خوب باشه زود معروف م یآدم گهید-

از آنها که مسن تر  یکیگردند و  یبر م یو چا ینیریخدمتکار با دو ظرف ش دو

 شانیصحبت ها نیپرسد، ب یبابت شام سوال م انیاست ضمن تعارف، از ک

 :پرمیم

 .دیکنم زحمت نکش یمونم، خواهش م یشام نم یمن برا یانیجناب کاو-

 .شه یکه نم ینجوریا-

 .کنم یو برم، واقعا باهاتون تعارف نم امیشه، من حاال حاال ها قراره ب یچرا م-

دارد و به خدمتکار دستور عصرانه  یصورتم بر م یمهربانش را از رو نگاه

 :پرسد یم یمیبا لحن مال انیکنند ک یدهد. خدمتکار ها که تراس را ترک م یم

 ؟یرفت یگرید سراغ مربش یجان از خودت بگو، چ شمیخب ابر-

 :گذارم یم زیم یسرو شده را مقابلم رو یکیش اریکه در فنجان بس یداغ یچا
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جفت پسر  نکهیبه خاطر ا یاما از بچگ ه،یمعمار یراستش من رشته ام مهندس-

نموندم. هرکدوممون  بینص یدنبال ورزش بودن ناخواسته منم ب یلیعموهام خ

 .میکن یدنبال م مونیرو هم کنار شغل اصل یگر یرشته مرب هیتو 

 ؟ییچه جالب، چه رشته ها-

 .آرازم اسکواش تنس،یو ف نگیباکس کیآالن ک ،یگر یمن که شنا و ناج-

 .پس همه ورزشکارا جمعن یچه عال-

 یمدرک، کالسا یبرا گهیگرفتم اما د ادیآره، البته که من خودم شنارو از آالن -

 .مخصوصشو رفتم

 یتکان م ینوشد و سر یم شیپا یآرام و با همان ژست پا رو یلیرا خ شیچا

 :اندازم یبه اطراف م یدهد، نگاه

 ن؟یکن یدنبال نمو یورزش خاص شما چطور؟-

 .چرا-

 :کنم ینگاهش م منتظر
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 شتریاز همه ب یو اسک سیورزشا هست که دوست دارم اما تن یلیمن خ-

 .تامیره تو اولو یقطعا شنا م یشنام تو باش یمحبوبمن، هرچند اگر مرب

 :تخس شده یپسر بچه ها هینگاهش شب م،یخند یم طنتشیاز ش جفتمان

 .بمینص یموهبت ب نیو من از ا رانهیا نجایالبته که ا-

 .دیانیخب خداروشکر که خودتون در جر-

دم  یقول م ستا،یقائل ن یتیمحدود نجایاستخر ا ینداشته باش یاگر تو مشکل-

 .باشم یشاگرد خوب

 :دهیکش شیبحث را پ نیا طنتیمشخص است که فقط جهت ش کامال

 مرد جوان بخوام آموزش شنا بدم؟ کیکه به  ادیبه من م-

 اد؟یچرا ن-

دوباره چشمان خوشرنگش را به گذارد و یم زیم یرا مقابلش رو یخال فنجان

 :دوزد ینگاه منتظرم م
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وقت کشف نشن و  چیه دیکه شا میمن متفاوت دار نیهمه ما تو وجودمون چند-

به اون من ها اجازه  نکهیداره. ا طیبه شرا یبستگ یلیالبته، کشف شدنشونم خ

که مثل افسار  یدرست و غلط یگرده به باورها یبر م شیبخش کی ممیظهور بد

 .کردن کتهیدست و پامونو بستن و خوب و بد و بهمون د

 :دیگو یکنم که دوباره م یفکر م یکم

 یپا شینذار و یناراحت نشده باش دوارمیبود، ام یشوخ هیا آموزش شن-

 .جسارتم

هست که  یشمیابر کیاالن درون من  یعنیاتون جالب بود برام،  هینه، نظر-

 بده؟ ادیخواد به شما شنا  یدلش م

 :زند یم یتک خنده ا یمهربان با

باشه که مخالف تمام آموزشها و  یشمیابر کی دیحاال به شخص من نه، اما شا-

 نیکارها بکنه، از جمله هم یلیکه باهاشون بزرگ شده، دلش بخواد خ یتفکرات

 .مرد کیشنا کردن کنار 
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من  نیچون هر کدوم از ا م،یکن تجربهزویهمه چ دیما با یعنی نیگیخب شما م-

 بخوان؟ یزیچ هیممکنه  یدرون یها

 نه-

 یخوشرنگش که باز مانده، اندک یلباس نوک مداد قهیشود به سمتم و  یم خم

 :گذارد یم شیبه نما یاش را با دست و دلباز نهیس بیاز عضالت خوش ترک

که اگر  م،یکن یچارچوب طراح هیخوب و بد  یتو ذهنمون برا دیگم نبا یمن م-

تو چارچوب و طول و عزض مشخص خوب ها جا نشد،  یخواسته ا کی

  .تو چار چوب بدها مشیبنداز

 :دهد یاو باز ادامه م دهم و یتکان م یسر

 شهینم لیاز نظرشون بده دل ایدوست ندارن  هیکه بق یریبگ یمیاگر قراره تصم-

اش خوب  جهیواقعا برات نتاز نظر تو خوب باشه و دیشا ،ینکنتو اون کارو

 .بشه

 .درسته-

 :کند یتر از قبل نگاهم م قیعم
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 ...بهت گفته یتا حاال کس-

 یاش وارد تراس م یجد یانویو معلم پ یماند، چون کت یاش ناتمام م جمله

کنند: ادامه جمله چه داشت که نگاه  یسوال م نیا ریمرا درگ جانیشوند و ذهن ب

 متفاوت شده بود؟ نقدریا انیک

 یدود سمت من، در آغوشم م یم یرود و کت یم انسالیبه سمت خانم م انیک

و تجربه شنا در  انمیدر م روزکیکند از حضور  یم یو باز ابراز شاد ردیگ

 :گردد یباز م انیرود ک یکه م یمنزلشان. معلم کت

 ؟یکن یمنو شروع م یپرنسس کوچولو نیا یکالسا یجان از ک شمیخب ابر-

ه ب یچشمک انیدارد برادرش را ادب کند، ک یکند و و با نگاهش سع یاخم م یکت

 :زند ینگاه خندانم م

 .پا ملکه است واسه خودش هیبزرگ شده و  گهیهرچند که د-

را  زندیموج م نشانیکه ب یحجم از مهر نیبوسد. در دل ا یسرش را م و

 :کنم یم نیتحس

 ، خوبه؟۳تا  نجامیا ۱سه شنبه. ساعت  نیاز هم شاهللیا-
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 :کند ینگاهم م یدهد و کت یتکان م یسر انیک

 ؟یبمون شتریب شهینم-

 :رمیگ یرا م دستش

 .یبعد از تو برسم فسقل یزود برگردم باشگاه که به شاگردها دیبا-

 .یکوچولو و فسقل نیبه من بگ یحاال ه-

بزرگ پر از  ینیس کی مانیشود و خدمتکار برا یسه نفره مان بلند م خنده

از  یریجلوگ یکنم و برا یم یآورد، به ساعتم نگاه یفودها م نگریانواع ف

 :انیکنم سمت ک یآراز، رو م یحمالت احتمال

 .رفع زحمت کنم گهیبا اجازه اتون من د-

 .ا ،االن که زوده-

 :زند ینق م یبا ناراحت یکت

 نکرد.اصالکه معلمم رفته باشه، اما گوش یایبگه ب یگفتن وقت انیبه ک یه-

 .دمتیند
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 :کشم یخوش رنگش م یبه موها یدست

 .ساعت ور دلتم، غصه نداره که ۴پس فردا -

 :به ما مانده رهینگاهش خ انیک

 تیکنم که تو معذور یاما اصرار نم یموند یم شتریخوب بود اگر ب یلیخ-

 .ینمون

 درسته؟ نم،یکنم شمارو سه شنبه نب یتون، فکر م یعال ییرایممنونم از پذ-

 .خوش بگذره که یفقط به کت شهینم ،یایمونم تا ب ینه حتما م-

 یرا م یبرد. کت یرا هوا م غشیجو ردیگ یمرا  یبا دستانش از پشت گردن کت و

زند و سه  یاز خدمتکار ها را صدا م یکیدهم،  یبوسم و با او آرام دست م

کنم و  یم یپوشم خداحافظ یمانتو و شالم را که م م،یرو یبه سمت در م ینفر

جذابش.  نیو ساکن راقخانه پر طمط نیشوم از ا یام دور م یباطن لیعالرغم م

 چیسوئ یگردد و با حواس پرت یم انیجمله کامل نشده ک یهنوز ذهنم حوال

کنم و  یخارج م لنتیرا از سا یگوش رم،یگ یم نگیرا از نگهبان پارک نیماش

در حال حاضر  زیچ نیبتری. عجدیآ یم یپاسخ آراز در چشمم عاد یسه تماس ب
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رفتار را دارد،  نیهم شهیکه هم هرچنداست،  نیمخاطب ستیاسم آالن در ل دنیند

که ممکن  یماتیکند دور بماند از من و تصم یم یو خشم سع یبه وقت ناراحت

آرامش قبل از طوفان است. تالش  نیدانم که ا یترش کند، اما خوب م یاست جر

از  یرینشوم، هم به خاطر جلوگ یکنم تا آخر هفته جلو چشمانش آفتاب یم

 ادیگفت.  دارمانید نیکه در آخر یا یمعنجمله پر  اطرشدنش وهم به خ یطوفان

اثر  ممیتصم یآدمها، رو یخوب و بد ذهن دینبا نکهیافتم و ا یم انیحرف ک

 یماند و راه یپاسخ م یکه ب رمیگ یزنم. با آراز تماس م یبگذارد و لبخند م

 .شوم ینادر م یکافه 

 نیشهر است و خود نادر محبوب تر یکافه ها نیاز محبوب تر یکینادر  ی کافه

 یکه از صفر تا صد کارها بایکافه دنج و ز نیسال است که ا نیآراز. چند قیرف

به من سپرد، از همان اول  ششیپنج سال پ یاش را نادر، پس از بازساز یداخل

را داخل کوچه  نمیو ماش رسم یزود م یلیبود. خ ایبعد ها درپاتوق من و آراز و

کافه پارک شده، داخل که  یجلو شهیآراز طبق معمول هم نیکنم، ماش یپارک م

روشن است و نور شمع ها و  مهیفضا ن د،یآ یروم زنگونه به صدا در م یم

 .دهیبخش یعاشقانه ا یرنگ و رو طیبه مح ،یوارید یفانوس ها
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مدرن در حال تذکر به خدمه احتماال تازه  شیدروکیبا فرمت  شهیمثل هم نادر

از همان جنس و پر از نقش و نگار حروف   یراهنیست؛ با شلوار کتان و پکار ا

 شهیبلند و نگاه هم یو مو شیر ،یچوب یاز مهره ها یگردنبند ،یفارس

 ده،یمرا ند هنوزو  ستادهیشود و همانطور ا یمهربان. حرف و تذکراتش تمام م

 :شوم یم کشیاز پشت سر نزد

 قربان؟ ینیو زم یویشمارو چه به امورات دن ،یحاج آقا علو-

 یلبخندش پخش م رد،یگ یم ییچرخد سمتم و نگاهش که رنگ آشنا یم یفور

 :شود

 .شده بود نیتون سنگ هیام کرده...سالم، سا ینیزم نیحاج خانم زم-

 :گذارم یچشمانم م یرو یخندم و دست یم

کرده وگرنه کجا بهتر از  رمیشرکت و باشگاه اس یسالم از منه، به خدا کارا-

 نجا؟یا

 دونم، چه خبرا؟ یم-

 ...که ستین یچکیشماست. منتظره شب شعر بودم، ه شیخبرا که پ-
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 :دیگو یکنم و م یدور و بر نگاه م به

 .چند روزه دل و دماغشو ندارم-

 چرا؟-

 ...میبگذر-

 :شخوانیدهد به پ یم هیتک

 ه؟یخبر نجا،یا یغارت فرستاد اریمارو با  قیکه رف نمیب یم-

 :کنم یم یبدجنس ی خنده

 .کنم یم بینه اصال و ابدا، تکذ-

 .شده ینقشه هات تا کجا عمل ینیبب یپس بگو، اومد-

 :زنم یبه کمر م دست

قائل  یخصوص میحر یکس یکه برا میما ازون خانواده هاش یتو فکر کرد-

تحت نظر  دیبا یهمه چ حرف بزنن؟ انیب ییده دوتا یم یچه معن اصال م؟یباش

 .شخص اول خانواده باشه
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 دونمیندونه من م یهر ک گهید اد،یبگو بهت ب یچ هی ؟یتو و خواهر شوهر باز-

 .یوصل کردن آمد یتو برا

 :پرسد یم ریتاخ هیکنم. با چند ثان یم دییحرفش را تا یلبخند با

 از آرام  نا آرام چه خبر؟-

شمالمان  یدسته جمع یکنم، از همان سالها که سفر ها یچشمانش نگاه م به

شروع شد نادر دلش را باخت، هرچند که آرام  آن سالها با آرام بلند پرواز و پول 

ها فاصله دارد، اما نگاه عاشق نادر هنوز اورا همان  لومتریروزها، ک نیپرست ا

هم نتوانسته اورا منصرف  قمعشو یها یمحل یو ب ندیب یغش مغل و یآرام ب

 :کنم یجمله بسنده م کیبه  یاست ول حتیو نص کند، جوابش هزاران حرف

 .یویحال دناون از منو تو بهتره، دنبال عشق و-

 ...خوبه-

 :چرخد یصورتش م یرو نگاهم

و فرهنگ و  اتیشعر و ادب اتیدن ،یینادر جان، تو اهل عود و تنبور و موالنا-

 .شناسه یتورو نم یایآرام اصال دن ه،یقیموس
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 :کند یرا جا به جا م یالیخ یتکه سنگ شیاندازد و با پا یم ریرا به ز سرش

 .شناسه یآره، آرام فقط پولو خوب م-

 ...هم ینجوریا گهینه د-

 :گذارد جمله ام کامل شود ینم

 .دمشونیخودم با هم د ،یاش کن حیخواد طبق معمول توج ینم-

 ارو؟یک-

 :پشت نگاهش خانه کرده یکند، غم یرا بلند م سرش

 زد، مگه نه؟رضا مخشو -

 رضا؟-

 .آالن کیآره داداش رهام، شر-

 :دهد یخورم و او ادامه م یم جا
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چرا  ستیمعلوم ن اد،یپسره خوشم نم نیاومدن کافه، اصال از شایچند روز پ-

 بم،یتراول خواست بذاره ج هیرفتن  یدنبال آرام افتاده، آخرشم که داشتن م

 .چشمش ریز نکارمیکیخودمو کنترل کردم با مشت  یلینذاشتم. خ

کند تا  یاشاره م یکیهمان نزد یزیکنم، به م ینگاهش م ستادهیا همانطور

 :ندینش یو خودش مقابلم م نمیبنش

 یهر ارزش شم،یرنگ پول گرفته ابر یمملکت، همه چ نیخواد برم از ا یدلم م-

 هیاگر عقبه اش برسه به  یچپش پر تر باشه جلوتره، حت یشده ضد ارزش. هرک

 .نجایبه ا دنیکه نون تو خون مردم زدن و رس یمشت مال مردم خور

 ...ستین اهیس نقدرامیا-

که واسه خاطر پول حاضرن برادر  ییپر شده از آدما ایتره، دن اهیس نمیاز ا-

 یسالهاست کس گهی. دینیخوشب یادیپاشونو له کنن، تو ز ریخودشونم بذارن ز

 .معامله برد بردن هینوع تجارت، همه دنبال  کیشه، ازدواجم شده  یعاشق نم

 گردم سمتش یو بر م اوردیآب ب یوانیکنم تا ل یها اشاره م شخدمتیاز پ یکی به

 :است شیکه با حرص در حال جمع کردن موها



 
386 

 م؟یشب یزندگ الیخیبد، ب یپر شده از آدما ایدن چون م؟یکار کن یچ یگیخب تو م-

 م؟یآدم بدارو ادب کن میبر ای

خودمون خوب  م،یخودمون مثل اونا نش میتالش کن میتون یما فقط م نه...-

 .میبمون

 خوب و بد مشخصه؟ فیمگه تعر م؟یگفته ما خوب یک-

 :کند یم یکند و خنده ناباور ینگاهم م دیترد با

دلش از کارها و  یکس ،یآزار نرسون یبه کس یتا وقت شم؟یابر هیچه حرف نیا-

اگر  ،ینزن یصدمه ا یکس یو به آزاد یحرفات نشکنه، راه خودتو بر

 .یستیحداقل بدم ن ینباشخوبم 

 .بدهکار خودش بمونه دینبا چوقتیدونم آدم ه یدونم نادر، فقط م ینم-

 ؟یچ یعنی-

 :دهم سمتش یرا سر م وانیرود، ل یگذارد و م یآب را مقابلم م وانیل شخدمتیپ
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 ینچرا جوو یبگبه عقب و یبرنگرد یشد ریپ یوقت گهیچند سال د نکهیا یعنی-

 نکردم؟

 ؟یمتیچه ق به ؟یجوون-

 یندو یکه م یکس یدونم، فقط معتقدم فکر و وقتتو بذار برا یمن نم متشویق-

که من از دور دوسش دارمو عشقم بهش  امیپرداز ایرو نیا ،یرس یبهش م

بهت داشته  یحس هی دیاونم با یبه نظرم شر و وره، اگر دوسش دار هیآسمان

چشم  بهبشم که همه عمرش به من  یکی. مثال فرض کن من عاشق گهیباشه د

عشق که هر روز تو وجودم  نیازش مراقبت کنه، ا دیبچه نگاه کرده که با هی

برام  یذاره چه سود یم دیمنو آخرش خسته و نا ام نکهیشه، جز ا یبزرگ تر م

 داره؟

 :کند یناباور نگاهم م نادر

 ؟یتو عاشق شد-

 :کنم ینگاه م زیم یرو یبه منو دستپاچه

 .نه بابا دلت خوشه، مثال زدم-
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 :دهم یفرار ادامه م ینگاهش هنوز ملموس است، برا ینیسنگ

نه نگاه نک د،یکه با یکه کال به تو به اون چشم یباش یکیتا آخر عمرتم عاشق -

 .شه ینم دتیعا یزیجز حسرت چ

 ؟یخواسته ات نجنگ یبرا یعنی-

 :دهم یتکان م یسر

تونه  یهزار جور آدم جورواجور هست که م ن،یجنگ کجا بود؟ دور و ورتو بب-

برو  ؟یکه چ یکن اهیس اتویتو حسرت و دن یکنه اونوقت تو بمون یرنگ اتویدن

 یکه هست ینجوریکه تورو هم یکیکه تورو بفهمه نادر جان،  یآدم هیدنبال 

 .بخواد

  شه؟ یم یعشق چ فیشه، پس تکل یتوه؟باورم نم یحرفا نایا شم،یابر-

طرفه اش فقط دردسر و حسرت  کیدو طرفه باشه،  دیدوست داشتن با ایعشق -

 .داره

 :دیگو یم هیدارد، پس از چند ثان یهنوز رنگ ناباور نگاهش
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ونه ت یاز راه برسه که نم یهر کس شم،یابر یبش یعاشق هر کس یتون یتو نم-

ذره ذره جسم و  یبرات جذاب باشه اما عشق واقع لشیاوا دیدلتو ببره، شا

 عشقش بجنگه؟ یآدم برا دیکنه، چرا نبا یم ریروحتو تسخ

تمومه؟آرام دختر عمه سودابه  یفکر کرد ،یآرامو عاشق خودت کرد مویاومد-

که با  هیداماد هینبال ده، چون د یاست، خودشم بخواد مادرش دختر به تو نم

 .ارهیدر برو هیاش چشم بق یحساب بانک

 نیمن نباشه، بحث من ا یبرا یبه قول تو آدم درست دیشا ست،یمن بحثم آرام ن-

 .میسهل الوصول تر بود بهش عالقمند بش ینگرش خطرناک توه که هرک

 :بندم یرا پر حرص م چشمانم

 یبشو که حداقل بدون یعاشق کس گمیم ست،یمن حرفم سهل الوصول بودن ن-

 .نمور عالقه داره هیاونم بهت 

 گل و بلبل ایدن گهیبره که د شیپ یاگر قرار بود کار دلم مثل کار عقل، منطق-

 .بود

 :شوم یو بلند م دشیبه نگاه نا ام زنمیم لبخند
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 .هدیاونا کار دلشون به کجا کش مینیاون دو کبوتر عاشق بب شیپ میبر ایب-

 .باال امیندن، بعدش م یباشم سوت نایباال سر ا گهید کمیتو برو من -

 یبتون واریبه د رهیکافه، که بدون دستگ یبتن یدهم و از پله ها یتکان م یسر

 صیتشخ زیم نیچند نیروم. در نگاه اول آراز و آرام را ب یداده اند، باال م هیتک

در حال  جانیبا ه شهیمثل هم ایکنم. در یم شانیدایدقت پ یدهم، اما با اندک ینم

 یاضطراب اندک داستیکه خوب پ یداست و آراز با لبخن یکردن موضوع فیتعر

شوم و از  یم کینزد زشانیدهد. آرام آرام به م یکم رنگش کرده، سر تکان م

 چیهنوز ه د،ینگو یزیکنم چ یاشاره م ایو به در رمیگ یپشت چشمان آراز را م

شوند و محکم  یخارج م نهیکه دستانش از حالت دست به س مینزده ا یکدام حرف

 :ردیگ یرا م نمانگشتا تیو با عصبان

 .یحقته دونه دونه انگشتاتو بشکنم از بس امروز حرصم داد-

 :دارد یچشمانش بر م یرا از رو دستم

 .رم تو جنگال یکنم م یبه خدا از دست شما دوتا فرار م-

 :زنم یم قهقهه
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 چرا تو جنگال؟سالم، حاال  کیعل-

 :شود یبلند م ایدر یصدا

 .یجون به سرمون کرد ،یبخند دمیهر هر، با-

 یکه به وقتش م ویکیحال تو  ،یگفت یقصه م یداشت یبه چه غصه ا دمیآره د-

 .یکنم تو قوط

 :بزنم هیتک واریبه د دهیکنسول چسب یکشد تا کنارش رو یم کنار

 شد؟ یبگو چ ایب دیتهد یبه جا-

 :کوسن یشوم رو یپرت م با  یتقر

 ...خواستن بهم تجاوزم بکنن یهامو در آوردن واسه فروش، م هیکل ،یچیه-

 شیکرد صدا یلحظه هم تالش م نیکنم، آراز که تا ا یباز نگاهشان م شیبا ن و

 :دستم یزند رو یم تیرا کنترل کند، با عصبان

 ؟یکن یشوخ دیبا یبا هرچ شعور،یآدم ب ه؟یشوخ نمیمرض، ا-

 :ردیگ یام شدت م خنده
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م بهم ه یلیخ فتادین یاتفاق چی. به خدا هیدستمو کباب کرد وونه،یکردم د یشوخ-

 .بودن یمودب و موقر یآدما اریخوش گذشت. بس

 :ردیگ یاش را به دست م یگوش یبا همان حالت ناراحت و عصب آراز

 .اونجا یدفعه آخرت بود رفت-

 ؟یزن یزنگ م یبه ک-

 الو... با انواع و اقسام فحش ها آشنام کرد... هیچند ثان نیتا هم و،یبه اکوان د-

 نشیبب ایخب پاشو ب ...دهیتمرگ نجایبله هم کن... یبذار من دهنمو وا کنم بعد قاط

 .خب لهیخ.. .؟یتا ک سوال جوابا... نیبه جا ا

 :پرسم یکند و هاج و واج م یرا قطع م یگوش

 من رفتم خونه شاگردم؟ یبه آالن گفت-

 نجا،یا ادیخودش م گهیساعت د هیگفت تا  ،ینه پس واسادم تو دق مرگش کن-

 .رهیبده رضا امضا کنه رو بگ دیکه با ییرفته بود از نارون فرما

 :زنم یم یپوزخند
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 .هم نارون جون شبا در دسترسه شهیخداروشکر هم-

 :زند به صورتم یو آراز زل م ردیگ یم شگونیرا ن میران پا زیم ریاز ز ایدر

 ه؟یتو مشکلت با نارون چ-

 کار دارم؟ یمن با اون چ ،یچیه-

 ؟یبود درآورد یچ ایبچه باز نیخوبه...امروز ا-

سر خونه شاگردم باهاشون هماهنگ کنم واسه  هیکجا بود؟رفتم  یبچه باز-

 نمیوقت نشد برم استخرشونو بب ی. انقدر زنگ زدنمیکالسام، خونه اشونم بب

 .نه ایاصال واسه آموزش مناسبه 

 :ردیگ یسرش را سمت سقف م آراز

 ادامه داره؟ ایمسخره باز نیفاطمه زهرا، پس ا ای-

 رفتم خونه شاگردم؟ یواسه چ یپس فکر کرد-

 خونه شاگردت؟ یبر ذارهیآالن م یتو فکر کرد-

 :زنم به نگاه نگرانش یو زل م زیگذارم رو م یدستم را م دو
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دم که به شاگر نهیا ممیمن تصم م؟یآالن نفس بکش هیسا ریز دیما با یآراز تا ک-

شاگردامم قبول کردن ساعتشون جا به جا بشه. حاال مشکل شما  هیکمک کنم، بق

 ه؟یچ

 :دهد یتکان م یو کالفه سر دینا ام آراز

 هیبده من داشته باشم،  زتویشاگرد عز نیپس حداقل آدرس و شماره تلفن ا-

 .اصال نیک نمیکنم بب قیتحق

به حالت  یوا یدم ول یشماره اشو بهت م ستن،ین رانیسالهاست که ا اصال-

 .ارمیاسمتم نم گهیبه آالن، د شیبد

 .یذره بچه واسه من دم درآورد هیخوب،  لهیخ-

 یم کبارهیداد  یکه تا آن لحظه ساکت نشسته بود و به مکالمه ما گوش م ایدر

 :پرسد

 امروز؟ یصحبت کرد یبا ک-

 :میگو یکنم و م یتظرش نگاه مخشونت به چشمان من با
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 .با خانواده اش-

 .گهیخوب حاال، سوال کردم د لهیخ-

 :پرسد یروم و آراز م یم یغره ا چشم

 ؟یصبح چرا مثل دزدا فرار کرد-

 .مکدر نشه کویفرار نکردم، زودتر رفتم تا خاطر داداش کا-

 نمتیمدت نب هیمونه، حاال عدل گفت  ینم ادتیاش  یکیزنه  یصدتا حرف م-

 عثمون؟ رهنیشد پ نیهم

که تو  هیخیادما مثل م یزنه باشه، حرفا یکه م ییحواسش به حرفا دیآدم با-

دردش کم بشه اما  رونیاش ب یبکش واریاگر از تو د دیشا ،یکنیمفرو وارید

 .مونه یجاش تا ابد م

 ه؟یچ ایلوس باز نیا زه،یچقدر خاطرت عز یدون یخودت م شم،یابر الیخیب-

 .یشه لوس باز یکنم اسمش م یم یکه من هر کار نهیشماها امشکل -

 :پرسد یو م ردیگیعوض کردن بحث دستم را م یبرا ایدر
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 حرفارو، خونه اشون چطور بود؟ نیول کن ا-

 دیبود. اصال مغزم سوت کش بیغر بیعج یلیاوووف نگم برات، خ-

 :پرسد یم ایکند و در یمنتظر نگاهم م آراز

 ؟یعنیچطور بود -

 .خودت حدس بزن گهید نن،یش یمجلل بود، تو برج... م یادیز-

 .دارن هیما یاوالال، پس حساب-

 :رود یبه جفتمان م یچشم غره ا آراز

 .نیحرف نزن دایبد دیمثل ند-

 :کند یخودش را جمع م ایدر

 .گهید میدیخوب ند-

 :زنم یبه جفتشان م یلبخند

 ن؟یکن یکار م یچ نجایا طونیشما دوتا ش-

 :دیگو یدر چهره اش مشهود است م یکه هنوز دلخور آراز
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 .نجایا میایب یخودت گفت-

 .نیاما شما از قبلش با هم قرار داشت نیایمن گفتم ب-

 :دیگو یرفع و رجوع م یبرا ایدر

 .برام ارهیکه اسکار گرفتن ب یخوب یلمایف یسر هیقرار بود آراز جان -

 .عجببب-

 یهم با انگشتانش سرگرم م ایکند و در یگرم م زیم یرو یسرش را با منو آراز

 :دارم یرا بر م فمیشوم و ک یشود. بلند م

 .با نادر دارم میکار هی ،ییمن برم دستشو-

 :کند یسرش را بلند م آراز

 ؟ییدستشو یر یم فیبا ک-

 .نکن یخانم فضول هی یوقت تو کارا چیه-

 شخوانیروم که پشت پ یروم، سمت نادر م یم نییزنم و پا یم ایبه در یچشمک

 :ستادهیا
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 ن؟ییپا یچه زود اومد-

 .باهات حرف بزنم و بعدم برم گهید کمیگفتم -

 زود؟ ؟چهیبر-

 .عاشق با هم بغ بغو کنن بدون سر خر بهتره یکبوترها گهید-

 :کند یم ییخوش صدا خنده

 .بزن نجایقهوه ا هیتو  ایاز دست تو، پس ب-

شوم، گوشه  یو پر رفت و آمدشان م زیدهم و وارد آشپزخانه تم یتکان م یسر

نادر به  نم،ینش یکنم و م یاشراف دارد را انتخاب م یکه کامال به در ورود یا

 :ندینش یم میروبه رودهد و یها دستور قهوه مخصوصم را م شخدمتیاز پ یکی

 ؟یهست یمنتظر کس-

 .نمیبش نجایگفتم ا یجور نیهان؟نه، هم-

 واقعا؟-

 .نمیخوام آالنو بب یخب راستش نم-
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 :پرسدیم ریتح با

 چرا؟-

 داستانش مفصله، حوصله دعوا ندارم-

 :زند یم لبخند

همو  یهوا شهیاما هم ن،یموش و گربه بود نیتو و آالن ع ادیمادمی یاز وقت-

 ا؟یتو در یشمال، افتاد میرفته بود ادتهی. نیداشت

 .ارینادمی یوا-

 :زند یم قهقهه

 د،یبدبخت داد کش قرونیچقدر سر اون قا ،یا یانگار نه انگار تو خودت ناج-

 .اون بدبخت نبود ریتو که تقص ستادنیو ا ایموج در گهید

 .ارهیزود جوش م نه،یهم شهیهم-

شناگرام ممکنه غرق  نیقَدر تر شهیم یکه طوفان ایترسناک بود، در ییاما خدا-

 .بشن
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 .قیگرفتم واسادم لبه قا کیتانیجو تا هویخودم بود،  ریدونم، اما تقص یم-

 :خندد یم دوباره

 .کرده شمونویشمال و جمع دور آت یدلم هوا م،یبازم تابستون که تموم شد بر-

 گه؟یبا حضور آرام جان د-

 .اندازد یم نییزند و سرش را پا یم یپر حسرت لبخند

 یشود و اندام چهارشانه آالن کل چارچوب را پر م یزنگوله در بلند م یصدا

اندامش  یچروک رو یبدون ذره ا ،یکند، کت و شلوار خوش دوخت نوک مداد

 شهیبلند تر از هم یکه کم شیو در انبوه موها دیآ ی. دست چپش باال مدهیخواب

ز ا یاندک دمیش خریدستبند چرمش که تولد پارسال برا دنیرود. د یمشده، فرو

حرکت من  نیدزدم و نادر که ا یکند. سرم را م یتند و ترسان قلبم کم م ضربان

 :پرسد یاست، با تعجب م بیعج شیبرا

 شد؟ یچ-

 .نادر، اومد یوا-

 ؟یک-
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 .جلو در واساده گه،ید ادیب دیکه نبا یهمون-

 .خب، ترس نداره که، پسر عموته یلیخ-

 .دست به سرش کن من فرار کنمنادر تورو خدا برو یوا-

 ؟یکرد کاریمگه چ فرار؟-

 ریخدمت با تح شیپ دویکی نم،ینش یخوان م شیروم پشت پ یم دهیو خم آرام

که به  یا یمعن یشود لبخند کامال ب یکنند و تنها عکس العملم م ینگاهم م

 یم مکیتالش دارد کنترلش کند نزد یکه به سخت یزنم. نادر با لبخند یم شانیرو

 :شود یو خم م دیآ

 .باهاش حرف بزنم و ببرمش باال، نترس رمیمن م-

همان جمله  یبرا زیفرار و گر نیاز ا یشود. بخش یدهم و دور م یتکان م یسر

بفهمد جمله اش چقدر  دیبا نمش،یخواهد تا چند روز بب یکه گفته، دلم نم ستیا

 :شود یم کینزد شخوانیآالن زودتر از خودش به پ یناراحتم کرده. صدا

 یتموم کرده، هر وقت فرصت کردو یکه خواست ییجون، بابا تابلونوکرتم نادر -

 .ببرش ایب
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 .تو کافه میعمو بذار یاز کارا شگاهینما هی دیدم عمو سهراب گرم، با-

 .بذاره شگاهیاتفاقا چند وقته دنبال مجوزه که نما-

 .شهیم یعال یلیخ-

 . بچه ها کجان؟یلیآره، خ-

 یاندازد، نادر با آرامش مخصوص خودش م ینفسم را به شمارش م سوالش

 :دیگو

 .کاله مونده فقط یکردنا آالن، سر من و تو ب دایپ یاری هیهمه  گهیباالن، د-

گذارد جوابش  یخدمت ها نم شیهمهمه پکند و یخنده آالن گوشم را پر م یصدا

 یم یبلند یو با صدا دیآ یم کمیخدمت ها نزد شیاز پ یکیرا درست بشنوم، 

 :پرسد

 ن؟ینشست نجایخانم چرا ا-

که سالها از  یشوند و مثل کسان یخاموش م کبارهیاطرافم به  یصدا ها کل

 .کنم یجواب نگاهش م یاصوات دور مانده اند، گنگ و ب یایدن



 
403 

 :شکافد یآالن م یتلخ اطرافم را صدا سکوت

 .بده یحال کس دیشا شده؟ یچ نینادر برو بب-

دارد او را دست  یرقصد، سع یم شیصدا  زیدر هر افت و خ یکه دستپاچگ نادر

 :به سر کند

 .کنم یتو برو به کارت برس، من حلش م -

 یناشناخته را برا یاز گونه ها یکیمن  افتنیبا  ییکم عقل که گو خدمتکار

 :سرش یگذارد رو یرا م شیکشف کرده، صدا ییبار و به تنها نیاول

 ؟یشنو یمنو م یخانم صدا ستن،ینه از خدمه ن-

را  نکشیو ناباور ع ریکنم تا بلکه خفه شود اما با تح یدست اشاره م با

 :دهد یبه سمت باال سر م ینیبیرو

 .شده دیآقا رنگش سف-

 :دهد یجوابش را م صالیبا حرص واست نادر

 .جان تو برو به کارت برس ریباشه ام-
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 ...آخه-

 یم اریاخت یچشمانم را ب یتند یقدم ها یصدا دنیکند، شن یبه من اشاره م و

بستم، انگار  یشدم چشمانم را م یم میکه هر وقت قا میها یکودک ادیبندد، به 

 ...غیاما در نندیب یهم مرا نم گرانید نمیرا نب یمن کس نکهیهم

ش کف  دنیکنم و د یچشم راستم را باز م یشوند، به سخت یپاها متوقف م حرکت

 یبازباشک میهمه قا جهینادر، درست نت یها وهیرنگ آالن کنار گ یچرم شتر

 و ایاست؛ بر خالف انتظارم با چشمان بسته هم دن میشدن ها دایو پ یکودک یها

 .دندیآدم ها مرا د

از  شتریب هیرود و دلم هر ثان یآالن باال م دهیبلند و کش یآرام از پاها چشمانم

 یشلوار خوش دوختش را از رو رسد،ی. چشمم که به نگاهش مزدیریمقبل فرو

شود، صورتش که  یزانو خم م یکشد و رو یباال م یاندک ش،یقسمت ران پا

 :گردد یم رجانم ب یتازه اصوات به حنجره ب دیآ یمقابل چشمانم م

 ...آخ-

 :پرسد یم ینگران با
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 چت شد؟-

 ...پام-

 :نیزم یرو ندینش یبنده خدا که هاج و واج مانده، م نادر

 ده؟یرنگت پر چرا شم؟یشد ابر یچ-

 ...خورد فکر کنم چیپپام -

ام توانسته  یالک یشوم تا مطمئن شوم بهانه  یم رهیبه چشمان آالن خ دیترد با

چپش باال  یمنحرف کند. ابرو شخوان،یپ ریشدنم ز یذهنش را از مخف یاندک

 :پردیم

 خورد؟ چیپ شخونیپ ریپات درست ز-

 .خورد چیپ هویکردم،  یام... داشتم به بچه ها کمک م-

رود سمت  یدست آالن م رد،یخنده اش را بگ یتالش دارد جلو یبا ناباور نادر

 :میمچ پا

 ؟یکرد یکمک  بچه ها م یمکش مرگ ما داشت پیت نیبا هم-
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 درازشان یالیخیکه با ب ییپاهارود و یپاشنه بلندم م یبه سمت کفش ها نگاهم

فرستم  یجذاب م یمهم و آدم ها یقرار ها یبه همه  یلعنت ن،یزم یکرده ام رو

 :ردیگ یراستم را م یو آالن با دست چپش مچ پا

 کدوم پاته؟-

 :و منتظر جواب است شودیم رهیبه چشمانم خ تیبا جد دوباره

 .چپمه یپا هان؟-

ا راستگو، ب شهیبکند. نادر  هم یاو بتواند کار دیتا شا افتدیسمت نادر م نگاهم

 :دیگویام م یباند باز مزیرفع و رجوع  ج یو برا ریتاخ یاندک

 .کنهکمک دیبا رهیهر جا م-

چپم را در دست  یبا دستان بزرگش کل مچ پا و زندینادر م یبه رو یلبخند آالن

 :پرسدیدر چشمانم م رهیخو ردیگیم

 پاته؟ نیا-

 هان؟-
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 :چرخدیدر چشمانم م نگاهش

 کنه؟یپاته که درد م نیگم هم یم-

 :افتدیکج و کوله ام با لگد م یدوزار تازه

 .کنهیدرد م یلیپامه، خ نیآخ آخ آره هم هان...-

 :خوردیکه حرص م ییعادت تمام وقت ها کشد،یرا به داخل م شیها لب

 .برمتیمن م ،یکفشا راه بر نیبا ا یتون یخوب پس حتما نم یلیخ-

 .رفتمیاصال من داشتم م ام،ینه نه...خودم م-

 :رمیگیم شخوانیو دستم را به پ شومیپا بلند م یرو یآرام به

 .توام برو به بچه ها برس-

 :سمت نادر کنمیمرو

 .خبر بده حتما  بهم ویخوش گذشت، برنامه شب شعر بعد یلینادر جون خ-

وارد عمل  عیاما آالن سر د،یچه بگو داندیو نم دهدیتکان م یسر نوایب نادر

 :چسبدیرا م میو بازو شودیم
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که، خودم  یکن یرانندگ یتونیپا نم نیبا ا کنه،یکجا؟تو پات درد م زمینه عز-

 .رسونمتیم

 :سمت نادر گرددینگاهش بر م و

 .زحمتیخودت به آراز بده بخبرشو م،یداداش ما رفت-

ام، که راه انداخته یا یباز نیواضح است که از نادر هم دلخور شده بابت ا کامال

 :دیگویکه م دوزمیمستاصل نگاهم را به چشمان نادر م

 .دمتیوقته ند یلیخ ؟یبر یخوایکجا م ،یحاج گهیبمون د-

 .کنه یدرد م شمیابر یاما پا نمت،یواال منم اومده بودم بب-

 :دهد یبه چشمانم ادامه م رهیسمتم و خ چرخدینگاهش م و

رد شده پاش د یچ ینیبب ن،یزم یبذار دیکه درد کنه، آب دستته با شممیابر یپا-

 .گرفته

 .رمیتو بمون من خودم م ه،یجزئ یلینه دردش خ-
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 یو دو لبه طرحدار و سرمه ا کندیم کیدست مرا به سمت خودش نزد با

لب  یو با لبخند ساختگ کندیم کینزدآرام به هم یلیام را خ ییمویل یمانتو

 :زندیم

 ؟یوا رفته بود شخونیپ ریز یاونجور یدرد جزئ هیواسه -

جمع کند، سرم  دیجلو باز را با یهم مانتو یوسط ناراحت نکهیاز ا ردیگ یم لجم

 :زنمیبه چشمانش لب م رهیبرم و خ یرا باال م

 یرانندگ تونمیتو پام، االن بهتره، البته هنوزم درد داره اما م دیچیآن درد پ هی-

 .کنم

 .حیصح-

 :سمت نادر گرددیم بر

 .یعل ای دم،یخبرشو بهت م شدیمجوز که اک م،یما رفت-

باز  میدهد و با آرامش چشمانش را به رو یتکان م یکمرنگ سر یلیخ نادر

 یپشت سرش م زیمرا ن  رم،یدرگیرود سمت در و بازو یکند. آالن م یبسته مو

کنم لنگ لنگان دنبالش کنم، در  یم یجلوه دادن دروغم سع یعیطب یکشاند، برا
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 یاشاره م میپاها بهسمتم و با سر  چرخدیم میبندیکافه را که پشت سرمان م

 :کند

 .کرد یچپت درد م یپا-

 ؟یچ-

 .لنگه یراستت داره م یکرد، اما پا یچپت درد م یپا-

و او تالش دارد خنده  بندمیحجم از حماقتم چشمانم را با حرص م نیتصور ا از

 :کرده، کنترل کند رابیکه توامان وجودش را س یو خشم

 ن؟یماش تو ای یبگ نجایاامشبتو  یایبچه باز لیدل یخوا یم-

 :رود یاعصابم رژه م یرو شتریب ییداند چه واژه ها یم قیدق

چشمتون نباشم با بچه  یبرم که تا مدت ها جلو یجور هیدم  یم حیترج ر،یخ-

 .امیباز

 ریسمت کوچه که از پشت دوباره پنجه محکمش دستم را اسچرخم تا بروم یم و

 :کندیم
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 من خبر نداشتم؟و یکن بودحرف گوش نقدریاتو-

 :کند دایگناهم نجات پ یتا دست ب کنمیم تالش

 به حرف حاکم بزرگ گوش نکرد؟ شهیمگه م-

 .زمیعز یور نیا فتیدوست داشتم، راه بجمله اتو-

 .امیباهات نمولم کن، من -

 :دهد یتکان م یسر کالفه

دست بردنت که بلند کردن و رو یدون یخوام، م یبردنت اجازه نم یمن برا-

 ...است، پس هیواسه من کار سه ثان

 :شود یم کیگرمش به گوشم نزد یها نفس

اگرم درد  کنه،یدرد نم گهیالبته اگر د ا،یخودت ب یباش و با پاها یدختر خوب-

 ...کنه که یم

 .امیکنه، خودم م یدرد نم رینخ-

 .نیآفر-
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کنم که باز با  یغولش را پارک کرده حرکت م نیکه ماش یکوبان به سمت پا

 :دیگو یم یگریموذ

 .شکنه یپاشنه ات م ،یبکوبسم ینجوریا گهید کمی-

 میواقعا مچ پا نبارینثارش کنم اما ا یجانانه ا“به درک “چرخم سمتش تا  یم

 :چدیپ یم

 ...آخ-

 :نخورم نیتا زم کشدمیدارد و در آغوش م یو دستپاچه چند گام بلند بر م هول

 چت شد؟ ،یگن الل ینم یجوابمو ند هیدو ثان-

 :شیزنم به بازو یچنگ مو چدیپ یچپم م یدر پا درد

 .شورت یچشاخورد، با اون چیباالخره پام پ یانقدر گفت-

 یم نیکند و به سمت ماش یبلندم م نیدر آغوشش، مثل پر کاه از زم همانطور

. درد نفسم را یصندل ینشاندم رو یکند و م یدر را باز م موتیبردم، با ر

 :دهد یو آرام ماساژ م میمچ پا یرو گذاردیدستش را م ده،یبر
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 ه؟یچه کفش مسخره ا نیدرد داره هنوز؟ آخه ا-

 .هم قشنگه یلیخ-

نوازش  فیکوچکم را لط یرفته، آنقدر که دستان ماهرش، مچ پا ادمیاز  میپا درد

 ششیچند لحظه پ تیکه از عصبان یکند و با آرامش یکنند. سرش را بلند م یم

 :پرسد یاست م دیبع

 خوب شد؟-

 :گردد یبر م میزند و نگاهش دوباره سمت پا یدهم، لبخند م یتکان م یسر

 ؟یبره تو کفش به اون بزرگ دیبا ییکوچولو نیبه ا یآخه پا-

 کندیصندق را باز م ن،یرود سمت عقب ماش یشود و م یبلند م م،یگو ینم چیه

دنبالش گشته بودم و  یکه چند ماه م،یجفت از کفش ها کیگردد  یبرم یو وقت

 :نمیب یگم شده، را در دستانش مکردم یفکر م

 کنه؟ یم کاریدست تو چ نیا-

 میاز پاآرام یلیپاشنه بلندم را خ یگذارد و کفش ها یم نیزم یکالج را رو کفش

 :کشد یم رونیب
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 .مونده نمیاز سفر مرنجاب تا حاال تو ماش-

بندد و از سمت راننده سوار  ی. آرام در را ممیپوشاند به پاها یکفش ها را م و

 :دهد یشود و کتش را به دستم م یم

 .چروک نشه ریبگ نویا-

 :اندازم یبه سر و وضع اش م ینگاه

 کنن، نه؟ یر قبولت نمنارون جان بدون کت و شلوا ایگو-

 :چرخد سمتم یکند و سرش م یمکث م یاندک

 .یکه سوال کن یستین یتو االن اصال در مقام-

کند، دست راستش  یرا گم م میها هیشود سمتم و ناخواسته هوا راه ر یم خم

 ام و نهیس یرو کشدیرا م نیشانه ام و با دست چپ کمربند ماش یرو ندینش یم

شود از همان فاصله به نگاهم  یدر قفلش. کارش که تمام م کندیمحکم فرو م

 :دوزدیچشم م

 .یدیو توام فقط جواب م پرسمیدر حال حاضر فقط من م-
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به  نیحرکت ماش کند،یرا روشن م نیو ماش بنددیرود، کمربندش را م یم عقب

 :گذاردیاز مقصد در ذهنم نم یحدس چیاست که ه ییسمت و سو

 م؟یریکجا م-

 :کندیو نگاهم م گرددیم بر

 .از قانون اول نگذشته هیهنوز چند ثان-

 :دیگویسمت پنجره که م گردانمیو سر بر م کشمیم یپوف

 .یدیآدم، جوابمو م یمثل بچه دمیپرس یقانون دوم: هرچ-

 .هیچ وونیح یآدم و بچه یفرق جواب دادن مثل بچه دونمیمن نم گهید-

 :کندیبه صورت پر حرصم م ینگاه مین شوم،یم نهیدست به س و

 ،یکه مثل بچه ها جوابمو بد نهیتوجهت رو ا شتریچون تو ب ،یگیآره راست م-

 .مهمه یلیرو بخش آدمش که خ برمیاما امشب توجهتو م

 :کنمیحرص نگاهش م با
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وقته  یلیوگرنه من خ ،یبه من به چشم بچه ها نگاه کرد شهیخجالت بکش، هم_

 .نهیبیبزرگ شدم، تو چشمات نم

اما تو هر بار با رفتارا و کارات  ،یمشتاقم باور کنم بزرگ شد یلیاتفاقا خ-

 .یکنیشگفت زده ترم م

که به من مربوطه از نظر تو بچگانه و احمقانه است، کال  تصورت از  یهر کار-

 مثل نارون؟ یکی ه؟یو بزرگ چ افتهیآدم رشد 

 :سمتم چرخدیسرش م یا هیما بعد از گذشت ثانخورد ا یجا م اولش

که  یکینه با احساسش،  رهیبگ میکه با عقلش تصم یکیمثل نارون،  یکیآره -

 .فکر کنه و بره جلو

کرده، پوزخند  سهیکه مرا با نارون مقا شودیباورم نم کنم،ینگاهش م ناباور

 :که در حال سربرآوردن است یبغض یرو گذاردیصدادارم دست م

 دایپ پویپولدارو خوشت یفکر کرده برم جلو، با عقلم پسرا ،یگیآره راست م-

 ...جذبشون کنم یکنم، با لوند

 :فرمان یرو کوبدیحرفم تمام شود، با کف دست م گذاردینم
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 ؟یگیم هیچه مزخرف نیساکت شو، ا-

 .کردمیم نیجان توهبه نارون دینبا دیاوه ببخش-

و گم با منطقت جل یدنبال پسرا. من م یبر یکنیم جایب یلیتو خ ؟یگیچرا شر م-

 میکجاش تصم ش،یشناس یماهه م هیکه تازه  یخونه شاگرد یبر نکهیبرو، ا

 بزرگ ساالنه است؟

 نیتو تخصص نارون جانه، من اگر از نیبرم دنبال پسرا ا ستیمن قرار ن-

 ...استعدادا داشتم

 :نیزند به فرمان ماش یفرستد و چنگ م یم رونیحرص نفسش را پر صدا ب با

سوال منو درست جواب  شم،یابر ارمیسر خودمو خودت ب ییبال هینکن  یکار هی-

 ؟یخانواده اش ندار از خودشو یکه اصال شناخت یخونه شاگرد یبده، چرا رفت

 یکالسش تنهاست، خانواده اش از من خواهش کردن به جا یاون بچه روزا-

 .کنم سیباشگاه، تو خونه بهش تدر

 :نوایفرمان ب یکوبد رو یم دوباره
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 ریآواره ان، بچه شونو اس نقدریا یوقت کننیم خودی. خانواده اش بیغلط  اضاف-

 .کالس شنا کنن و تورو مثل مترسک بکشونن خونه اشون

 :میگو یم ستاده،یکه ا ییتوجه به جا یکند، ب یرا متوقف م نیماش

 .خواستممن خودم-

 .یخواست یکرد یتوام غلط اضاف-

در تالشم فحشش ندهم، نگاهش به  میلبها یچارهیحرص در حال کندن پوست ب با

 :دستم یروزند  یو آرام م افتدیم میلبها

 .کار و نکن نیصدبار بهت گفتم ا-

 .به تو چه؟ لب خودمه-

 :شود یطاقتم طاق م گرید

 آالن؟ یمن هیتو ک-

 نشانیب یمرز گریاند که د دهیرا در آغوش کش گریکدی قیآنقدر عم شیها اخم

 :ستین صیقابل تشخ
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 ؟یچ-

نه شوهرم، پس به اندازه  ،یممیّ نه ق ،یپدرم ؟نهییپسر عمو هیاز  شتریمگه ب-

 .نیپسر عمو دخالت کن، هم هی

 :شوند یدور ماز هم یکم شیکند و ابروها یبه چشمانم نگاه م ناباور

 من فقط پسرعموتم؟ ،یابر یچقدر تو خر-

 ؟یممیّ نکنه باورت شده ق هیچ-

 :میگو یشود، م یناباورش که ادامه دار م نگاه

و ت یحق ندار ،یکن یم سهیدور و برت مقا نییسطح پا یمنو با دخترا یتا وقت-

 ایب ،یریکه هستم بپذ یجور نیمنو، هم یهر وقت تونست ،یدخالت کن میزندگ

 .دمیجواب مسواالتو 

 یکوبد. کتش را از رو یشود و در را محکم بر هم م یم ادهیگذرد پ یکه م یکم

گذارم؛ لعنت به همه کت و  یاش م یصندلیرودارم وبا حرص  یبر م میپا

 ییکنم تا اطرافم را درست شناسا یخوش دوخت عالم. سرم را بلند م یشلوار ها

در اجازه فکر  کبارهیاما باز شدن  کند،یکنم، سر در  پر نور  درمانگاه متعجبم م
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کند. در را با  یو بلندم م میپا ریاندازد ز یشود، دست م ی.خم مدهدیکردن نم

 :پرسم یرفتن سمت درمانگاه م نیبندد و ح یم شیپا

 م؟یر یکجا م-

و دستانم را پشت گردنش  گذارمیستبرش م نهیس یسرم را رو دهدیکه نم جواب

اش حمله  نهیبه قفسه س یکنم، قلبش پر توان و با ضرب آهنگ تند یحلقه م

رود و هنگام عبور از کنار اشخاص  یباال م یورود یکرده. آرام آرام از پله ها

 :کند یم ترکیمرا به خودش نزد گر،ید

 .آد یات به حساب نم یپاتو نشون بدم، البته اگر دخالت تو زندگ میبر-

 

خودمان غرق  یایسرم، هر کداممان ساکت در دن یباال فتیپزشک ش دنیرس تا

آورد و هم  یم میهم خنده به لب ها دنشیورم داشت و د یچپم اندک ی. پامیبود

 هینشسته و من تک یصندل یدر فکر رو و ریبه چشمانم. آالن سر به زاشکنم

 که یا قهی. چند دقانگاهدرم کیتخت بار یبودم رو دهیداده به دستانم، دراز کش

که مجبور  یاز پرشکبه اندازه چند سال گذشت، پزشک آمد. برخالف انتظارم
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ن آال ال  یخیزد و ب میبه رو یخوشرو بود. لبخند یلیبکشد، خ یداریاست شب ب

 :دیپرس

 هات غرق شده؟ یکشت ه؟یچ-

چرخد سمت آالن که با اخم همانطور  یکنم، نگاهم م یزنم و سالم م یم لبخند

 :رسد یو به آالن م ردیگ ینشسته، دکتر رد نگاهم را م

 .هیکشت یآهان، پس مشکل از ناخدا-

کند و  یخم و راست م یکند، کم یم یرا بررس میکنند و دکتر مچ پا یم سالم

 :دیگو ینوشتن نسخه روبه آالن م نیح

 گهید زیچ هیهمش ناز و اداست، خوردم، بدون که  ریاگر بهت گفته زخم شمش-

 .خواد یم

 :کنم یتعجب به دکتر نگاه م با

 .اتفاقا منم گفتم که خوبم-
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خوردن ساده که  چیپ هیبندم،  یکنم، بعدم با باند م یاالن برات کمپرس سرد م-

کنن، صداشونم  یم مانیغصه نداره، مردم تو در و دهات تو خونه زاغم و نقدریا

 .ادیدر نم

 :کند یبه آالن اضافه م رو

 هگید زیچ هیتوروستا  یبه خدا زندگ نجا،یتازه طرحم تموم شده، منتقل شدم ا-

 .است

 :کند به من یدست اشاره م وبا

غمزه اشون شروع خوره، قر و یم یبه توق یتا تق ؟یشهر یدخترا نیا نیَ چ-

 شه؟ یم

 :دهد یرا به دست آالن م نسخه

تحمل  دیبا غمیوو غیپاش وگرنه دو ساعت جخداروشکر جا انداختن نداشت -

 .یکردیم

 :کنم یبهت به آالن نگاه م با
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 ؟یدر دفاع از من بگ یخوا ینم یچیه-

 .من قراره دخالت نکنم-

 یخوش به حالش نشود م یادیز نکهیا یخندد. برا یخبر از همه جا م یب دکتر

 :میگو

حاال  ن،یریگ یم تیزیشما که بد نشد، بابت کار  نکرده حق و یبه هر حال برا-

 .غیج یچه ب غیچه با ج

 :شود یبه لبخند م لیدکتر تبد خنده

 .دیایحالت در ب نیبله مزاح کردم از ا-

 !بود واقعا یکارسازروش یلیخ-

و به سمت داروخانه  ردیگ ینسخه را از دکتر م ندیبیم نیکه جو را سنگ آالن

بار دکتر خوش  یشوم تا درشت یسرگرم م یرود. تا برگشت آالن با گوش یم

رود.  یسپارد و م یرا به پرستار بخش م میخنده نکنم، او هم کار کمپرس پا

 شیبرا یکوتاه امیپبار تماس گرفته و نگرانمان شده.  نیآراز  طبق معمول چند

 یورودش صدا رسد، با یبا خبر شود. آالن که م تمانیفرستم تا از وضع یم
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هم  ،یصفحه بزرگ گوش یرو انیاسم ک دنیشود. د یام بلند م یزنگ گوش

کنم، که از چشمان آالن  یم لنتیرا سا یدارد و هم ترس. به سرعت گوش جانیه

  .ماند یدور نم

 :بندد یرا با باند م میآرام پا یلیگردد و خ یبرم دکتر

 .نخوره چیحواست به پات باشه که دوباره پ دیمدت با کی یخب، خانم شهر-

 :کند یشود با لبخند نگاهم م یکه تمام م کارش

 .از ما گفتن شن،یم ریاخمو زودتر پ یخانما-

 :پرسم یبلند شدن م نیکنم و ح ینثارش م یغره ا چشم

 شه؟یم یبانمک چ یعاقبت دکترا-

 :دیگو یدر هم رفته م شتریب شیبه آالن که اخم هاو رو ردیگ یاش شدت م خنده

 .دونست دیحاضر جواب و با یقدر خانمها-

 :زند یشود و آرام لب م یتخت م  کیبدون توجه به دکتر، نزد آالن

 .اش نشو یحوصله اش سر رفته، اسباب باز ینیبیم-
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 :زنم به چشمانش یم زل

 !یدخالت نکن یداد حیکرد، ترج یبارم م چاریچطور اون موقع که ل-

ن . ضممیایب نییکند از تخت پا یو کمک م ردیگ یتوجه به حرفم دستم را م یب

 .میشو یتشکر از پرستار و دکتر  شاد، از در درمانگاه خارج م

ادامه  نیدر هم و سکوت ترسناکش، تا زمان سوارکردنم داخل ماش یابروها

 یبه دست راه م یبندد و گوش یشود در سمت مرا م یدارد. کارش که تمام م

از سمت  یقیزند، بعد از گذشت دقا یرود و با مخاطب پشت خط، کالفه حرف م

نگاه  درهمشگذرد، به چهره  یدر سکوت م یا هیشود. چند ثان یراننده سوار م

 :کنم یم

 لواسون؟ یبر یمنو نم-

 .شب بد بگذره هیامشب مهمون ما باش،  ر،یخ-

 .نگفتم زیمن به عز-

 .یکاشت یخودم خبر دادم چه گل-

 .یخودتم قرار داشت-
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به سمتم، جواب  ینگاه نیداده و بدون کوچکتر هیچپش را به پنجره تک دست

 :دهد یم

 .افتاد واسه فردا-

به منزل عمو  دنیترسناک موجود و تا رس تیکشم از وضع یم یصدا دار پوف

 .صدا باشد یکنم پلک زدنم هم ب یسهراب، تالش م

ام را دارد؛ ماندن با  یو بزرگ، حکم سند آزاد اهیدر س دنیبه خانه و د دنیرس

زندان ها  نیبسته، از ماندن در سلول بزرگ تر یو ساکت در فضا نیآالن خشمگ

 .هم وحشتناک تر است

 ادهیدارد تا پ ینگاه م یبیسراش یباال نگ،یبه داخل پارک نیاز ورود ماش قبل

 .شود تیکمتر اذ میشوم و پا

مانم تا بعد از پارک کردن، آرام و مسلط  یشوم و منتظرش م یم ادهیحرف پ یب

 :گذرد یو سرد از کنارم م الیخیب یلی. خدیایباال ب

 بغلت کنم؟ ایباال  یایب یتون یپله هارو م-

 ...خوبم...آالن-
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 یم قیعم یکنم که همه خاموشند. دم یخانه نگاه م یبه پنجره ها ستد،یا یم

 :رمیگ

 .بدمحیبذار برات توض-

 .بشنوم یزیچ خوامینم-

 .بدم حیکار امروزم توض یبرا دیآالن، من با-

در مورد شاگردت  یاز من نخواست یحت ...یکردانتخابتو تو ؟یحیچه توض-

م من ...نایباشه راه است و چاه است و چشم ب ...یراهتو انتخاب کرد کنم، قیتحق

پسر عمو کنارتم تا هر وقت  هیفقط در حد  شم،ینم ماتتیبار مزاحم تصم نیا

 .یبود خودت بهم بگ یمشکل

  :گردد سمتم یم بر

 .شتریپسرعمو و نه ب هیدر حد -

 :بندم یحرص چشمانم را م با

 .نبود نیمنظور من ا-
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 .یستیتوام مسئول برداشت من ن نه،یاما برداشت من ا-

 .مسئول حرف خودم که هستم-

 :کند یرود و به سمت چشمانم حرکت م یباال م عیسبابه اش سر انگشت

از کمون در  رتیت ،یکرد یفکرشو م دیبا ادیاز دهنت درب نکهیاونو قبل از ا-

 .کرده یهدف گرفته و زخم ویو چ یک ستیمهم ن گهیرفته، د

گرفتن  یهنوز هم کل مشتم برا رم،یگ یرا آرام و با تعلل در دستم م انگشتش

 :است یاز انگشتان بلندش کاف یکی

 .خواستم ناراحتت کنم یمن نم-

 :دهد یم سردجواب

 .یاما ناراحتم کرد-

 :کنم یدهد، مستاصل نگاهش م یپشت هم سرش را تکان م چندبار

 .آالن منو بفهم-
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تمام  بندد،یچشمانش دهانم را م یاز دستانم و قرمز کشدیمرونیرا ب انگشتش

را  یکس ادشیتا فرآورد  یکه بر فکش م ینزدن، شده فشار ادیفر یتالشش برا

 :نکند داریب

ه بفهمم ک ارویبفهمم؟ عمو س چند نفرو دنه؟یمن، فهم فهیوظ فقطیتا ک ؟یتا ک-

موندگار کرد، مادرمو بفهمم که  به تنمون اهویسفر ساده لباس س هیواسه خاطر 

 ادمونیکردنو  یرفت زندگ ادشیاش گذشت و  یضیهمه عمرش به جنگ با مر

اون دخمه مسخره که  و گاریهمه عشقش شده س گهیبده، بابارو که بعد مامان د

 ادشی یبره، همه چ ادشیکه  دیبره توش و ساعت ها رنگ بپاشه رو بوم سف

 .بره ادشیکردنو  یبره، پدر ادشیمارو  یبره، حت

 :شوند یگردنش برجسته تر م یکند و رگ ها یم نگاهم

پسراش و  یدستش به جا یمنو بکنه عصا آقاجونو که همه عمرش تالش کرد-

نداختمش، عمه  یم اشیجوون ادیدوشم، فقط چون من بذاره رو تیمسئول ایدن هی

 زیعز اش، نهیعرفانو با نفرت و ک ا،یعقده و حرص  مال دن ایدن هیبا  ویسود

 شتریو از همه ب شوکردنا یآرازو جوون گه،یدرمون د یو هزار درد ب سمیرماتو

 .تورو
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صورتش  یرو کشدیمحکم مرسد دستش را سفت و یحرفش که م ینجایا به

 :سوزد یم شتریگناهش از همه ب یچشمان ب یدلم برا وسطنیاو

خانواده  ادیم من بدم یشده عادتتون. تو فکر کرد دنیانقدر نگفتم که نشن-

 خودمو داشته باشم؟

 خانواده خودش؟ افتد، خانواده؟ یبه شماره م نفسم

 :رود یتوجه به حاالتم جلو م یب او

خودشونو دارن، من چرا  یمن ازدواج کردن، زن و زندگ یهمه همسن و ساال-

 هنوز تنهام؟

 :کند ینگاهم م یچرخد سمتم و استفهام یم

 بار فکرشو کیدورم نبوده؟  ینخواستم ازدواج کنم؟ نتونستم؟ کس التیبه خ-

تون نذاشته،  ندهیا و آگم، چون فکر تک تک شم یچرا؟ اما من بهت م یکرد

 یزندگ هیاگر من برم و غرق  نم،یبیم و دمیچون من قبل از خودم شماهارو د

 باشه؟ هیحواسش به بق یبشم، اونوقت ک گهید
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که او برود و ما چون طفالن  قصه را نخوانده بودم؟ ینجایتا امروز، ا چرا

 کیکه او با  م،یشو یزندگ یو سرگردان  کوچه پس کوچه ها النیمسلم، و

 یشود و خانه  یگریدست و پنجه نرم کند، که پدر فرزندان د گرید یزندگ

 یجهد م یم رونیب گانهیب کیاز حنجره  ییکه گو ییرا گرم کند.با صدا یگرید

 :میگو

 ...یستیما ن ندهیتو مسئول آ-

ه ک نهیا یدر حقم بکن یتون یکه م یتنها لطف ،یبد ادمیمنو  فیخواد وظا ینم-

 .بدم اروینتونم جواب س ایدنمن اون ینکن یکار هی ،یفقط مواظب خودت باش

 :کنم یاشک تارش کرده نگاهش م یا هیکه ال ینگاه با

 ؟یبد ایبه بابا س یروز هیبوده که قراره  یبه خاطر جواب یکرد یهر کار یعنی-

 :گناهیکوبد بر درخت چنار ب یدست م تیحرص و عصبان با

به بعدش  نیمربوطه، تو به فکر ازبه خودم کردم مال قبل بوده و یهر کار-

 .باش
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 هیکه هر ثان رمیرا بگ یبغض یجلو یدهم تا کم یقورت م یدهانم را به سخت آب

 :میشود بر گلو یشود و مثل بهمن آوار م یگرد تر م

حرفامونو  میترس یچرا من و آراز م یدون یم آره، مراقب باشم اشتباه نکنم...-

 گهیچرا آسوده د ازت دورن؟ نقدریچرا آرام و عرفان ا یدون یم م؟یبهت بزن

 اد؟ینمخونه عمو 

 :گذشتهآب از سرم گریکند، اما من د ینگاهم م ینگاه ترسناک با

 .یدون ینه نم-

 :روم یم کشینزد

خطا و لغزش آدما  نیندارن، چون اول تو آدما حق اشتباه کردنو یایچون تو دن-

چون  م،یمونه خوب باش فهیوظ میخطاشون، چون ما اگر خوب نیآخر شهیم

 ،یشیبد م یلیخ ،یشیم بد یخوایکه تو نم میبش یچون اگر اون !میبر توادورو

آسوده رو فقط به  دلکه  یهمونطور ،یکه با عرفان و آرام بد شد یهمونطور

 .یگفت دوستت داره شکست نکهیخاطر ا
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ساله و عاشق،  ۳۱ یآسوده  ی  داند که آن سالها یخورد، نم یوضوح جا م به

دوانده بود.  شهیعشق درونش ر یجوانه هابود، که  ینوجوان شمیابر یسال ها

دارد که من و آرام را محرم  یالیخبودم آسوده فکر و دهیخواب، فهم یآن ظهر  ب

و در  دیبودن ما، دو بخوا الیآسوده به خ یدرست خاطرم هست وقت ند،یب ینم

 عاشقانه اش را به گوش آالن رساند، چقدر اشک ینجواها نیبهارخواب اول

آالن هم او را شکست و هم  یبود که حرف ها یام وقت یاما اوج ناباور ختم،یر

وقت  چیخوردم هدور کرد، همانجا قسم  مینوپا االتیخفکر و یمرا از همه 

احمقانه و  یفکرا نیا” خاطرم مانده درهنوز  ادشیعاشق آالن نشوم، که فر

 .”تکرارش نکن ییجا گهیکنه، د یبچگانه، فقط ماهارو از هم دور م

 :پرسد یم ریگرداند و با تح یرا بر م گوشمیمتعجب آالن ذهن باز نگاه

 ؟یدون یتو از کجا م-

 :گذارم یمنتظرش نم ادیز

بدون خطا بمونم تا  دیبا شهیهم دمیکه من فهم نهیمهم ا ست،یمهم ن یلیخ نشیا-

ه از هم ،یخوب یادیز یخوب یتا آدما از چشمت سقوط نکنن. تو وقت ،یتو ببخش

همه  ونتم،یمن مد ...یبد بش یکه بخوا ارهینرو یاما خدا روز ،یگذر یم زتیچ
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وقت بابت  چیتو ه م؟چرایآ یکاراتم به چشمم اومده، اما چرا ما به چشمت نم

ما  یپا به پا شمیگفت ابر نایس یچرا وقت ؟یستیخوشحال ن میکه هست ینیا

 ینجوریا دمیبا یچرا گفت دمش گرم؟ ول،یآره، ا یکنه نگفت یمردونه داره کار م

 چرا ما حق خطا کردن ازمون گرفته شده؟ فه؟یباشه؟چرا تالش ما شده وظ

 :است نندهیتازه و او همچنان ب ینفسکنم و یم مکث

ا احمقانه رفتار کردم، اما به وقتشم پا به جاه یلیکردم، خ یبچگ یلیآره، من خ-

که تونستم پشتت بودم، از روز اول دانشگاه کار  ییبه وقتشم تا جا دم،یپات دو

توام برات من با  ؟یدید نارویاما توام ا ،ینش تا امروز که تو جورکش منکردم 

 یبا آدما اسمیجز قضاوت؟ جز ق دش یمن چ یفرق کردم؟جواب همه کارا هیبق

 جز سرکوفت؟ گه؟ید

ن م ست،ین یواسم. بحث من کم کار ینبود زیعز نقدریبودم که ا دهیاگر ند یابر-

 ...تالش یتو چقدر دار مهیحال

 :ادامه ندهد گریکنم تا د یرا بلند م دستم
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کنم، اما صدتا  حتیتورو نص که بخوام میو بچه تر از اون کتریکوچ یلیمن خ-

بدم؛ به آدمها فرصت خطا کردن بده،  ادتیبذار من  شم یکی یداد ادمیدرس تو 

با  که آدما هیتو، ارزشش به مراتب کمتر از صفر یشده  کتهیبه زور د ست  یکه ب

 .رنیگ یم یانتخاب خودشون از زندگ

تار به تارش را خشدار کرده،  یکه خستگ ییدهد به درخت و با صدا یم هیتک

 :زند یلب م

قلم ن ن،یگم مراقب باش یمن اگر م- . نیاست، نه که خطا نکن گهید زیچ ََ

همه  یسود یتوله ها ،یدیشن مهینصفه ن ،یدیشن یداستان آسوده رو از هر ک

کنن من  یبه اون داستان نداره؛ فکر م یعمرشون به نفرت از من گذشته، ربط

 .حقشونو خوردم

ت داشت-  .اما آسوده دوس 

فشردن  نیکند و ح یم کیانگشت شصت و سبابه اش را به چشمانش نزد دو

 :زند یچشمانش لب م
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زود گذر اون دوره بود، من االنم  یهوا و هوس ها یسر هیاحساسات آسوده -

 .به عقب برگردم، برخوردم همونه

 :زند یتند م یکند و دم یتحملم دم کم قلب

 .از چشمات افتاد، چون به نظرت خطا کار بود انیاما بعد اون جر-

 :کند یم انیطغ

 به تو جواب پس بدم؟ دیواس خاطر رفتارم با آسوده بااالن -

 .یقابل انعطاف ریآدما چقدر غ یدر مقابل خطا ارمیب ادتینه... فقط خواستم -

 :گذارم یاش م نهیس یرسم، دستم را رو یکه م مقابلش

 .گهید زیچ هی-

رنگ و شفافش که در نظرم  یچشمان عسل اهیشوم در مردمک س یم رهیخ

 :استیرنگ دن نیتر نیریش

 یخوا یکه م یبرو اونجور ت،یبده، برو دنبال زندگ یبه خودت فرصت عاشق-

 یبرا دیکن، نذار مشکالت ما هم خسته ات کنه و هم متوقع. شا یزندگ هیمثل بق
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 یایغرق دن یوقت ،یشاد یما سخت باشه نبودنت، اما مطمئن باش بودنت وقت

از خودش زده به  هک یبودن آدم ته؛ینجوریلذت بخش تر از بودن ا یلیخ ،یخودت

 هیفرسوده کرده. ممکنه از قبل روحشو  شتریگذشت، هر روز ب نیو ا هیخاطر بق

 .ینیما ببرو از چشم ییتنها نیو ا یکه تنها بمون یبرس ییروز به جا

 :شود یم نهیکند و دست به س ینگاهم م یجد یلیخ

من حرف از  کردن؟ یبهت گفته من منتظر اجازه ام واسه عاشق یک ،یابر-

 ان، وگرنه من با هیخانواده ندادم بق لیهنوز تشک نکهیا لیزدم؟ گفتم دل یعاشق

 تونم عاشق نشده باشم؟ یو کوپال م الی نیا

 :شود یبد جنس م نگاهش

 ه؟یاصال شدن-

 :اندازم یباال م ییحرص ابرو با

 .میستینحداقل بدهکارت  خب پس...-

 :ردیگ یرا م دستم
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 دیبخواب، که فردا صبح زود با. االنم بروشکشتیپ یتو از ما طلبکار نباش، بده-

 .ییایدزد در کهیبا اون مرت میجلسه دار ،یپاش

کشم و به سمت در  یام که فکر نکرده دستم را م یعصب شیاز حرف ها نقدریا

 یو در را باز کند م اندازدیب دیکل نکهیو قبل از ا دیآ یروم، پشت سرم م یم

 :چرخد سمتم

 :نره ادتیاما -

 ست،ین یدیدرگه ما درگه نوم نیا

 .باز آ یاگر توبه شکست صدبار

گذارد تا من اول وارد شوم، لنگ لنگان داخل  یباز م میزند و در را برا یم لبخند

ورد زبانش بود، اما در حال  شهیاست که آقاجان هم یشوم، شعرش همان یم

حجت اشرف زاده و آهنگ مورد عالقه ام و  یذهنم پر شده از صداحاضر تمام 

 :که وصف حال دلم است یبخش نیا

 ”...یچه نباش یاست چه باش یبه تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگ هرگز“

** 
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من و  نیبلند شدن از دنده چپ است، از آن روزها که ب یاز آن روزها امروز

تا دندان  میمنتظر اشاره ا یکند و هر کداممان به نوع یآالن جرو بحث غوغا م

 انمیزودرنج تر از اطراف یبلوغ مرا دخترک ی. از وقتمیده یکیکرده نشان آن  زیت

 یاز همه دست و پا شتریب یهورمون یفراز و فرود ها نیکرد، ترکش ا

بر علت  دیهم مز شبید یکرده، البته بحث ها یباالخص آالن را زخم کانم،ینزد

،  کریدر و پ یب یباشد از کابوس ها زیلبر شانم،یپر یشد تا تمام خواب ها

نداشت و  یسود چیکه ه ییو از شانه راست به چپ شدنها جهینت یتالش ب

کردنت قرار  داریاگر واسه ب“ ی هآالن با جمل یصبح آمد و صدا یک دمینفهم

 کرد؟ دارمیب” فحش بخورم، پاشو سین

 یاز رو بسته، من هم به تالف یرا حساب رشیبود که شمش دایجمله پ نیهم از

مانتو خوش برش  دنیحاضر شدن. در پوش یبرالفت دادم  یلیجمله اش، خ

کردم، چون آالن معتقد است استفاده از  یدست و دلباز یروشنم حساب یطوس

تولد  یهم کادو یگلبه ی. شال طوسستیشرکت مناسب ن یارنگ روشن بر

خوابد به  یاز شاگردان با محبتم است. خوب که حرصم م یکیپارسالم، از طرف 

در کنار، هم لبخند را به لبانم  یچ نیسه مش دنیشوم. د یسمت پله ها روان م
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تالش دارد عمو سهراب را متقاعد کند  شیگرداند. آالن با حفظ اخم ابروها یبر م

. یپشت اطیمانده به ح رهیآشپزخانه خ یا شهیداده به در ش هیو آراز تک

پشت نگاه  رمیبوسم. صبح بخ یبا محبتش را م مرخیشوم و ن یم عموکینزد

و  زمیریم یخودم چا یتوجه برا یشود. ب یآالن و چشمک آراز گم م رهیخ

دهم. آراز از  یم میپا عتیو وض شبیورد اتفاق دعمو را در م یجواب سوال ها

خورد بغل  یمانند آشپزخانه سر م مکتین یها یصندل یکند و  رو یمنظره دل م

اش که موش و گربه  یشگیگله هم نیرسد به ا یدستم. عمو بعد از سوال ها م

وسط  ز،یما او را از مادرش دور کرده، وگرنه امروزش در کنار عز یها یباز

گذشت. آراز طبق معمول  یآدمها م یو شلوغ یکوچه مروو شیبازار تجر

هم اگر کنار  یبهشت یاندازد، که صدها حور یم دستعمو را  یبا بدجنس شهیهم

دهد؛ از بس که  یم حیجانش را به همه عالم ترج زیعمو صف بکشند باز او عز

 ینیاز سنگ یره اعمو و آراز، ذ یو خنده ها یشوخ یبچه ننه بار آمده. صدا

آالن قرار  یجلو قایرود که دق یکند. دستم سمت ظرف مربا م ینم نگاه آالن کم

ظرف تا باالخره راه چشمانم به  یگذارد رو یدستش را م ی. با کمال بدجنسرددا

 :سمت نگاهش باز شود
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 م؟یدار جلسهیحواست هست ما امروز با ک-

 داره؟ یبه مربا خوردنم ربط-

 :نوازد پشتم یبا خنده م عمو

گرون شدن  یکنه؛ حت دایتونه ربط پ یم یتو به همه چ هیعمو جون خوشگل-

 .دالر

 :کند یکالفه به پدرش نگاه م آالن

 .لطفا   بابا...-

 :کندیلبخندش را حفظ م عمو

رو  شهیگم م اتیپشت بد اخم شهیجمله ات که هم یبخش اصل من دارم اون-

 .وقت هست شهیبخوره، واسه بحث هم . در ضمن بذار صبحانه اشوگمیبهش م

 

باشد.  میکند حواسم به پا یم دیسرم تاک دنیو بعد از بوس زندیم میبه رو یلبخند

 .برود یکار یکند تا همراهش برا یقبل از خروجش به آراز اشاره م
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همچنان  دهم و او یاز رفتن عمو و آراز، به خوردنم در کمال آرامش ادامه م بعد

اخمو، منتظر نشسته تا صبحانه ام تمام شود و دوباره مبارزه را از  یبا نگاه

 .ردیسر بگ

 :کند یکشم آالن شروع م یخوردن که دست م از

کنم تو  یکردن دارم، خواهش م یبهونه واسه قاط یمن امروز به حد کاف ،یابر-

 .بدترم نکن

 ازت؟ رمیگ یم یرادیمن ا ،یپوش یآالن جان تو کت و شلوار م-

 :دهم یدهد و ادامه م ینم جواب

در مورد  یزیخوب چ یپسر عمو کیتو هم به شعور من احترام بذار و مثل -

 .شم یممنونت م ،یظاهر من نگو سرصبح

دهد و بلند  یتکان م یکار خودش را کرده. آرام سر” خوب یپسر عمو” عبارت

 :شود یم

 .ایب یباشه، هر مدل دوست دار-
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دعوا. قبل از خروج از  یدهم برا یم یاز نگاهم خوانده امروز چقدر دست احتماال

 :رسد یاز پشت سرم به گوش م شیآشپزخانه صدا

 .دم خونه ارهیب نتویدم نادر ماش یم چوییبرگشتنم سو ا،یامروز با آراز ب-

رم  یبعدم م دارمیور م رم یم خودم اره؟یمنو ب نینادر مگه آدم ماست ماش-

 .لواسون

 :شود یم کینزد شیصدا

و بابا  زیوسط هفته با عز یبرا ست؟یمگه دغدغه ات جاده تهرون لواسون ن-

 .خونه باغ یکال خونه ما، آخر هفته هام بر یایصحبت کردم ب

 :گردم سمتش یبر م یحرص

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا ییتنها-

 :کند یو مرموز نگاهم م بدجنس

 دن،یرس جهینت نیگذاشتم اون دوتا به ا ونینه اتفاقا من مشکلتو باهاشون درم-

 .کمرنگ فقط حرفشونو به گوشت رسوندم یپسر عمو کیمنم مثل 
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زند و قبل از  یم میکه فقط مختص نگاه خشن خودش است به رو یبدذات چشمک

صحبتش با آراز به صورت زمزمه  یکند. صدا یجواب من آشپزخانه را ترک م

 .رسد یبه گوشم م ینا واضح

 یم میگردد به آشپزخانه و رو به رو یبندد آراز بر م یرا که پشت سرش م در

کنم و در حال حرص خوردن از دست  یرا جمع م زیمشوم و یبلند م ند،ینش

خرم در حال خوردن آراز که خوش و یکوبم به بازو یخودم و آالن حوله را م

 :است

 .تو اون خندق بال یختیر یبسه هرچ-

 رتت؟یگ یچرا م هوی ؟یچته موج-

 .کنم یخوب م-

 یحالتو گرفته بعد منو م گهید یکی ؛یاریغوره رو سر کوره در م یتالف شهیهم-

 ؟یزن

 .یداداشش نباش یخواست یم-
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 مونمیفقط من برات م چاره،یداداش توام؟ ب یخوا یکه کمک م ییچطور وقتا-

 .یو کور یریپ یروزا

 یرا با حرص و صورت زیم یرو لیتمام وسا شیناله هاتوجه به آه و یب

روم و  یبه دست به سمت در خروج م فیککنم. پا کوبان و یبرافروخته جمع م

 :زند یآراز داد م

 ؟یکوب یچرا سم م یاریبه پات فشار ن یلیآروم، آالن گفت خ-

 .روزمونو کامل نکرده ییایدزد در کهیتا اون مرت میبر ایآالن غلط کرد، زود ب-

 امروز. جنگه مگه؟ مونیخوب، نکُش لهیخ-

که  ییسفته هاآراز در مورد رضا و ر،یشوم و تمام طول مس یم نیماش سوار

بودن آالن نسبت به او و  نیبابت بد ب نکهیزند، ا یقرار است امضا کند حرف م

خود آالن مجبور به درست  یکه دفعه قبل باال آورد و به نوع ییگندها یاز طرف

حقوق محدود شده حق و اما کند، عالوه بر تمامض دیکردنشان شد، چند سفته با

 تیو درا یمشخص کرده. آراز از کاربلد شیبرا لیکه نارون به عنوان وک یا
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به  دنیخورم، انقدر که تا رس یاز قبل حرص م شیو من ب دیگو ینارون م

 .شوم ینم دنمانیشرکت، متوجه راه و رس نگیپارک

به بخش  ییخواهد تنها یکند و از من م یرا قفل م نیماش موتیبا ر آراز

 یبه واحد حسابدار دیبروم، چون خودش قبل از جلسه چند مورد را با تیریمد

دهم و با  یتکان م یتنها سر شیحرف ها اتیتوجه به جزئ یگوشزد کند. ب

 یمغز ب دننابود کر یبرا ییرزایم دنی. درسمیآسانسور به طبقه مورد نظر م

 میمثل نس نایس کبارهیاست، اما حضور  ینا آرامم کافخواب و پر از افکار 

با لبخند  کند؛ همانقدر دلچسب و مطبوع. یصد درجه عمل م یدر گرما یخوش

 :شود یم کمینزد یمهربان

 .داشته روتسو رینشست و برخاستات با آالن تاث نیبه خدا ا-

 سالم، چطور؟-

 .روزا همش عنقات تو همه نیا یخندون بود شهیهم میسالم، قد-

 :زنم یم لبخند

 .فکرم مشغوله ست،ین یزیچ-
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 مشغول جلسه امروز؟-

 :دیگو یدهم که م یتکان م یسر

 .یتو هم بدون ستیاومد، گفتم بد ن ادمی یموضوع هیاتفاقا  -

 شده؟ یزیچ-

حرف  یکند برا یمجابم م یو با اشاره نامحسوس ییرزایرود سمت م یم نگاهش

 ییرزایبه چشمان فضول م در را رو کنم داخل و یم تشی. هدامیبرو زدن به اتاق

 :بندمیم

 راجع به رضاست؟-

 :کند یم نگاهم

دم فکر کر یبه شراکتش نداره، ول یاصال ربط یعنی ست،ین یخاص زینترس چ-

 .گفتنش بهتر از نگفتنشه

 ؟یچ-

 :کند به من یمبل و با دست اشاره م یرو ندینش یم
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 .بگم نیبش-

 :پرسم یمحض نشستنم م به

 راجع به کارشه؟-

 .ادته؟روناکیراجع به خانواده اشه؛ تو خواهر رضا و رهامو  نه...-

که دو سه سال بعد از زن عمو فوت  ادمهیاما  ستین ادمی یلینو خخواهرشو-

 .شد

 :دهد یتکان م یسر آرام

 فوت شد؟ یچطور یدون یم-

 .بوده ضیگفت مر یآالن م-

 :کند یمکث م یکم

مد نظر آالن  یروح یمارینبوده، ب یجسم یماریب یضیاحتماال منظورش از مر-

 .بوده

 :شوم ینگاهش م رهیخ
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 ؟یچ یعنی-

 یخودکش علت مرگشم... امرز،یداشت خداب دیشد یاواخر افسردگاون ،یچیه-

 .بوده

 :کنم یو مبهوت نگاهش م مات

 ؟یدون یتو از کجا م ...یوا-

 یدونن، به هر حال موضوع جالب ینم ایلیبهم گفته بود، البته خخود رهام -

 .همه بگن یکه برا ستین

 بوده؟ یخودکش یمطمئن-

 .از روزنامه ها شده بود یکی نریت انشیسال جراون یآره، حت-

 ؟یبوده؟ به خاطر افسردگ یچ لشیخب دل-

 شوقیدق یشه، حاال از آالن بپرس یم دیشد شیافسردگ اناتیجر یسر هینه بعد -

 .ستیخاطرم ن یلیمن خ گهیبهت م

 :شود یخورد و آراز وارد م یبه در م یا تقه
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 .که نارون خانم در به در دنبالته داداشپاشو ؟یینجایتوام ا نایا س-

ه کنند تا ب یم فیشود و بعد از دست دادن با آراز، از من کسب تکل یبلند م نایس

 .واحد خودشان برگردد

 :پرسم یمغشوش از آراز م یفکر با

 آالن اومد؟-

 .شهیجلسه شروع م گهیساعت د کیآره تو اتاقشه. -

کنم و اسم  یشود، به صفحه بزرگش نگاه م یبلند م ام یگوش امکیپ یصدا

 :سرانم یم بمیرا داخل ج یگوش امشیتوجه به پ یشود، بیسبز م انیک

 .گردم یمن برم اتاق آالن زود بر م-

 .نیدعوا کن یباز نر کجا؟-

 :چرخم سمتش یم

 .کنم یم یفکر هیبعد جلسه واسه کندن موهاش  م،یمیت هیفعال تو -

 .داده یخدا به شما دوتا اعصاب اضاف-
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 یحساب روزهانیشود، که ا یوارد اتاق مشترکش با رهام م و دیآ یسرم م پشت

ا ه ژنیاکس ییرزایتا در مواجهه با م کشمیم یقیشود. نفس عم ینبودش حس م

 .مغزم آرامش القا کنند گناهیب یبه سلول ها یبتوانند اندک

 :دیگو یم یمطلب پیتا نیح ییرزایم

 .نره تو یخانم مهندس، گفتن کس-

 یتماس م آورد و ینمکنم، کم یسمت در و بازش مروم یتوجه به تذکرش م یب

 :با آالن ردیگ

 .دختر عموتون بدون اجازه وارد شدن-

کنم، آالن با اخم در  یم یرا ط کیبندم و راهرو بار یرا محکم پشت سرم م در

 :کند یم ییخودنما شهیاز هم شتریاست و مچبند چرمش ب یحال نوشتن مطلب

 .یتوام وارد نش یعنیکس وارد نشه،  چیه گهیم ییرزایم یوقت-

روم کنارش،  یم شهیکه دردش را تازه به خاطر آورده، محکم تر از هم ییپا با

 :برم یم نییو سرم را پا دیکاغذ سف یگذارم رو یدست م

 .اصال فراموش نکن نویا رم،یگ یهمه قرار نم ی رهیوقت تو دا چیمن ه-
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 :صورتم یچرخد رو یو نگاه گرمش م دیآ یآرام باال م سرش

 چرا اون وقت؟-

 .چون به نفعته-

زند  یرا عقب م شیاخم ها یپوشاند، حت یبعد از مدتها کل صورتش را م لبخند

مرا هم با  بندد و ینگاهم را م یکند در چال گونه اش، دست و پا یو رسوخ م

انتها که رفتنت با انتخاب خودت  یب یچاله  اهیس نیکشد به داخل ا یخودش م

 .ستیدست خودت ن گریبازگشتت د است و

 یدهد رو یگذارد و هر جفتشان را سر م یکاغذ م یشود، قلمش را رو یم بلند

بزرگش و صورتش را به  زیم یرو ندینش یکند و م یچپش را بلند م یپا ز،یم

 :کند یم کینزد منگمو جینگاه گ

 خب؟-

که همراه عطر معرکه ادکلنش، تمام  یخوش الیکشم و بر خ یرا عقب م سرم

 :کنم یام را مسدود کرده غلبه م ییایمنافذ بو

 .ثیخب اریدر نمهربونم  یآدما یخب که خب، ادا-



 
453 

 :شود یم رهیچشمانم خ به

 یچ ،یپنجول بنداز یخوایم یشیم یکه مثل بچه گربه ها وحش مییعاشق وقتا-

 ؟یستین یکیاومده تو با همه  ادتیشده 

 :کنم یحواله نگاهش م یچپ چپ

 .سوال ازت دارم هیصلح اعالم کن  قهیچند دق-

 :شود یخنده اش بلند م قهقهه

تو صلح، فکر کردم امروز ازون  میر یم قهیبه اندازه چند دقخداروشکر -

 .هفته بعدش قراره به جنگ بگذره کیروزاست که تا 

حرف  یکمرنگ البه ال هیکنا الیخیدهد، ب یبه نگاهش ادامه م یبا بدجنس و

 :شومیم شیها

 کرده؟ یخواهر رضا خودکش-

 :خورد یوضوح جا م به

 حرف از کجا اومد؟ نیا-
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 چرا؟ یدونیمنبع موثق، تو م هیاز  ،یچونیخواد بپ ینم-

 چرا همون منبع موثق نگفت بهت؟-

 .خوام از تو بشنوم یچون من م-

 :چرخد یصورتم م یتمرکز رو یب نگاهش

 ست؟یکمرنگ تر بشه بهتر ن کمیرژت -

 کرده؟ یآالن من اصال رژ نزدم. بحث و عوض نکن، چرا خودکش یوا-

محافظت کند،  قشیرف یدارد از اسرار زندگ وضوح کالفه است و تالش به

 :گرددینگاهش بر م

 .کنن یبهش تجاوز م یمهمون هی...ث بعد از یسه تا د-

 :پوشانندیدهانم را م یروباال و دیآ یشدت تعجب دو دستم با هم م از

 چرا؟ ...یوا-

 :چرخد یم میحول چشمها نگاهش
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تا از خواب  ،یغفلت کن هیکه منتظرن چند ثان ییپر شده از گرگا ایچون دن-

 .کنن دارتیب یخرگوش

 :دهد یادامه م ریتاخ با

 .هرزه یسر هی یپاشد رفت مهمون -

 نشدن؟ دایشرف پ یشد؟ اون سه تا ب یبعدش چ-

 :رود ینشستن به سمت پنجره اتاقش م الیخیدارد و ب یرا بر م شیپا

 با یرهام بودن، همه چ یمشت کله گنده تر از بابا هی یشدن، اما پسرا دایچرا پ-

 دیفهم یهم اومد، بعدشم آقازاده ها رفتن از مملکت. پدر رهام وقت یماست مال

 یلیاما رهام خ ومد،یصداش درن گهیخودش د گاهیاز ترس جا ن،یاونا ک

 .دنبالشون بود

 رهام با باباش بد بود؟ شهیهم نیهم یبرا-

 یاز پدرش فاصله گرفته بود، ول یلینبود، کال رهام خ انیجر نینه، فقط بابت ا-

 .دورش کرد از خانواده اش یلیخ گهید انیجر نیا
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 :اندازم یم نییتاسف سرم را پا با

 دخترش بشه؟ الیخیپدر ب هیتونه  یم یچطور شه،یآالن باورم نم-

نفع  بهزویتونست ببره، اونا همه چ ینم شیاز پ یشد کار ینم الشمیخیب-

کرد بهش تجاوز شده  دییتا یقانون یکه پزشک یکردن، با وجود خودشون تموم

 یندیکه روناک ادعا داشت تو نوش یروانگردان یقرصا انیبود، اما نتونستن جر

 .و ثابت کنن ختنیاش ر

 کرد؟ یخودکش انیبالفاصله بعد اون جر وحشتناکه...-

 :شود یم یطوالن یکم مکثش

 جهینت دید یکرد، احتماال وقت یخودکش انیجرماه بعد اون ۱-۱فکر کنم  نه...-

 .و گرفته میتصم نیده تالشاشون، ا ینم

 :چرخد سمتم یم

 نیبعد مرگ  مامان تنها سنگ صبورم، هم م،یکرد یدرد و دل م یلیبا هم خ-

 .بود امرزیروناک خدا ب
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کباب است. آن روزها که رفتار  شیآن روزها یشوم، دلم برا یم کشینزد آرام

 یبودن ها یخانه باغ کرده بود. روزها میمق شهیهم یمرا برا یعمه سود یها

 ها هیچه گر اهش،یو لباس س شیپر رنگش. پشت ر یکم نفس  آالن و نبودن ها

بود. عمو سهراب  ییتنها یها دنینشد، چون او مرد  به دوش کش یکه مخف

 زیپدر بود، عز شهینبود، عمو سهراب  آن روزهاکمتر از هم نگرانش بود و

آورد، تا شبها  یم میرا برا شیبود و آراز غصه ها ضیخسته بود، آقاجان مر

همان روزها رهام و  دی. شامیپشت بام خانه باغ با هم قسمتشان کن یرو

ها حتما  ثاقیخواهرش توانستند پر رنگ تر از تک تک ما عمل کنند، خانه م

 ییاست، آن روزها. حق با آالن یآالن  از همه جا فرار یبود برا یمأمن امن تر

 یاز رهام و خواهرش دور نم یاگر بودم کم بودم. فکرم لحظه ا اینبودم  د،یکه با

جواب نه قاطع آالن به  نکهیچهره اش در خاطرم نمانده. از فکر ا یلیشود، خ

لرزم. دستانم  یحضور روناک بوده باشد، بر خود م لیآسوده، ممکن است به دل

 :کشم یم جانمیرا بر بازوان ب

 ؟یعاشقش بود-

 :بان چشمانش شده هیدوباره سا اخم



 
458 

 ؟یعاشق ک-

 .روناکو ...نیهم-

 یمکثش حالم را مترادف م هیشود، چند ثان یچشمانم م رهیچرخد سمتم و خ یم

 :”که منم نجایاز ا ست،ین یتا جنون فاصله ا” کند با عبارت

دل من  نه،یچرت و پرت و بخون واسه هم یرمانا نیا نیگم نش یبهت م یه-

 توش؟ نهیبش یکی قهیمگه فرودگاهه هر د

 :شود یرها م یحبس شده ام به آرام نفس

بود که اون  یبه هر حال تنها کس ،یدم عاشقش بش یمن بهت حق م خب...-

 ...دادهیروزا به حرفات گوش م

 :پرد یچپ شکسته اش باال م یابرو

 یم ؛یکن یمفکرارو  نیصادر نکن. هم یکل یحکما نیکنم از یخواهش م-

 ؟یش یعاشقش م یفرت یدل کندردو یتو با هرک ه،یگذارت با بق ترسم از گشت و

 .گهیاما خب دله د معلومه که نه...-
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 ؟یابر یگ یم یدار یچ-

 :کم توانم یشانه ها یگذارد رو یدست بزرگش را م دو

 .شه یم لهیطو هی هیافسار دلت دستت نباشه که هر روز اهل-

 تتهایکه همه تشب یکنه گاو چرون یندونه فکر م یکی ه؟یچه مثال نیآالن ا یوا-

 .شه یختم م لهیبه خر و گاو و طو

 :دهد یم یرا فشار اندک میحرفم دوباره شانه ها الیخیب

 که؟ تهیفرق کنه، حال دیحال دلمونم با حال دل خر و االغ با م،یما آدم-

 .دمیخوب فهم لهیخ-

 .زنه خراب نکن یکه به کله ات م یکلمه رو با هر فکر هیقداست -

 :میگو یم یسرخوردگ با

 .من نگرانم-

 :چرخد یقرارم م یدر چشمان ب نگاهش

 ت؟ینگران هیچ-
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 نینسوخته و تمام ا که دلش به حال خواهر خودشم یترسم، آدم یاز رضا م-

 .بوده الیخیسالها ب

 :زند یو آرام لب م ردیگ یم ینفس

 .نترس یچیمن زنده ام از ه یتا وقت نترس...-

 :ردیگ یاز من و پنجره خوش منظره فاصله م یکم

 ادیخواست رضا ب یرهام از همون اول که فکر رفتن افتاد تو کله اش، دلش م-

 یآدم بشه. هم نم کمی ینجوریا دیبود شا نیدست من کار کنه، فکرش ا ریز

سهم رهام در حال حاضر،  دنیخر نکهیپام، هم ا ریخوام خواسته رهامو بذارم ز

 .ستین یشدن

 ...ام هست گهید زیچ هی …آخه-

افتم به  یحاالتم، باز از شدت استرس م یشود رو یم قیدقچرخد سمتم و یم

 :خشکم یجان لبها

 .یخوان که تو بدون ینه، چون مطمئنم نم ایدونم درسته بهت بگم  ینم-
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 و؟یچ-

 .با رضا دوست شده …آرام-

 :بندد یصورتش و چشمانش را م یکشد رو یدست م تیعصبان با

 .زنن یم یگند هی یسود یتوله ها نیدونستم آخر ا یم-

 .نگو یزیتوروخدا به آرام چ-

که کم کم طعم خون  میافتد به لبها ینگاهش م کند و یهوا چشمانش را باز م یب

 :دیگو یگرفته اند و با حرص م

 نیبه جون لبات؟ ارواح خاک آقا جون ا یافتاد گهیواس خاطر دوتا الدنگ د-

 !کنعادت مزخرفتو ترکش 

دارد و به  یرا بر م یپراند، گوش یزنگ تلفنش، جفتمان را از جا م یصدا

شود، نارون و پشت سرش  یدهد. در باز م یاجازه ورود مهمانان را م ییرزایم

 یوسرنارون دادگر، از ر دیظاهر جد یشوم رو یم قی. دقندیآ یداخل م نایس

ه ک داستیپ ،اش یزنانه پاشنه سه سانت یسرش تا کفش ها یساتن و براق رو
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از بر است. او هم با نگاه  به ظاهر  ،یآالن را در مورد پوشش رسم قهیسل قیدق

 :من و آالن است نیب یدر حال سنجش فاصله  ،یمهربان

 .مینیب یجان، چقدر زود به زود همو م شمیسالم ابر-

 :زنم یبشاشش م یبه رو یموفقنا لبخند

 .منه هیسالم، از خوش شانس-

 :کند سمت آالن یتوجه به من رو م یشود و ب یپررنگ تر م لبخندش

 .و پسر عمه ات شمیو آراز مفاد قرارداد و خوندن، فقط مونده ابر نایس-

 :دیگو یکه از شاهکار آرام بم تر شده م ییکند و با صدا یصاف م یا نهیس آالن

 .بخونم گهید کباریبده -

 فینارون از داخل ک ند،ینش یمبل م یزند و رو یم میبه رو یلبخند نایس

 یم رونیبه شدت زنانه اش ندارد، چند برگه ب پیبا ت یتناسب چیچرمش، که ه

اخم، صورت  یگذرد لبخند جا یکه م قهیدهد. چند دق یکشد و به دست آالن م

 :کند یم یآالن را نوران
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 .شده یعال-

 :نایسمت س کندیرو م و

 .بود یتو شرکت خال ،یو کاربلد تیهمه درا نینارون خانم، با ا یواقعا جا-

 :دیگو یبا لبخند م نایکند و س یتشکر م ریسر به ز نارون

 .خصلتها تو خونه هم دارم نیبا هم یکیکه  ام، یمن چه خوشبخت نیبب-

م کن ینثارش م ینیاو و همسرش قائلم، چشم غره سنگ یکه برا یتمام احترام با

 :کند یخودش را جمع م عیکه سر

 .هداشته باش یتیبا درا لیوک نیهمچ دمیبا ،یباهوش و خالق میت نیالبته که همچ-

نشستنمان  نیحدهد تا مطالعه کنم و یبرگه را به دستم مو دیآ یبه سمتم م آالن

 :دیگو یمبل م یرو

 .دارهروزها حکم طالرو نیخوب ا لیاما وک-

 :کند یآخر را نارون پرتاب م ریدهد، البته که ت یآالن اجازه تمرکز نم یها حرف
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کنم با عالقه  یم یکه هر کار د،یزیشرکت و شماها برام عز نیا یانقدر فضا-

 .کنم یم یخودم دارم کار یاست، انگار برا

 :پرم یحرفشان م انیکنم و به م یصاف م یا نهیحرص س پر

نکته هم توجه  نیبه ا ن،یذاریبغل هم م ریکه ز ییوسط هندونه ها دیببخش-

 شه؟ یم یمواردو اونوقت چ نیکه اگر رضا قبول نکنه ا ن،یکرد

 یم یبا خشم کنترل شده ا ست،ین یکاف ییآالن از سمت راستم گو نیسنگ نگاه

 :دیگو

 ...اتینارون خانم متوجه شوخ دیشا جان... شمیابر-

 :کنم یتوجه به ادامه جمله اش، نگاهش م یب

مفاد هوشمندانه رو  نیرضا ا مویام؛ اومد ینکردم، کامال جد یمن اصال شوخ-

 ؟یقبول نکرد اونوقت چ

 :نایچرخد سمت س یم نگاهم

 نا؟یس گمیبد م-
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 :شود یجا به جا م شیسر جا نایس

هم در  یپلن ب هی دیبه آالن بگم، با نویاتفاقا من هم اومدم هم ،یگینه درست م-

 .سراغ اون میکه اگر رضا گفت نه بر م،یرینظر بگ

شود و سراغ  ینظرم گرفته، آرام بلند م ریز نشیهمچنان با نگاه سنگ آالن

 :رود یم فشیک

 یاما اگر قبولم نکنه پلن ب زو،یکنه همه چ یبرو برگرد قبول م یرضا که ب-

 ...دهیمزا شهیم

 یم شهیتر از هم یاست و من حرص یدر حال بررس فشیداخل ک ریبه ز سر

 :میگو

 یکنار، م یغرورتو بذار نی. تو اگر انمونیب ادیتر م بهیغر هیکه  میبذار دهیمزا-

بفروشم و  ارویخونه بابا س میکن یقانع اش م م،یزن یحرف م یبا سود میر

 .تو سهام شرکت میپولشو بذار

گذارد، سرش را بلند  یم بشیکشد و داخل ج یم رونیب فشیرا از داخل ک یزیچ

 :کند یم
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 نیخوام ا یشه، منم نم ینم اوشیس راثیارث و م الیخیحاال حاال ها ب یسود-

 گهید قهیچند دق م،یبر نیبه وقتش... پاش یزیبشه! هرچ یوسط سهم تو بز خر

 .رسه یاون مردک م

روند و من با  یبه سمت در م نایکند، نارون و س یجمله همه را بر پا م نیبا ا و

دست، همچنان در حال حرص خوردنم که از  فاصله پشت سرشان و برگه به یکم

 تا اول من خارج ستادهیکه منتظر ا نا،یشود، آالن رو به س یم دهیپشت دستم کش

 :دیگو یشوم، م

 .میایم گهیما چند لحظه د نیشما بر-

نگران آالن  یبندد، نگاه سرزنشگر و کم یدهد و در را م یتکان م یسر نایس

 :پرسم یم دیبگو یزیچ نکهیگردد سمتم، قبل از ا یبر م

 ؟یسرزنشم کن یخوا یبه خاطر اون دختره که نم-

 

کند  یشلوارش م بیدهد، دستش را داخل ج یتکان م یکشد و سر ینفس م آرام

 :ردیگ یکشد و به سمتم م یم رونیکپسول قرمز رنگ ژلوفن ب یو بسته ا
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 .قبل از جلسه بخور ر،یبگ-

صورتم در حال حاضر،  یکه احتماال قرمز دهیرس یبه درجه ا میگونه ها حرارت

 :گرفته یشیاز رنگ کپسول ها پ

 یچرا هرچ ه؟یاز نظر تو هورمون یناراحتو تیمن خوبم! چرا هر عصبان-

 ...شهیم

را از  میکشد و موها یکند، سرم را آرام در آغوش م دایگذارد حرفم ادامه پ ینم

 :کند یشال نوازش م یرو

 .خره ،یکه تو خنگ ستین یمعن نیبه ا تهیبا درا یاگر کس-

رود سمت در، قبل از  یبوسد و بدون نگاه به چشمانم م یام را م یشانیپ

 :دیگو یبستنش م

 .تو جلسه یاینخورده ن-

دهد هم خوشحالم و هم  یم صیاتفاقات را ناگفته و زودتر از وقوع تشخ نکهیا از

با او مدارا شود تا  دیکه با ند،یب یم یمرا کودک حساس نکهیکالفه، اما از ا

را به او  میها ییدوست دارم خودم و توانا شیاز پ شتریب زدش،یحسادت بهم نر
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 یکنم و کپسول ژله ا یپر م یوانیاست، ل زیم یکه رو یثابت کنم. از تنگ آب

بخش مهر  یخورده ام، ول شیکه از حرفها یبلعم. با همه حرص یقرمز را م

برپا  یته ژلوفن همراهش دارد مهمانبس کی شهیهم نکهیطلب وجودم بابت ا

 .اوست یکرده؛ در اعماق قلبم، آنجا که تنها جا

 :کنم یچرخد سمتم، با اخم نگاهش م یم ییرزایکنم و نگاه م یرا باز م در

 رم؟یاجازه بگ دینبا انا  یبابت خروجم که اح-

 ...وا-

 .ییرزایواسه خودت خانم م یشد سیپا رئ هی گهید-

 :کند ینازک م یچشم پشت

 .کنم یعمل م سیرئ یآقا شاتیمن طبق فرما-

 :زیم یرو شومیروم و خم م یم کشینزد

: احترام گذاشتن کی !اضافه کن فتیهم به وظا گهیموارد د یسر هیآهان، پس -

دو: رفت و آمد ما به  ره،یمد ئتیه یشرکت باالخص اعضا یبه تک تک اعضا

کل  یشخص خودمونه و تو عالوه بر آالن، منش دیاتاق مهندس با صالحد
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 یمنش هی یکن واسه من چپ ام چشماتو گهیبار د هی ،یا رهیمد ئتیه یاعضا

شونم کنارت، که هم حقوقتو نصف کنه و هم اونقدر بهتر  یمرو گهیتمام وقت د

 .یبش نیاز تو کار کنه، که دوروزه خونه نش

 یب یانتخاب نکرده، هرچند که رفتارهادمم یپاگذاشتن رو یرا برا یخوب روز

 .عادتم شده گریادبانه اش د

توجه به درد پا و کمرم که چند  یکنم به نگاه هاج و واجش، محکم و ب یم پشت

 یدر دم یروم. جلو یگذرد، به سمت اتاق جلسه م یاز شروعش م یا قهیدق

کنم با لبخند وارد شوم. عرفان و آراز کنار هم  یم یو سع رمیگ یم قیعم

 یرورنگ و زو ا ندیگو یم یزیهر کدام چ دنمینشسته و مشغول صحبتند، با د

 یو نارون دو طرف آالنند و مهندس نصرت نایکنند. س یم یام ابراز نگران دهیپر

خودمان، کنار  یاعضا نیب یخال یحضور دارد. تنها جا ساتیهم از بخش تاس

خورد و از حضور  یشوم، تلفن زنگ م یاست. ناچار کنارش مستقر م نارون

خواهد که  یم ییرزایاز م نسردخو یلیکند. آالن خ یبا خبرمان م لشیرضا و وک

 ریبدنم را درگ یشان کند. ترس، تمام سلول ها ییبه سمت اطاق جلسه راهنما

ن و او مثل چرخد سمت آال یکرده؛ از نوک پا تا فرق سرم. ناخودآگاه نگاهم م
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 ییرزایشود، م یکند. در باز م یآرامم م نش،یریبا آرامش چشمان ش شهیهم

دور سرش، به سبک  یکه در نواح ییبا موها او پشت سرش رض دیآ یداخل م

 یکه رو یمردانه ا دیسف راهنیشده، پ شهیکوتاه تر از هم ،یسربازان آلمان

چرم قهوه  یرنگ و کفش ها یو شلوار خاک قهیخورده، جل نیچ یبازوها اندک

چشمان براق گرگها، به وقت  ادیگوشواره اش مرا  نیشود. نگ یوارد م ،یا

 کیاش کامال برازنده  دهیاندازد. قدش متوسط است و چشمان کش یشکار، م

 .مرد شرور

 روند یم زیم یبه سمت انتها لشیزند و با وک یم مانیبه رو ییدندان نما لبخند

 نیمعمول، نگاه خندانش در آخر یها یسالم و احوالپرس . بعد ازنندینشیو م

 :گردد سمت آالن یکند. برم یاحترام م یبا سر اداو دیآ یلحظه به سراغ من م

 .یکرد یلشکر کش ،ینچیچه خبره آالن مش-

 :دهد یبا آرامش جواب م آالن

 حیبرات توض یدون ینم یزیچ یچون از مراتب ادار ست،یدر کار ن یلشکر-

 .حضور داشته باشن دیسهم، با یدر واگذار رهیمد ئتیه یهمه اعضا دم؛یم
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 :کند ینگاهش م یآالن، با لبخند شرور یضمن یها هیتوجه به کنا یب رضا

 .خب فرمانده، من اومدم بشنوم ه،یعال-

 .دنیم حیبرات توض شونیما هستن، ا دیجد لیخانم دادگر، وک-

که  میرو یمفرو یو سرد نیشود همه در سکوت سنگ یآالن که تمام م جمله

 .شود یمتنش م یقینارون، موس یخرت خرت کاغذ ها یصدا

 یرضا م لیبرگه را به وک نیشود و چند یاز کنارم بلند م یبه آرام نارون

 یدهد، از سفته ها م یرا آرام و شمرده م حاتیهمه توض نیب نیسپارد، در ا

شرکت  نیداده شده، از قوان حیکه در هر برگه توض یمفاد زیبه ر زیو ر دیگو

برخوردها  نیرت دیرا با شد یکه در صورت وقوع، خاط یو تخلفات دیگو یم

 یسخت م میجو برا نینارون و فشار سنگ یکند. کم کم تحمل صدا یمواجه م

شوم، که قرص را قبل از  یم تشیبار شاکر آالن و درا نیهزارم یشود، برا

 .شد یهم سخت تر م نیاز ا میجلسه به خوردم داد، وگرنه نشستن برا

گردد سمت  یکند و بر م یم یپچ پچ لشیشود رضا با وک یکه تمام م صحبتها

 :ما
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همه سنگ  نیقرار به ا خوب فکرامو بکنم... دیقرار داد با یمن قبل از امضا-

 .ینچینبود جناب مش یانداز

که مقابلش در هم گره  ییکند. آالن با دست ها یادا م یرا با لحن خاص جناب

 را به رخ استشیصاف، بر صدر مجلس نشسته و پر جذبه، ر یخورده اند و پشت

 :کشد یم

کنه پات به  یم یداره کار طیانتخاب نکردم، شرا کیمن تورو به عنوان شر-

 ممیبه حر یشیو بدون دور اند یهر کس یبه من حق بد دیباز بشه، پس با نجایا

دستمونو تو  یبار وارد شرکت شده و اونجور کیکه  یراه ندم؛ مخصوصا آدم

 .حنا گذاشته

 :چرخاند یصدادار رضا نگاه تک تکمان را به سمتش م پوزخند

 ،یترس یاز من م نقدری. اگر امیزن یحرف م ندهیاز آ میگذشته ها گذشته، ما دار-

 ؟یبش کیباهام شر یخوا یپس چرا م

 یبول مکه ق ستیبه کفشت ن یگیرشرط عقله. تو اگر  اطیاحت ست،یبحث ترس ن-

 .دانیم نیو ا یگو نیو ا یکن



 
473 

 است، فیمنتظر کسب تکل ییگو لشیاندازد و رو به وک یباال م ییابرو رضا

 :دیگو یدهد م یکه سر تکان م لیوک

 .خوام یفرصت م یچند روز هی-

شراکت را قبول نکند، هم  نیکنم رضا ا یو من از ته دل دعا دعا م میساکت همه

از حد نارون بابت آن  شیاعتماد به نفس ب لیترسم از او و هم به دل لیبه دل

 .قرارداد بلندباال

و  یتک تکمان چا یشود و برا یبدهد آقا جمال وارد م یآالن جواب نکهیاز ا قبل

 :دیگو یگردد آالن م یبر م یبه حالت عاد یکه اندکگذارد. جو یم ینیریش

 .رو زودتر بگو جهیفقط نت ،یمختار-

 دیکه با یشراکت و توافق طیاز شرا ضه،ینبودن عر یخال یبرا ینصرت مهندس

 تالش یمزگ یزند و عرفان طبق معمول با ب یحرف م دیصورت بگو نیطرف نیب

ساکت آراز آرام و شهیدارد جو را از حالت خشک حاکم، خارج کند. برخالف هم

و من  دیگو یم میکه گرفته ا یدیجد یاز پروژه ها نایفقط نظاره گر است، س

 ار،یبس ی. بعد از بحث هارمیبگ دهیتالش دارم گردش اتاق به دور سرم را ناد
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با تک تک اعضا به من و آالن  یشوند و ضمن خداحافظ یبلند م لشیرضا و وک

و رو به آالن  ردیگ یچشم از نگاه مضطربم م ریشوند، رضا با تاخ یم کینزد

 :دیگو یم

خواد فکر نکرده قبول کنم، اما به  یکه دلم م ادهیشرکت اونقدر ز نیا یتهایجذاب-

 .شرط عقله اطیقول تو احت

هم  هیبق ای دیآ یدانم فشار نامحسوس فک آالن، تنها به چشمان من م ینم

 :دیگو یدر چشم رضا مدهد و چشم یتکان م یمتوجه اش شده اند. سر

آدم عاقل کمک  هیحتما از  یریگ میواسه تصم از داشته هات حرف بزن...-

 .ریبگ

 :کند یم یتک خنده ا رضا

 .بارت کنم فرمانده، به وقتش کهیت رسهینوبت منم م-

زند، با  یگوشواره اش چشمم را م نیچرخد سمت من و دوباره برق نگ یم

 دیبه ام“خم و با جمله  یرسد، اندک یبه نظر م دیکه از او بع یاحترام خاص

 .شود یم دور ”دارید
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 :میگو یکه تنها آالن بشنود م یآرام، طور ییصدانزار و یحال با

 برنگرده؟ گهیبره د یکن ینم یکارکیچرا -

 :زند یشود در چشمانم و لب م یم رهیخ د،یآ یم کمینزد

 .تر کینگه دار، دشمناتو نزد کتیگفتن: دوستاتو نزد میچون از قد-

 ئتیه یاعضا یاهویه نینشاندم ب یو دوباره م ردیگ یزده ام را م خی دستان

 .زند یکشدار خانه باغ پرسه م یاما روحم در روزها نجاستیجسمم ا ره،یمد

نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت  تییبه تنها یسر ومد،ین چکسیچه ه اگر“

 ”...و مرد باش اریب

 

چشمم کنار نرفته  یاز جلو انشیرضا و اطراف یا هیلحظه، ثان نیتا هم شبید از

رهام و مهاجرتش و  یدیخواهرش، نا ام بیاند. وحشت از خودش، مرگ عج

 امیجواب پ رید یلیخ روزیشمارش. د یب یها تیو جذاب انیآخر از همه ک

 دفرصت کوتاه تماس گرفتم و در مور کیاش را دادم و در  یاحوالپرس

و  ییجادو یدادم، برخالف تصورم با صدا حیتوض میروزها نیا اتیمشغول
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که از البه  یحس آرامش نیکند. هم ینرمش خجالت زده ام کرد و گفت درکم م

 یاو نگفته مرا مقصر نم نکهیاست؛ ا بیعج میکند برا ینشت م شیحرفها یال

 .دهد یگوش م میداند و خوب به حرفها

 نیاطراف رضا بدب یذهنم نسبت به آدمها یداستان روناک، کم دنیاز شن بعد

عد و ب روزینرسد. کل د انیبه ک ،ینیبدب الیس انیجر نیشده، هرچند تالش دارم ا

 پیو اک یداخل یمعمار یفوق العاده  میبا ت یاز جلسه پر استرس، به همکار

درس است، او  کالسکیخود  یبه خود نایگذشت؛ کار کردن با س نایتوانمند س

 یها تیخت از  شخصفضاهاست. بدون شنا قیبا رنگ ها و تلف یاستاد باز

درست  ،یاحترامش به مشتر نیو ا ردیگ ینم میتصم چگاهیساکن در فضا ه

تک تک آدم ها قائل است. کار  یاست که برا ینشات گرفته از همان احترام

اگر تمرکزم تنها در آن  البتهدرد کمرم را کمرنگ تر کرد،  پ،یاک نیکردن با ا

 دهینارون کش یماند و به طبقه باال، اتاق آالن و حضور چند ساعته  یفضا م

انجام شد، صبحانه  ریبا تاخ گرید یشدن امروزم بر خالف روزها داریشد. ب ینم

 امیپ ایدر یرا جواب دادم و برا زیعز یرا کنار عمو خوردم، تلفن صبحگاه

 یوم و جوابگور یبه باشگاه م کراستیها  یانیکاو لفرستادم که بعد از منز
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 رداویرا ب نمینادر نتوانست ماش شبیتک تک سواالتش خواهم بود. از آنجا که د

چپم استراحت دهم، اسنپ  یبه پا یآالن اصرار داشت حتما چند روز یو از طرف

 لبق میخوانم و از صم یبلدم م ییبه منزلشان هر تعداد دعا دنی. تا رسرمیگ یم

ام نجات دهنده عمل  یدر تمام طول زندگ کباریخداوند را شاکرم که عادت ماهانه 

 ندیبب کیو آموزش مرا از نزد دیایسرزده به استخر ب انیک نکهیکرده؛ تجسم ا

 زیکریبه برج،  دنیحوصله تا رس یب یکننده و استرس زاست. راننده  وانهید

دهد، در  یم حیکولر توض نروشن نکرد یمنطقش برا یب لیو دال یبابت گران

شوم و بابت  یم ادهیداخل محوطه پ ،یبه برج اصل دنیاز رس که قبل یحد

خورم. سوار آسانسور  یحرص م شهیاز هم شتریمنطق آالن ب یب یها یپافشار

مثل من سوار بر  یکه روز یکشد سمت روناک؛ دختر یشوم ذهنم پر م یکه م

 یاز ساختمان ها یکینقطه  نیالترپر سرعت شده و خودش را به با نیماش نیا

 دیو مرگ. چقدر با یستین هدف؛ کی یشهر رسانده، تنها برا دهیسر به فلک کش

 زییتمام پا ال  یخیو نفرت گلوگاه ُحب ذاتت را بفشارد تا تو ب انیعص یپنجه ها

خاک باران  یبو الیخیب ،یبعد شو یزمستان ها، بهارها و تابستان ها ها،

قفس بزرگ شود و تمام ذهنت  کی تیبرا ایتمام دن ،یشوسوخته  زمیخورده و ه

ذهنم را کامل  یافکار منف نکهیباشد از تمام حصار ها و دردها. قبل از ا ییرها
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قبل باز است با  یمثل نوبه  ،یشود. در چوب یکنند، در آسانسور باز م ریتسخ

 .ستیدر انتظارم ن یتفاوت که کس نیا

زنم  یرا صدا م یخورم. بلند اسم کت یشوم و از نبود خدمه جا م یوارد م آرام

 :رسد یدورتر به گوش م ییجا انیک یاما صدا

 .جان شمیتو ابر ایب-

آالن، با پژواک کوبش  یزند. حرفها ینمزند و یقلبم م رم،یگ یم قیعم یدم

 گریکنم و بار د یرا بغل م فمی. کچدیپ یکفشم بر سنگفرش خانه، داخل گوشم م

 :دیآ یاز داخل آشپزخانه م شیکنم، صدا یرا صدا م انیک

 ...تو ایب-

صحنه ممکن نفس حبس شده ام را  نیخنده دار تر دنیشوم و با د یم وارد

با همزن و ظرف بزرگ  ریدستان درگ ،یآرد یبا صورت انیفرستم؛ ک یم رونیب

اطرافش  یتمام فضا ک،یپخت ک ازیمورد ن یها زیو گود مقابلش و تمام خرده ر

 ،ین کوتاه آبیکلمه نابود کرده. ظاهرش با آن لباس آست یواقع یرا به معنا
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 یاست. با چشمان یاز آرد، باور نکردن دیو صورت سف ختهیبهم ر یموها

 :کند یو تخس نگاهم م نیشرمگ

 .درست کنم، سالم کیپن ک هیوقت نتونستم  چیه-

رود.  یصداقتش دلم غنج م نیجمله اش هم خنده ام گرفته هم از ا یحالت ادا از

 :شوم یم کشیآرام نزد

 ؟یواسه چ کیسالم، پن ک کیعل-

 :زدیصورتش بر یآرد از رو یکند تا کم یم یپوف

سامون بدن، حاال نه شمال سر و یالیفرستادم به وکردم، خدمه رو یاشتباه هی-

 .یبلدم نه کت یمن آشپز

کنم، چشمانش به خاطر رنگ لباسش، تحت شعاع  ینگاهش م نهیبه س دست

 :دهیرا برگز یآسمان یهزار رنگ، آب نیقرار گرفته و از ب

 ک؟؟یسراغ پن ک یبر دیبا ،یستیبلد ن یشما که آشپز-

 :کند یم یخجول خنده
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 .بشه زیمثال خواستم روز اولت خاطره انگ-

 .شد زیداد، واقعا خاطره انگ جهینت-

به مواد  یو نگاه رمیگ یشود، همزن را از دستش م یقهقهه مان بلند م یصدا

 :ستین صیقابل تشخ یگریماده د چیه ختهیکنم که از بس آرد ر یداخل ظرف م

 .کنم یمن حلش م نیصورتتونو بشوردست و نیاشکال نداره تا شما بر-

 .امیاما واقعا برنم ...”امینه خودم از پسش برم”دوست دارم بگم: یلیخ-

دست و صورتش را با آب . اوشومیآورم و مشغول م یخندم، مانتو را در م یم

شود،  یکارکردنم م رهیوسط و خ رهیدهد به جز یم هیشورد و همانجا تک یم

 :پرسمیم ریزند، همانطور سر به ز یتمرکزم را برهم م ینگاهش کم ینیسنگ

 کجاست؟ یپس کت-

 .رودت نشدهکرد، احتماال متوجه و یجمع م لشویداشت وسا-

 یبه اندازه اضافه م دهیچ زیم یکه رو یدهم و از همه مواد یتکان م یسر آرام

 یشاد کت غیج یام که صدا ختهیمخصوص نر تانهیکنم. هنوز مواد را داخل ماه

 :رسدیبه گوش م
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 ؟یاومد یک شمیابر-

 :کشدم یدود سمتم و در آغوش م یم

 .آشپزخونه هیشکل نیهم شبیاز د ه؟یداداشم چقدر آشپز خوب ینیبیم-

 :خندم یم

 .نیخور یپز م یابر کیاشکال نداره، به جاش پن ک-

 :ردیگ یمن و برادرش فاصله م ازیاندک یکت

 .تا حاضر بشه نمیچ یم زویپس من م-

. مواد را یرود سمت صبحانه خور یدارد و م یرسد بر م یچه دستش م هر

. رمیگ یم انیمخصوص را از ک تابهیزنم و ماه یبا وسواس هم م گرید کباری

 :دیگو یم رهیداده به جز هیتک یهمانطور

 .کردم رتیدرگ یحساب-

 .ام ینه بابا، من عاشق آشپز-

 .یدوست دارو یآشپز یگیکه م یهست یدختر نیواقعا ؟ اول-
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 :دهد یکنم که خودش ادامه م ینگاهش م یسوال

دوست نداره وقتش تو آشپزخونه  گهیم یزن یحرف م یروزا با هر خانم نیا-

 .حدر بشه

 هیکنم، دوست دارم مواد و با هم مخلوط کنم و با  یفکر نم ینجوریخب من ا-

جون، آشپزخونه  زیسفره جمع کنم. به قول عز هیخوشمزه همه رو دور  یغذا

 .قلب خونه است

 :شود یم رهیبه چشمانم خ قیعم ینگاه با

 .کرده تیکه ترب یجون و دختر زیبه عز نیآفر-

 :دهد یزنم و ادامه م یم لبخند

 م؟یداشته باش یکالس شنا کالس آشپز یگم چطوره امروز به جا یم-

 :خندم یم طنتشینگاه پر از ش به

 ن؟یاستعدادشو داشته باش نیکن یفکر م-
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 یدر هم گره م نهیس یآورد و رو یداده، دستانش را باال م هیکه تک همانطور

 :کنند یم ییخودنما شیبازوزند، عضالت ساعد و

  .دمیم ادتی یکه بخوا یزیبده منم در ازاش هرچ ادی یتو به من آشپز-

 مثال ؟-

 .یبکنکه فکرشو یزیهرچ-

به درد من بخورن، اما به  یلیخ نیکه شما بلد ییخب فکر نکنم هنرها-

 .کنم یفکر م شنهاتونیپ

 :شود یوارد م یلبخند جذابش، کت پشت

 چطور؟ کیصبحانه حاضر هست، پن ک زیم-

 :زنم یحرف زدن لبخند م یخوب فارس یلهجه بانمکش و تالشش برا به

 .ها هم حاضرن کیپن ک-

کنم و به  یم نیموز تزئ یام را با حلقه ها دهیکه داخل ظرف چ ییها کیک پن

 تر کرده باینور، فضا را ز گوشی. انوار بازمیشو یم یراه یسمت صبحانه خور
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 یعقب م مانیها را برا یصندل انیمتنوع پر. ک یها یرا از خوراک زیم یو کت

 :دیگو یخبره م یخدمت ها شیکشد و مثل پ

 .نیخوش اومد یلیخ خانم ها...-

 یو او مقابلمان قرار م مینینش یو م میخند یحالت خنده دارش جفتمان م از

 :ردیگ

 .صبحانه است ،ییوعده غذا نیبه نظر من مهم تر-

 .نظرو دار نیاتفاقا آالنم هم-

 :پرسد یخبر از همه جا م یب یرود، کت یوضوح لبخند بزرگش آب م به

 ه؟یآالن ک-

 .نیکن یمن... خب چرا شروع نم یپسر عمو-

 یافتد و با ظرف شکالت صبحانه از خجالتشان در م یها م کیبه جان پن ک یکت

 :دیآ

 .و نوتالم کیعاشق پن ک یوا-



 
485 

 :شود یبلند م انیاعتراض ک یصدا

 .جان با نوتال نخواد بخوره شمیابر دیشا ،یکت-

 .نداره یمن فرق یراحت باشه، برا نیاشکال نداره، بذار-

 یدارم و در حال مزه مزه کردنش به اطراف نگاه م یآب پرتقالم را بر م وانیل

 یم ییبا ابهت خودنما اردیلیبزرگ ب زیو م داستیاز سالن پ یکنم، از دور بخش

کردم خارج  جادیکه با جمالت فکر نشده ام ا یجو را از حالت نکهیا یکند. برا

 :انیگردم سمت ک یکنم، بر م

 .اردیلیب-

 :دهم یکند و ادامه م ینگاهم م یسوال

 .نیبد ادمی اردیلیب ن،یبد ادی یبهم چ دمیفهم-

 :کند یشده گرم م دهیچ زیم یکه رو یمختلف یرهایرا با پن سرش

 نداده؟ ادتیآالن  نمیا یمطمئن-
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حالت تخس و کودکانه به رابطه من و آالن  نیمثل او با ا یمرد جذاب نکهیا از

 :رود یکند، دلم ناخواسته غنج میحسادت م

 .نیبد ادمی دیشما با نوینه، ا-

زند، با  یشود و داخل کادر منتظر چشمانم پلک م یبلند م زیم یاز رو چشمانش

 :دیگو یخودش است م که فقط مخصوص یلبخند

 .لیبا کمال م-

 :میگو یاز حاالتش م دستپاچه

 .بود یالبته بعد از شنا، اگر وقت-

 :دیگو یم کیپر از پن ک یبحث ما با دهان الیخیب یکت

 .ایدن کیپن ک نیشده، خوشمزه تر یعال یوا-

 :دیگو یم انیگذارم و ک یاش م یدستان شکالت یرا رو دستم

 .یشیبا دهن پر حرف نزن، خفه م-
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کند و در  یجدا مرا با چاقو کشیاز پن ک یحالت ممکن تکه ا نیتر کیبا ش و

 :گذاردیدهان م

 .شده یاومم... عال-

 :اندازم یم نییخجالت سرم را پا از

 .نوش جان-

 :دیگویم یدهد و رو به کت یبه خوردنش ادامه م انیک

 یم بهمون خوش شتریب یلیخ ینجوریکنه، ا یبا ما زندگ ادیب دیبا شمیاصال ابر-

 گذره، مگه نه؟

 یدهد، کت یو سرفه امانم نم میجهد در گلو یاش آب پرتقال م کبارهیجمالت  از

شوم دستم را  یشود، خوب که م یبلند م انیزند پشتم و ک یدستپاچه چند دور م

خرد  ستون فقراتمکتف و ،یکت نیدستان سنگ یاپیضربات پ ریآروم تا ز یباال م

 :نشوند

 ...خوبم-

 :کند ینگاهم م یبا نگران انیک
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 شد؟ یچ-

 :خندد یم یکت

 .شد یکردن داشت خفه م یاومدن و آشپز نجایاز ترس ا چارهیب-

 :دیگو یرفتن سمت آشپزخانه م نیح انیک

 .میدعوتت کن میخواست یم استیر یما برا ه؟یچ یآشپز-

 .میخواهم زودتر صبحانه اش را تمام کند تا کم کم برو یم یحرفش، از کت الیخیب

 :گردد یو قهوه و چند فنجان بر م یچا یشامل دو قور یا ینیبا س انیک

 .و قهوه یچا دییبفرما-

 .میبپوشم و بر ومویخورم، با اجازه برم ما ینم گهیمن د-

 :ردیگ یرا مقابلم م ینیس انیمسابقه را داشت. ک انیپا ریحکم ت یکت جمله

 .یشنا کن یتون یعجله نکن، با شکم پر که نم-

 نشیو از نگاه کردن به چشمان و نگاه سنگ یچا یکنم از قور یفنجان پر م کی

 :زمیگر یم
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 .گرم بشه، بعد م،یکن یاشکال نداره قبل از شنا نرمش م-

 ...نیکن یاز دست من فرار م یعنی-

 یو از گرد دیآ ینگاهم باال م ستاده،یخم شده و ا نمانیهمان فاصله کوتاه ب در

 :ردیگ یچشمان زاللش آرام م انیم ییکند و جا یشرت خوشرنگش عبور م یت

 نه، چرا فرار؟-

 ؟یاز حرف من ناراحت شد-

 .نیکرد یدونم شوخ یم نه اصال...-

 :ندینش یکنارم مزند و یم لبخند

 .اگر ناراحتت کردم دیببخش کردم... یپرداز ایرو یاز شوخ شتریب-

 :دهد یزنم و او ادامه م یرا پشت گوش م میموها کالفه

 سوال بپرسم؟ هی-

 :سوزم یم یچا یکنم و از داغ یم کینزد میرا به لبها فنجان

 .حتما   اممم...-
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 :پرسد یم یکشد و جد یاش را جلو م یصندل

 ؟یات سواستفاده کن ییبایتا حاال شده از ز-

 تیلباس هم قابل رو یقلب نا آرامم انقدر شدت گرفته که نگرانم از رو دنیتپ

 :کنم یو سرم را بلند م رمیگ یم قیعم یباشد، دم

باشم که بخوام ازش  بایوقت فکر نکردم اونقدر ز چیمن ه ...؟آخهییبایز-

 .سواستفاده کنم

 :پرسدیکه چشمانش را گرد کرده م یتعجب با

 ؟ینشدمتوجه نگاه آدما هم یعنی شه؟یمگه م-

 :زنم یم یخجول لبخند

 ینجوریشما ا دیاز د دیشا ه،ینسب ییبایخب، ز اما... ن،یشما به من لطف دار-

 ...باشم

هستن.  fact هم زایچ یسر هی گهیاما د ش،یهست تا حد یقبول دارم که نسب-

 .اندازه واضح و مشخص نینوجوونه، به هم یکت نکهیمثل ا
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 :پرسد ینوشم که م یرا م میچا ریسر به ز همانطور

 دوست پسراتم بهت نگفتن؟ یعنی-

 .من تا حاال دوست پسر نداشتم-

 :خوردیجا موضوح به

 ون؟یبه آقا ینداشت شیگرا ...یعنی-

مسائل  رینخواستم که خودمو درگ بگم... یچه جور خب... یعنی اوه نه...-

ترها دخ ستیمرسوم ن یلیخ ه،یبافت خانواده ما سنت کمی کنم. بعدم خب... یعاطف

 .که شما مد نظرتونه یدوست بشن به اون معن یبا پسر

 :دهد یتکان م یسر آرام

 ؟یخودت ارجح دونست ازینظر جمعو به ن یعنی-

 :شوم یبلند م میاز جا کالفه

 هم یبحث احترامه...کس ستم،یخور ن یتوسر نیکن یکه شما فکر م نقدرمیا-

 .نبوده که بخواد تا اون حد نظرمو جلب کنه
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 یناراحت ترکش کنم، دستم را م نکهیقبل از اشود و یبلند م شیسرعت از جا به

کند  یبه سمت قلبم حرکت م میگرم و پرفشار مستق انیجر کی. از دستانش ردیگ

 .شوند یام، متوقف م یو حرکت یهمه اندام حس کبارهیبرخورد  نیا جانیو از ه

 :شود یم ترکینزدزند و یام م ینیب ریز متشیادکلن معروف و گران ق یبو

 یکنه، من عذر م یگم ناخواسته ناراحتت م یکه م یدونم چرا هر جمله ا ینم-

 نیا لیدل دیخانواده ات نبود. شا دیعقا ایخوام، واقعا هدفم مسخره کردن تو و 

 یسر هیبزرگ شدم و خب  یا گهیبا افکار د یا گهید یکه من جا نهیتفاوت ا

 یبافت سنت نکهیا اد؛یب میخانمها هست از نظرم عج یبرا نجایها که ا تیمحدود

 یفرق م هیدخترها قض یبرا ینداره ول یمنع نیپسرها همچ یخانواده ات برا

 .کنه

کنم که دست  یبه دو دست گرم و خوش فرمش نگاه م ریسربه ز همانطور

 :آوردش یراستم را در آغوش گرفته اند، سکوتم دوباره به حرف م
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 یزیپر توان تر از چ و باتریز ،ییبایز یلیتو خ ارمیب ادتیخواستم  یمن فقط م-

 یز کسپرده ا یب نقدریا یباب نباشه کس یلیخ دیشا رانی. تو ایکن یمکه فکرشو

  .کنم ششونیها نترسم و ستا ییبایگرفتم از ز ادیکنه، اما من  فیتعر

حرفها را کم داشتم، چقدر  نیشوم، چقدر من ا یم رهیعمق زالل چشمانش خ به

 گرید شمیابر کیدهد، انگار  یو خسته ام را جال م یانیهر کلمه اش روح عص

 یرا گوشزدم م الشیام ان،یچرخد و با هر نگاه تبدار ک یمرقصد و یدرونم م

 :دهد ینجات م کرانیب یآب نیمرا از غرق شدن در ا یکت یکند. صدا

 م؟یمن حاضرم، بر-

سرم به  فیکشم و با تکان دادن خف یم رونیرا آرام از دستان گرمش ب دستانم

 یکند و قبل از خروج م یپشت سرمان حرکت م انیکنم. ک یحرکت م یسمت کت

 :دیگو

 .مونم خونه یناهارو سفارش بدم، امروز م نیکاراتون که تموم شد بگ-

 :پرسدیم جانیتوجه به من و دستان لرزانم، با ه یب یکت

 ؟یرینم-
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 :دیگو یکه واضح است مخاطبش منم، م ییبوسد و با صدا یسرش را م انیک

تونم  یکه نم یدادم، همنجور اردیلیقول آموزش ب بایز یبانو کینه، من به -

 .بذارم و برم

 

عمرم به ترس گذشته، ترس  از دست دادن، ترس از بد بودن، ترس از  ی همه

نبودن, محبوب نبودن، خطا کردن، عاشق شدن و از همه  یکم بودن، از کاف

 بهیترس مرا از خودم گرفته، مرا با خودم غر نیترس از تنها ماندن... ا شتریب

 گر،ید شمیابر کیبا  یدارد، آشت یوا م یمرا به آشت انیک یکرده، اما حرفها

خشم  شیکه انتها یمن و من. همه عمر فرار کردم از ورود به راه نیصلح ب

تا قلبم را از همه پنهان کنم، که محفوظ  دمیعمر دو یقهرش، همه آالن باشد و

 انیاز قبل درونم طغ شتریشدن هر روز ب یبه معشوق کس ازین نیبمانم، هرچند ا

به نوازش شدن,  ازین نیا ست،ین رشوداجل یسد چیکه ه یلیکند، مثل س یم

 یکه از چشم کس نیشدن، ا یحس محبوب کس نیشدن، ا دیشدن و تمج دهیبوس

 یچسبد و تورا منگنه م یاسمت م یکه انتها یتیمالک میم نیا ،یباش نیتر بایز

باور است، که  نیانکار ا یبرا میها دنیاز دو ینفر. اگرچه که بخش کیکند به 
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او  ی  ابر نکهیرا از دهان آالن بشنوم، ا تمیمالک میمن همه عمر دوست داشتم م

  .باشم

* 

در آن استخر لوکس و بزرگ، با امکانات باور  یمدت آموزشم به کت تمام

 یچ نیمش شمیروح و فکر و احساس ابر یجسمم کنارش بود و باق ،ینکردن

قط شوم و ف دهید نیباتریکه تالش کردم ز ییروزها نیزد؛ ب یپرسه م گرید ییجا

م و افتاد شتریب دمیکه هرچه دو ییروزها نیشدم، ب دهیتنها د یدختر کوچولو کی

برنده و  یب یماراتن ها یهمه  ادگارینبودن،  یتر شد و زخم  کاف یزخم میپا

کشد و او برعکس من  یساعت طول م کیاز  شتریب یبازنده ام شد. کالس کت

 یدهد و داستان ها یدست و پا تکان م جانیاست. با ه یشاد و راض یحساب

نم ز یاما من تنها لبخند م ند،ک یم فیتعر میبرا یسیانگل-یمدرسه اش را فارس

 ینم چیه د،یآ یبه گوشم م یکه هر از چند یو اصوات شیو جز حرکت لبها

 از یافرلذت و نیجا مانده. ب یو داخل صبحانه خور شیشنوم؛ فکرم در ساعت پ

دارد. به  یچشم نواز یها تیکه خودش جذاب یشدن، توسط مرد شیستا

دود داخل، ساک شنا را همان  یو م زداندا یم دیکل یکت میرس یواحدشان که م
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نقصش  یب یرینفس گامروزش و یاز سرعت شنا جانیاندازد و با ه یدم در م

 نجا،ی. اردیگ یورودم به سالن را م یجلو ینامرئ ی. دستدیگو یم انیک یبرا

تواند نقطه سوت  یکند، م یجدا م یرا از هشت ییرایکه پذ یدو ستون نیدرست ب

پاره  میام و نه تنها کفشها دهیدو شانیباشد که تا امروز برا یتتمام مسابقا انیپا

 یبرا گرینمانده. د یباق میبرا یتوان و نفس گریبلکه د ،یزخم میشده و پاها

دانم امروز که  یتوان ندارم، م المیام یفرار از آدمها و سرپوش گذاشتن رو

 گرید فیعرت کیاش  یبا آن نگاه جذاب و لعنت انیسالن بشوم و ک نیوارد ا

 نیب ،یو کت انیام وسط قهقهه ک یزنگ گوش یبکند، عنان از کف داده ام. صدا

و مرا از  چدیپ یم شانیقرو قاط یحرف زدن ها یفارس یسیهمهمه انگل

 رونیب فمیداخل ک لهیهزاران وس نیرا از ب یکند. گوش یدور م یقدم میدهایترد

دکمه سبز و  نیب د،شو یصفحه روشن و خاموش م یکشم و عکس آالن رو یم

را  شیکنم و در آخر دکمه سبز، حکم ورود امواج صدا یم دیترد هیقرمز چند ثان

 :کند یبه عضالت منقبضم صادر م

 ...وب شد زن زائو پشت خط نبود وگرنه تا االنچه عجب، خ-

 .سالم کیعل-
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 .عشقه تویسالم عرض شد حضرت واال، طلبکار-

 :رمیگ یم ینفس

 .کنم یادآوریخواستم  یسالمتو خورده بود ایشما گو ستم،یطلبکار ن-

 ؟یبه سالمت ییچه لفظ قلمم شده واسه من، کجا-

 .خوام باشم؟خونه شاگردم یکجا م-

 .منتظرتم کالیباشگاه، آ بار ایشاگردتو ببوس و ب یاالن برو رو نیهم-

 .ادیمدو میشاگرد بعد نجام،یا مینو کیروشو ببوس؟من تا  یچ یچ-

 :شود یساکت م کبارهیآمد که به  یاز پشت خط م یخرت خرت یصدا

رد کن ب ...یبچه ا یتو مثکه باورت شده هلَل - و  کیتا  نم،یباشگاه بب ایزود گ 

 !خواد بمونهیم ممین

 .ادیمساعت دو میمن شاگرد بعد زمیعز-

فرد  یکه خوبه وگرنه روزها یبود نجایا گهیساعت د میبا من بحث نکن، تا ن-

 .یکش یم یخونه، ور دست بابا نقاش یمونیم
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در  ام،یم یننشسته ام. هر وقت درست از من خواهش کردمن منتظر دستور تو -

 .رمیخودم درگصورت تا دو نیا ریغ

و با حرص کنترل  ردیگ یم قیعم یدور کنم، دمرا از گوشم  یگوش نکهیاز ا قبل

 :دیگو یم یشده ا

دلت به حال باشگاه بسوزه، من  یاریدرب یواسه من شاخ باز نکهیا یبه جا-

 .باشه نجایا یکیحداقل  ایسر ساختمون، آرازم که شرکته، تو ب رمیدارم م

به گوشش  انیکو یکت یصحبت ها یتا هم صدا رمیگ یسالن فاصله م یورود از

 :من به گوش آن دو ینرسد و هم صدا

جان،  شمیباشگاه ابر ایکنم: لطفا ب یواسه خودم ترجمه م ینجوریجمله اتو ا-

 نیفهمم ا یفکر نکن که نم یول ام،ی. باشه ممیدار ازیبه حضورت ن یلیچون خ

 .دتهیذهن پل یکارا همه نقشه ها

 :دیگو یمکث م با

م سگ یباشگاه تا اون رو ایب” جوجو“باشه  ،ییایسوسول باز نیکشته مرده ا-

 .ومدهیباال ن
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به اصطالح  یپسر ها یادا شهیکه هم دیگو یم یرا با همان لحن” جوجو“ و

 .آورد یرا در م” مخ زن“خودش 

 شه؟یم یباال چ ادیسگت ب یرو-

 .با رسم شکل نشونت بدم یحضور امیآدرس بده ب زمیعز یچیه-

 .نیفقط، هم یکه دست تنها نباش امیترسم، م یفکر نکن من ازت م-

 ،یگرفتن را افتاده بود شهیهمه اره دادن و ت نیا یجون به شجاعتت، به جا-

 !االن من سر ساختمون بودم

 .سر ساختمونحاالم تحمل کن تا من برسم بعد برو ،ینباش زورگو یخواستیم-

 یمونم. در ضمن اومد یملوکانه اتون م یابیچشم حضرت اشرف، منتظر شرف-

 .باال یایب یخبر بده، پا نش

 ادیدق ام.  نهیشده آ اردیلیب زیکنم، م یتلفن را قطع م یپر حرص یخدا حافظ با

که خندان، روم  یافتم، خجالت زده و مستاصل به سمتشان م یم انیقرارم با ک

 که یو دست انیبه ک دوزمیکنم و چشم م یچشم به راه آمدنم هستند، آرام سالم م

 :خواهرش انداخته یدور شانه ها
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 خب خانم معلم، کالس امروز چطور بود؟-

 .واسه خودش شهیم یپا مرب هیداره  گهید یکت ،یعال یلیخ-

 :کند یم یخنده محجوب یکت

 .درستش کنم دمیو دست پروانه ام مشکل داره، اما قول م رجهیهنوز ش-

 :میگو یم انیرو به کدهم و یتکان م یلبخند سر با

 .رفع زحمت کنم گهیبا اجازه اتون من د-

 :خورد یجا م کبارهی

 .سر جاشه اردمونمیلیکجا؟تازه سفارش غذا دادم، کالس ب-

 :شود یهمراه برادرش بلند م یاعتراض کت یصدا

 .گهیبمون د شمیابر-

 ییشوم و با رنگ ورو یدخترک سربه هوا و مهرطلب درونم م ینجواها الیخیب

 :میگو یملتهب م
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 شتونیکه مفصل تر پ یوقتکی یبرا میبذار اردمیلیکالس ب .امیبازم که قراره ب-

 .همه راحت تره الیمن باشم خ ست،ین یبرم باشگاه چون کس دیباشم، االنم با

 کند. یرا تکرار م”همه“ یکشد و آرام کلمه  یپشت گردنش م یدست یناراحت با

 :کرده ام دشیدانم که نا ام یم

اماواقعا به  دیمنو ببخش یبمونم، بد قول شتریواقعا شرمنده ام، قرار بود ب-

 .اجهیحضورم احت

 :کند یم ریو چشمانم را غافلگ دیآ یاو نگاهش باال مزند و یغر م یکت

 از من یکمک شه،یقابل ستا ید یم حیرو به خودت ترج هیبق شهیتو هم نکهیا-

 ساخته است؟

از رفتنم هنوز آرامشش را حفظ  یناراحت نیحالت آرامش در عجبم، در ع نیا از

 :رومیتر م کیکرده، نزد

 .امیخودم از پسش برم ست،ین یممنونم، نه کار خاص-

 .نطورهیحتما هم-
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گردم سمتش که دستش را داخل  یکنند. قبل از خروج بر م یم میدم در همراه تا

 :فرو برده و کامال در فکر است شیحجم موها

 .ممنونم بابت امروز و صبحانه مفصل-

 .در ضمن شماره کارتتم برام تکست کن ،یاز تو بابت همه چ میما ممنون-

 :دهم یتکان م یسر

 ...ستیاصال قابلدار ن-

داشت  میخواه اردویلیدفعات بعد حتما کالس ب یحرفشم نزن، در ضمن برا-

 .تسیهم موجه ن یعذر چیه و

 :بوسمیمغموم را م یخندم و صورت کتیم

 .نایکن یاستفاده م یماشاهلل خوب و به جا از کلمات فارس-

 :کند ینگاهم م یحالت خاص با

 .ردمک یبودنم افتخار م یرانیبه مرد ا نایاز ا شتریب ذاشت،یاگر پدرم تنهامون نم-

 :گردد سمت من یچرخد سمت او و دوباره برم ینگاهش م یکت
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 .ینموند شمیباشه ناهار پ ادتی-

 :بوسمش یم دوباره

کنار هم خوش  مویکه ناهار بخور میفرصت دار یکل رانیتا رفتنت از ا-

 .میبگذرون

ه ک یطنتیپر ناز و ش شمیشوم از خودم و ابر یبا عجله دور م ،یاز خداحافظ بعد

 .میبمان دیکش یم ادیدرونم فر

 هنکیزند. ا یدر ذهنم پرسه م انیک یحرفها گریبار د کیبه باشگاه،  دنیرس تا

 یکند از پروانه ها یقابل انکار باشد، دلم را پر م ریغ قتیحق کی مییبایز

 .کنند یپرواز را تجربه م یبه تازگ درآورده اند و لهیکه تازه سر از پ یناباور

 یدوم، ب یدارد و من شتابان به سمت پله ها م یمقابل باشگاه نگاه م راننده

 نباریتا ا ستمیا یروم و پشت در اتاقش گوش م یر آخرش باال متوجه به هشدا

دستگاه  یکند، صدا یکه گوش را کر م یینکنم. تنها صدا زیرا سورپرا یکس

تا متوجه نشود  زنم ی. محکم در مانیاست و همهمه شاگردان و مرب نییپا یها

 :کند یم رمیبمش از پشت سر غافل گ یپشت در است، اما صدا یچه کس
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 .یکار خودتو کرد آخر-

 :کنم ینثار نگاه پر اخمش م یچپ چپ نه،یپرم و دست بر س یم باال

 .یبترسون عادتت شده آدمو-

 .یتو پر کن یالت یدیکش یپشت تلفن که خوب شاخ و شونه م توروخدا؟-

 .نکن فیتکل نییاش تع هیواسه بق گهیمنم اومد، د ایپاشو ب یتو گفت-

 زمیگر یکند، م یو رو م ریز یصورتش که حاالت چهره ام را با کنجکاو از

 .از پشت چشمانم افکارم را بخواند شهیمثل هم نکهیداخل اتاق؛ از ترس ا

دهم، همانطور  یبا جالل و جبروتش لم م یروم و به صندل یبزرگش م زیم پشت

 یمثل خودش اخم م د،یپا یمرا مزده و هیبه چارچوب در تک یو کجک ستادهیا

 :کنم

 .گهیبه کارت برس د برو ؟یمگه کار نداشت-

 :کند یاش را از چارچوب م هیتک

 که؟ ینیبش نجایا ستیقرار ن شاهللیا-
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 .گهیاومدم د ؟ینبود استتیمگه تو نگران تخت ر-

 :دیگو یو با اخم م دیآ یم داخل

 شیرنجویهم نه،یبب نجایتورو ا ادیدرصد فکر کن بازرس ب هی! نییپاشو بروپا-

 .صدبار خواستن پروانه مونو لغو کنن

 :کنم ینگاهش م یدیشوم و با اخم شد یبلند م یسست به

 .یچقدرم که تو نگران بازرس-

گذارد،  یاو قدم به داخل اتاق م روم و یکمدش م یرو یقد ی نهیسمت آ به

 یکه م نمشیب یم نهیکند و از داخل آ یپهن است، باز م زیم یرا که رو فشیک

 :دیگو

 یاومدو اومد شیپ یکنم، اما اگر کار یقفل م نجارویدر ا ر،یبگ دارویکل نیا ایب-

از تو  ی. پولم خواستیچک کن ویباال حتما حواست باشه قبل از خروج همه چ

 ...گاوصندق

 :پرسم یم نهیداخل آ شمیبه ابر رهیگذارم جمالتش کامل شود و خ ینم
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 به نظرت من خوشگلم؟-

 :پرسد یکوتاه م یشود و بعد از دم یسکوت م هیچند ثان یبرا

 ؟یچ-

 :چرخم سمتش یم

 خوشگلم؟ من...-

 ...مدل عروسمون ایجون گفتن ب نیجون، مه یزر شگاه،یآرا ینکنه باز رفت-

 :رمیگ یفاصله م نهیپرم و از آ یحرفش م وسط

 .کلمه است کیجواب سوال منو بده، -

 و کالفه فشیچرخد سمت ک یم یا هیکند و بعد از مکث چند ثان ینگاهم م قیدق

 :کند یم شیجا به جا

زنگ زد اومد و دیوردار، اگر فر دویکل نیا ایخورده تو سرت، ب یزیچ هیبه خدا -

 .باشگاه گهید امیبگو من امروز نم

 :گذارم یم فیبا ک رشیدست درگ یشوم دستم را رو یکه م کشینزد
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 .دم ناراحت نشم، راستشو بگو یقول م-

 :کند ینگاهم م کالفه

 داره عروسک  نگاه آدما شدن؟ یچه ارزش ...ستیظاهر شرط ن یبایصورت ز-

دارد، با دست راستش  یبر م زیم یرا از رو فشیکنم و او ک ینگاهش م دیام نا

بوسد و تمام  یام را م یشانیگذارد، پ یرا داخل دستم م دیکلو ردیگ یدستم را م

 ”ستم؟ین بایچرا به چشم او ز“سوال که  نیشود از ا یذهنم پر م

 :گردد سمتم یرسد بر م یشود و به در م یکه دور م یکم

 یم یدرونته که سع یایمهم خوشگل اد،یخوشگل بودنت که به چشم همه عالم م-

 .اما من حواسم بهشون هست ،یپنهونش کن اتیلجباز نیپشت ا یکن

 

 تم،سیا یاو و در م نیدوم سمتش، ب یبرسد م رهیدستش به دستگ نکهیاز ا قبل

 :کند یبا تعجب نگاهم م

 شد؟ یچ-
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 ؟یچ یعنیدرون  یایخوشگل ؟یچ یعنی-

 :در را باز کندو ردیرا از پشتم به دست بگ رهیشود تا دستگ یم خم

 .ام برسم یتا من برم به کار و زندگ یکه زود اومد نهیاش هم یکی-

 ؟یچ گهید-

 :کند ینگاهم م کالفه

 .شد رمید کناربرو ؟یچ یچ گهید-

 :تا قبل از حرف زدن نرود رهیدستگ یگذارم رو یرا م دستانم

که از همه  یاون باست؟یمن درونم ز یباعث شده فکر کن یخوام بدونم چ یم-

 .مهم تره رو بگو

 :چرخاند و به وضوح سرخ شده یرا م چشمانش

 سواالست؟ نیاالن وقت ا هللا اکبر...-

 .بگوکه از همه مهم تره رو یاون شم،یجون  ابر-
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 یبا نگاه یرود، پس از مکث کوتاه یعقب م یکشد، کم یم یقیعم نفس

 :زند یمهربان لب م

. یگینم شیرو پس و پ یچیه ،یازم پنهون ندار یچیکه ه نهیا نشیمهم تر-

خونم، انقدر  یکنم تا ته ذهنتو م یواسم، هر وقت که نگات م یکتاب باز هی نیع

 .یشیآال یکه پاک و ب

 یم کیخورد، دوباره نزد یتکان م شیگلو بیدهد و س یدهانش را قورت م آب

 :در آغوشم زدیر یآرامش م ایدن کی ایو مثل موج در دیآ

 نقدریغل و غش، هم یقدر پاک و ب نیهم شم،یخوب بمون ابر نقدریهم شهیهم-

 .نرو که ته نداره یاهی. دنبال سیبدون دروغ و دغل باز

 ؟یبهت نگفتم چ ویزیچ هی یوقت بفهم هیاگر -

 :شود یخطرناک م اخمش

 مثال؟ یچ-

 :اش یو طوفان یاز چشمان جد رمیگ یتمرکز چشم م یب
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 .ادیب شیمثال، اگر پ ندهیدر آ گمیم ،یچیه-

 .یخون یفاتحتو م یکش یخودت زحمت م یپاتو کج گذاشت ،یغلط اضاف-

 :دستانم یگذارد رو یمکند و یچپش را از پشتم رد م دست

 .سر سفره ارهیدختر خوب بکش کنار تا بابا بره نون ب هیاالنم مثل -

 :کند یو رو م ریقلبم را ز گریموج د کیدستم  یرو ندینش یکه م دستش

 همه یزن یلگد م هیبعد  یگیجمله قشنگ م یکل رده،یمثل گاو صد من ش یشد-

 .زهیر یم رایش

 هیبعد از چند ثان رون،یکشدش ب یم بشیاز ج عیخورد و سر یزنگ م تلفنش

 :کند یصحبت و مطمئن شدن از حضور چند نفر بر سر ساختمان قطع م

 یشد یصد نفر عنتر و منتر منن، توام واساد ،یشده ابر رمید قسم یبه عل-

 .منکر رینک

 .برو ایب-
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روم کنار تا برود و به  یکنم و م یباز م میا ستادهیرا به همان حالت که ا در

روم یاست. م یکوبیجشن و پا نش،یریش یکارش برسد، ته دلم هنوز از جمله 

به دست  فیو ک بیو او همانجا، دست در ج اطیح یبه پله ها یسمت در منته

 :سمتشچرخم  یو منتظر است اول من خارج شوم. دم در م ستادهیا

کنم؛ بگم  یتیتونم آموزش شنا رو فرا جنس یمن م ،یریخداروشکر امروز م-

 .نییپا زنیورم بر نیا یبچه ها

خندم و  یدارد تا پرت کند سمتم، از ته دل م یمقابلش را بر م زیم یرو گلدان

 یم یشوم و سع یاش م” برو آروم” ادیفر ال  یخیکنم سمت پله ها، ب یفرار م

 .نرود رمیاخ یها یکنم ذهنم سراغ پنهان کار

************* 

 .کرد فیازت تعر یجلوش وقت یخاک تو سرت، البد توام مثل ماست وارفت-

 :دهد یامانم نم خنده

 .هینسب ییبایفقط گفتم ز ا،یدر اوردمیدر ن یباز عیذره هم ضا کیبه مرگ تو -

 .ینچه دختر فروت یبگه وا فته،یآب ب شتریکه دهنش ب یگفت ته،یاونم از بد ذات-
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 :کوبم یاستخر م یکیپالست یو با لگد به صندل ستمیا یم

 ., کوفترینخ-

 :کند یشود و همانطور نشسته نگاهم م یم یجد کبارهی

 .ترسم یماجرا م نیاز ا کمیمن  شمیابر-

 :نمیکشد تا دوباره بنش یرا م دستم

 .انویجر یگفت یکاش حداقل به آراز م-

 .ذاره برم اونجا ینم گهیبه آراز بگم که د-

 یوگرنه به آراز م ست،یخونه درست نکه رفتنت تو اون یدون یخودتم مپس -

 .یگفت

کنن،  یم سیتدر یاز بچه ها خصوص یلیخ ؟یگ یم ینجورینه به خدا، چرا ا-

 .ذاره کف دست آالن یم ویکه آراز همه چ نهینگفتن ا یبرا لمیدل

 .دنینشن گهید یبگو تا از جا خب پس خودت زودتر به جفتشون-

 :کنم یاش نگاه م دهیبه چشمان ترس کالفه
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کالسش تمومه، بعدم من که  یکت گهیخوان بفهمن؟ چند وقت د یاز کجا م-

ام  ارهچی. اون برانهیفقط برادرش ا ینگفتم، فقط نگفتم که از خانواده کت یدروغ

 ...امروز استثنا ست،یمواقع ن شتریکه ب

منو  یبزنه تو دار خواد مختو یرسما  م اروی ،یچقدر تو خر شمیابر یوا-

 ؟یکنیم همیتوج

خودش کنه،  ی فتهیخواد منو ش یم یآل دهیآدم ا نیخب مخمو بزنه، اگر همچ-

 چرا نذارم تالششو بکنه؟

 :دهد یبا دستش سرم را تکان م دوباره

که بابت نگفتنش به آالن، بغلت  ستین یعرفان و عمه سود انیجر گهید نیا-

تو  یجور هیبشنوه  هیو از بق یبهش نگ نویکنه و پا به پات غصه بخوره، ا

  .چشمت خون هیباشه  چشمت اشک هی یذاره که تا عمر دار یکاسه ات م

 :میگو یگذشته م یادآوریاز  یعصب

 ...االن نه یگم. ول یم یجور هیحاال به آراز -
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از آر یگ یآالن بفهمه م یوقت هیهواتو داره.  یکی ینجوریاالن وقت گفتنشه، ا-

 .دونست یم

 .کنه یجفتمونو م ینکرده بفهمه کله  یداره؟ اگر خدا یریچه تاث-

 :دیگو یم شیبه ناخن ها رهیدهد و خ یتکان م یسر مضطرب

 یاونور زندگ یعمر اروی. بهیغر بیعج یلیپسره خ نیحرفا، ا نیگذشته از ا-

 عدل مخ تورو بزنه؟ ادیب دیچرا با ده،یهمه دختر دکرده، اون

 د،ینکبتو پسند یهمه آدم تو نیا نیدسته گلم از ب یمگه من چمه؟ پسر عمو-

 من اما اگر آوردم؟

 :ردیگ یخندد و دستم را م یم

 یکه شک یخوب یلیتو خ نکهیدر ا ه،یمنظورم چ یدون یچرت نگو، خودت م-

 ...ستین

 نموندم خونه اشون؟ یواسه چ یفک کرد-

 :کشد یاش را جلو م یزده صندل جانیه
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 .ناقال یگفت که مونده بود یاگر آالن نم-

 :زنم یم شیبه رو یلبخند

 .موندم ینم ؛زدم یاگر آالن زنگ نم-

 :میگو یبه بخش پر عمق استخر م رهیخ

، کنه ینگاهم م یشم وقت یم گهید شمیابر هیترسونه.  یحرفاش منو از خودم م-

 .ایزنه در یحرف م یلعنت یلیخ ،یستیمن ن یتو جا

 :دهم یکند و ادامه م ینگاهم م یسوال

 .هگیسرکوب کردم، باالخره منم آدمم د المویهمه سال ام نیکه، ا ستمیبابا بچه ن-

 :کنم ینگاهش م جانیه با

 گهینگاهم کنه که کس د یجور هیبرام عاشقانه حرف بزنه،  یکیدوست دارم -

بشه، ازم  داریمن ب ادینگاه نکرده باشه، شبا بهم فکر کنه، صبحا به رو یا

 ...باشم، بغلم کنه ایموجود دن نیکنه، به نظرش من قشنگ تر فیتعر
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 ،ادیم شیپ گهیپشت سرش صدتا داستان د شه؟یختم م نجایخدا، مگه به هم ای-

 نه؟ هیزنه و به بق یحرفارو به تو م نیاون فقط ا یدون یبعدشم تو از کجا م

 :کنم ینگاهش مچپ چپ

که  نینمونده رو زم انمیگم. ک یکال  م ست،ین یانیکاو انیک نیحاال من منظورم ا-

 .ورش دارممن برم 

به قول خودت کامال  هم در  ،یهم آشنا شد تیبا شخص یآقا کیبا  مویاومد-

 که آالن نفهمه؟ یرفت و آمد کن یخوا یباهاش م یچارچوب، اونوقت چه طور

 .خوام که بفهمه یاتفاقا م چرا نفهمه؟-

 :پرسد یکند و با تعجب م یرا گرد م چشمانش

 ؟یایب یبر یذاره تو با هرکس یم یفکر کرد-

 :میگو یتوجه به نگاه متعجبش م یب

کنم،  یتونم با ترس زندگ یمنم نم ستیبا احساساتش معلوم ن فشیتکل یتا وقت-

 ادیسمتم ب یاون بذاره کس ایتا آ سمیوا یسالگ ۵۳تونم تا  یسالم شده، نم ۷۲
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 نگاه کنه، یمنطق دینذاره که. اگر به چشم دخترشم بهم نگاه کنه باالخره با ایآ

 .ستمین یمن که آدم ازدواج سنت

 ؟یسالها عاشقت بوده باشه چ نیاگر همه ا-

 یحفره ها ینرم و پر فشار از رو ،یقلیس یسنگ ها یمثل گذر آب رو سوالش

 :نشاند یکند و لبخند بر لبانم م یقلبم عبور م

ا بمونم تو خونه تنباشم و یکه من با کس نیبزنه، ا حرفشو دیصورتم با در اون-

نه که نشد، به  ایسراغ من آ ادیب ایکنه و بعد آ سیاون همه کاراشو راست و ر

 .به خودم بگه ادیب میو مستق یحرفو چکش دیقول خودش با

 :کنم ینازک م شیبرا یچشم پشت

 اصال از کجا معلوم جواب من مثبت باشه؟-

 :دارد تا بر پشتم بزند یسبک شاگردش را بر م یشنا ختهت

گفتم،  یم یکه هرچ روزیشد تا د ی. چهیکه تو جوابت منف تیجان عمه سود-

چهار تا  حاال نه؟یب یخانواده م کیعضو کوچ کیآالن منو مثل  یگفتیقاطع م

 عاشقت شده؟ یکرد فکر کرد ثتیاز ذات خب فیتعر
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 :خندم یم

 اد،یم رونیآالن حرف با منقاش از دهنش ب اد،یبدشم نمحال حس کردم به هر-

 .کرده فمیدو سه تا تعر نیشده هم یچ نیبب

 :ردیگ یرا به سمت آسمان م دستانش

 .یهر روز دو سه فصل کتکت بزنه بلکه آدم ش رتت،یبگ ادیآالن ب نیهم یاله-

 :رمیگ یلختش م یاز بازو یشگونین

 گهیشم هم خواهر شوهر، د یم تیمن زن آالن بشم هم جار ادا،یخوشت ن یهو-

 .ادیخودت حساب کن چه بالها که سرت م

 :کند یاستخر جفتمان را ساکت م یاز آن سو میبلند مر یصدا

 ...تلفن ایب شمیابر-

دهد که آمدم و  یبه فرد پشت تلفن اطالع م میمر ت،یریدوم سمت اتاق مد یم

 :ردیگ یرا م یگوش یدهنه 

 .باشن یآالنن، فکر کنم عصبان آقا-
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 .ویبده من گوش ست،ین یدیجد زیچ-

 یرا به دستم م ینشسته، گوش” دونم یخودم خوب م“ کیکه پشتش  یلبخند با

شود تا راحت صحبت کنم، هنوز الو نگفته آالن  یدهد و خودش از اتاق خارج م

 :کند یشروع م

من باهات کار واجب دارم  یوقت قایدستته ها، دق یچهار سیاون ماسماسک ب-

 خاموش باشه؟ دیبا

 اره؟یدر م یباز یکرده، آدم هنوز سالم نکرده قاط یکوتاه تتیخدا عمو تو تربب-

وقت  گهید شه،یمن چقدر داغونه زود خاموش م یگوش یباتر یدون یکه متو

 .نکردم شارژش کنم

گم، شنبه سالگرد  یم یچ نیگوش کن بب ...یاریوقتم کم نم چیه ادیخوشم م-

 .شرکته سیتاس

 .دونم یخب م-

 یسر هی نیلواسون بردنت بشه، بعد  باشگاه با هم بر الیخیبه آراز سپردم ب-

 .میریتو خونه بگ کیجشن کوچ هیخوام  یواسه فردا شب، م نیکن دیخر
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 ؟یریگ یتا حاال سالگرد شرکتو تو خونه جشن م یاز ک-

 لیفک و فام ریو غ رونیب ادیهم بابا از اون دخمه م ینجوریامسال. ا نیاز هم-

من بابت  نکهیهم ا م،یریگیسال دور هم جشن م کیهم بعد  نه،یب یچهارتا آدم م

از طرف شرکت  کیکوچ هیهد هیخوام  یمدت کرده م نیکه نارون ا ییکمکا

 ...نداره تو شرکت یبهش بدم، صورت خوش

 :حرفش نیپرم ب یم

تو از طرف همه ما  م؟یخدا کار کرده که کادو بهش بد یمگه در راه رضا-

 ؟یریگیم میتصم

 :دیگو یهنوز سر ساختمان است، کالفه م داستیو کلنگ اطرافش پ لیب یصدا از

 .رهیبگ یکردم قبول نکرد دستمزد یهر کار-

 ره؟یگ یخدا موش م یدر راه رضا یگربه ا چیدوره زمونه مگه ه نیتو ا-

 .که شوهر خواهرش سهم داره کار کرده یشرکت یبرا ه؟یچه حرف نیا-

 ده؟یهمه دو نیا نایسهم س زهیر هیآالن؟ به خاطر  یگیم یدار یچ-
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 :زنم یم یواضح پوزخند

 .دمش گرم-

 ریبهش بدم که ز گهیجور د هیکرده منم قراره مزدشو  نکارویکه ا یلیبه هر دل-

 .مینمون نشید

 ؟یریگ یم یتو خونه مهمون یدار مینمون نشید ریز نکهیبه خاطر ا-

رستوران  یحاال امسال به جا م،یریگ یمن ما هر سال، سالگردو جشن م زیعز-

 به؟یعج نقدریا شیچ م،یخوام تو خونه جمع بش یم

 ؟ینگفت یزیچ یرفت یچرا صبح که م-

خواستم بگم، اما با تماس  یمقراره جشنو  ؟یذار یتو مگه واسه آدم حواس م-

 .خونه افتادم ادیرضا 

 :اندازد یرضا رعشه بر اندامم م اسم

 گفت مگه؟ یچ-

 .زنگ زد، گفت با تمام مفاد قرار داد موافقه شیساعت پ هی- 
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و  یسطل ُپر، بدون هماهنگ کیدعوت شده باشم و  خیبه چالش سطل آب  انگار

آالن همچنان  یشده باشد؛ کنار تلفن خشکم زد. صدا یسرم خال یرو کبارهیبه 

 :دیآ یم

رضارو  یدست و پا میتونست ینم یجور نیوقت ا چینارون نبود ه تیاگر درا-

 .میببند

 ؟یخوشحال نقدریشرکت ا ادیرضا داره م نکهیبابت ا-

 :خش دار شده شیصدا یشدت کالفگ از

و چند نشون  ریت کیکار  نیخوام با ا یگم م یم شه؟ینم تیچرا حال شمیابر-

بابا  نکهیهم ا م،یو دور هم باش میریکنم؛ هم از نارون تشکر کنم، هم جشن بگ

 .اونم حضور داره ینجوریا اد،یخارج از خونه نم یوقت تو جشنا چیه

 کیبخش نبود؛ عمو نارون جانو از نزد نیحواسم به ا ،یگ یآهان راست م-

 .به هر حال نظر عمو هم شرطه نه،یبب

خط،  یبسته شدن در از آن سو یشود و صدا یپشت خط سکوت م هیثان چند

 :و کلنگ و کارگرها لیب یصدا یشود رو یم یحائل
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ذارم واسه انتخاب  یافتم دوره، رفراندم م یم رمیو بگ یکیمن بخوام  التیبه خ-

 زنم؟

اما مطمئن باش  ،یکن یکار م یچ یریزن بگ یبخوا ینداره وقت یبه من ربط-

 .کنه ینم ارویخوش خدمت نیا نایس ینارون جانت به خاطر گل رو نیا

 ؟یشد یشیآت نقدریکنه، تو چرا ا یکه م یلیبه هر دل-

اطراف من  ینگران مردا و یکن کتهیبه من بکن نکن د یچون تو فقط بلد-

و دورت ینکرده گرگ نباشن منه بره رو پاره کنن، خبر ندار یوقت خدا هی ؛یباش

 .گرفتهشغال و روباه 

اونم واسه خاطر  میریبگ میخوا یجشن ساده م هی ؟یچته باغ وحش راه انداخت-

 .همه قال نداره که نیشرکت، ا

ندارم،  یمن مشکل یریبگ یخوا یآالن، جشن م ستیقال ن و لیبحث ق-

شم؛ مثل همون  یهم خوشحال م یلیخ یبا آدما گره بزن یاریب یخوا یمعمورو

انداختم تو کله ات، اما در مورد و مجوزش که خودم فکرشو شگاهینما انیجر
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 میتک تک ما تصم یگفته تو جا ی. کستمیکادو دادن به نارون اصال موافق ن

 ؟یریبگ

 :کشد یم یکالفه ا پوف

 یوقت ؟یکن یموضوع ساده مقاومت م هی دنیدر مقابل فهم نقدریچرا ا ،یابر-

کنم که هم جبران  هیباهاش تسو دیبا یچطور رهیگ یقرون از من نم کیطرف 

 نمونم؟ نشید ریتشکر کنم، هم زکارش باشه و

 ه،ینظرم منف رهیمد ئتیه یاز اعضا یکیخودم به عنوان  یدونه را کیمن با -

  .تمامبه حسابش و زیپولو بر یکن هیباهاش تسو یخوا یم

 :دهم یادامه م یکمال بدجنس در

 .باشه یحسابت شخص هیتسو نکهیمگر ا-

 :من حرص درآور تر است یخنده اش از جمله  تک

 .کنن یکه تو جمع نم ویحساب شخص هیخوشگلم تسو-

باشد، بحث را  دهیدهم و خودش انگار مرا د یهم فشار م یرا رو میها دندان

 :کندیعوض م
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 نداره؟ تشکر الزم هیکه کرده  یهمه کار نیبابت ا-

 ن؟یکرد یو تشکر م ریفرهاد ازش تقد یمعلومه که نه، مگه بابت کارا-

 نیبا ا یتو اونو دار م،یمنه، ما با هم بده بستون دار یا ن ساله  لیفرهاد وک-

 ؟یکن یم سهیدختره مقا

 یبده بستوناست، فقط نم نینگران نباش، اتفاقا  نارون جون هم دنبال هم زمیعز-

 .کرده دایهات مشکل پ رندهیدونم تو چرا گ

 :زند یم ییپر صدا پوزخند

که انگشت بزنه تموم شم، سوال منو جواب بده؛  ستمیغمت نباشه، عسل ن تو-

 جشن فردا شب؟ یدنبال کارا یریم

 .کنم، خدافظ کاریدونم چ ی. خودم میکار بتراشکه واسم  ستمیمن آدمت ن-

را سر  یبرود، گوش ناژیاعصابم پات یرو نیاز ا شتریب گریدهم د ینم اجازه

 یم قیعم یکنم. دم یدور م یکوبم و با حرص نگاهم را از تلفن لعنت یم شیجا

 یم یتابلو کوچک ریکه نگاهم اس م،یایکنم با سر دردم کنار بیو تالش م رمیگ
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 یشوم و مقابلش م یو پر کرشمه. بلند م زیر ق  یشود، پر از خطوط نستعل

 :کند یرفتنم را سست م یپر رمز و رازش پا تیب ستم،یا

 .یشده ا رانیکه و یآن لحظه خبر شو / زلزله و عشق خبر کس نشود از

** 

رود و  یکنان راه م یآرام آرام و تات ایدر آراز و نیکه ب ییعشق نوپا دنید از

 هشیکه هم ییپسر عمو تیاز شخص دیُبعد جد نیا دنیکشد شادم، اما دینفس م

سال  یلیاست. از خ بیعج گر،ید یاز جنس شیمهربانانه ها برادر بود و میبرا

موضوع را مطرح  ذاشتگ یآالن نم یکرد ول رییتغ ایرنگ نگاهش به در شیپ

 شیبرا ایشدن به در کیکند. معتقد بود آراز فعال ناپخته و کم سن است و نزد

 وقت ستد،یحرفش با یدارد، هر وقت همه جوره رشد کرد و توانست پا تیمسئول

و دو کفتر عاشق، د نیشدن به ا رهینشستن و خ نیگفتن است. پشت ماش یعلای

است که  یفیآن حس نرم و لط یکند؛ اول یپمپاژ م میحس را توامان در رگ ها

 نیاست از نبود ا یحسرت یگریکند و د یدلم را از بودنشان کنار هم شاد م

اکتشافات  یبرا ییشوخ و خندان آراز جا یخودم. صدا یشخص یلحظات در زندگ

 :گذارد ینم شتریب
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 م؟یکجا بر ،یقفل یابر-

 :چرخد سمتم یم ایکند و درینگاهم م یبا مهربان نهیآ از

 کافه؟ میبر-

 میخوایکه واسه فردا شب م یلیرم وسا یکافه، من خودم م نیشما بر نیخوا یم-

 .خرمیو م

 :پرسند یم همزمان

 م؟یخر یمگه م-

 :کنم ینثار جفتشان م یچپ چپ

خونه اشون؟ فرمانده که  میگشنه بفرست ،مهمونارو تشنه نینکنه انتظار دار-

 جنگو یکیتاکت یحرکتا یسر کیبا  میتون یاما ما م شه،ینم یمهمون الیخیب

 .میمغلوبه اعالم کن

 :شود نگاه آراز به من یکند و ادامه اش م یسمت آراز م ینگاه ایدر
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مثل هرسال تو رستوران  میکن یم یآالن و راض یموافق نباش ؟اگریجنگ  چ-

 .رهیجشن بگ

 .میریگ ینه اتفاقا. جشنو تو خونه م-

 ...آالن گفت-

دم خو نمیاگر هم که نه، منو بذار کنار ماش پر،یکه برو سمت ها نیایاگر با من م-

 .برم

 .گهیافسار پاره نکن، اومدم در رکابت باشم د عیخوب، سر یلیخ-

 یروم و گوشش را میزند. جلو م یبه او م یو چشمک ایچرخد سمت در یم

 :چانمیپ

 .میجیپشت هو نیمام ا ،ییفعال که در رکاب بانو-

 .یش یم یعمه هت یافتم، کپ یم رهیجز یداستان ها سلایر ادی یشیحسود م-

 یلدو صند نیشده. ب دهیدر دلش قند ساب یمعلوم است حساب خندد و یبلند م ایدر

 :کنمیرا ناکار م شیبازو نباریچپانم و ا یخودم را م
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تونم خود  یحالت م نیتر نانهیدر بدب ه؟یعمه هت هیمن کجام شب ،یغلط کرد-

 .ریسارا باشم والغ

 کیافتد؛ با  یم دهیخر ایدر یکه آراز برا یلمیبه هارد اکسترنال پراز ف نگاهم

گره ربان و  نیب یصورت هیبا  حاش یدیکرده و رز سف چیربان همه را کادو پ

 :رومیکش م شیپا یکند. بسته را از رویم ییهارد خود نما

 ؟یکرد ینمروو یبلد بود ایدلبر نیچه غلطا آراز خان، از ا-

 :چرخد سمتمان یم یلحظه ا نگاهش

 کردم؟ یمرو دیبا یک یبرا-

 :دیگو یم یگذارد و با لوس باز یقلبش م یرا رو دستش

 شه؟یبارم عاشق م هیاز  شتریآدم مگه ب-

بر مالجش  یضربه ا یکند، با دست به آرام یهمچنان با لبخند نگاهش م ایدر

 :زنم یم

 .بکنه ساتویگ ادیدوست دختر سابقش ب گهیچند وقت د ادیحال م گرمیج ییآ-
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 :ردیگ یدستانم را م ایدر

شده تو نقش عمه  یحاال چ ،یکن یم فیاز آراز تعر شهیبدذات تو که خودت هم-

 ؟یفرو رفت یهت

 :دهد یمن جواب م یآراز به جاخندم و یم

 یقطع میانتخاب نقش دوست خوب و خواهر شوهر بدجنس هنوز تصم نیب-

 .نگرفته

 :پرسم یشود و م یم لیام به لبخند تبد خنده

 د؟یچرا خود فرمانده نرفت دنبال خر-

 :دیگو یسبقت م نیکند و ح یچپش را روشن م یراهنما

 .بود، رفته اونجا تیجمع یامشب تئاتر بچه ها-

 :ام یشانیکوبم بر پ یدست م با

 .دفعه سر اجراش باشم نیقول دادم ا یرفته بود، به کسر ادمی یوا-

 .میریرن، اونو همه با هم م یاجرا م هیاشکال نداره، شنبه هم -
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و آالن  دیکه توسط فر ی...، کودکان کارتیجمع یو تک تک بچه ها یکسر ادی

 یتالششان برا ادیشدند،  زیکوچک سر ر تیجمع نیاز سر چهار راه ها به ا

بضاعت و کم بضاعتشان و بعضا  معتاد و  یبا پدر و مادران ب زیتما ینجات، برا

کرده و اتحادشان را  نبزرگشا یکه در عنفوان کودک ییغم ها ادیسابقه دارشان، 

 .کند یآورد و چشمانم را پر از اشک م یدلم را به درد م شهیمثل هم شتر،یب

 :کنم یبه ساعتم م ینگاه

 را ساعت چنده؟اج-

-۱:۳۳ 

 .رسم کارارو بکنم یاونجا، فردا صبحم م میگرد کن بر-

 

 ختهیهرکدامشان اشک ر یگذشته و با باز شیاز نما قهیساعت و چهل دق کی

را به گوش  شانیها الوگیحبس کرده ام و ناباور د نهیام، نفس در س دهیام، خند

رود،  یگذشته و دوباره پرده باال م قهیساعت و چهل دق کیجان سپرده ام. 

که ماهرانه  ییمرد معتاد، با قدم ها کی نیسنگ میساله، با گر ۳۴ ی  کسر نباریا
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 هکیبخش صحنه با بار نیتر کیخورند، از تار یروند و تلو تلو م یعقب جلو م

از  یکه مثال قشنگ یچوب لیمکعب مستط نیشود و در اواسط ا ینور همراه م ی

کند، بعد از گذشت چند  یسکوت م تی. رو به جمعستدیا یاست، م یواقع یایدن

که بر مرد معتاد  یاز روزگار د،یگو یم عشقکند؛ از  یکوتاه شروع م ی هیثان

گذاشتند و او را  شیکه تنها یروز افتاده، از جامعه و مردمان نیگذشته و به ا

که  دیگو یم یخانمان سوز دانسته اند، از انگشتان سبابه ا یبنا نیتنها مسبب ا

و دردش را  دهیهمواره رو به او نشانه گرفته شده اما چون رنجش را نچش

از همه  ،یاز گران د،یگو یم یکاریتنها تظاهر به تاسف کرده. از ب ده؛ینفهم

به  دیکند. شا یبحران زده را گرفته و ول نم یجامعه  نیا بانیکه گر ییدردها

چشمان  نش،یسنگ یاما به شانه ها دیاینقش ن نیا فشیاندام تازه بالغ و نح

معتاد در  دمر کی یخوش نشسته. با خمار یرنجورش حساب یخسته و دست ها

 م،یستیخواهد، مخاطبش فقط ما ن یکند و کمک م یچشمان حضار نگاه م

است، مخاطبش  یو تضاد طبقات ضیمخاطبش اقتصاد مر است،یمخاطبش تمام دن

و پشت چراغ  میگذر یم یاست که از کنار کودکان کار به سادگ ییتک تک ما

مبادا  م،یکش یرا باال م نمانیماش یها شهیحوصله ش یقرمز ها با اخم و ب

از  زم،یر یو من اشک م دیگو یم شانیدار باشد، او از دردها ریدردشان واگ
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 ینا معلوم م ی ندهیو آ یپناه یبارم، از بیم شتریو ب دیگو یم ایدن یها یزشت

خاطره  ادیزند. به  یم ادیآرام فر نقدریهمه درد را ا نیشود ا یو باورم نم دیگو

هشت ساله. پشت  دیکوچک تر از االنش بود، شا یلیافتم؛ خ یم دارمانید نیاول

کودکان کار غذا  یآالن بود تا برا یفروخت، نذر هرساله  یچراغ قرمز فال م

 :کردم و آمد، غذا را که به دستش دادم گفت شیصدا دمشیتا د م،یببر

 ن؟یواسه خواهرمم بد شهیم-

قلبش  یرا رو شیهنوز رد پاها اهیس یایمودب و مهربان بود، دن یادیز

خواهد صدا کند و او خواهر و  ینکرده بود. با لبخند خواستم هرکس را که محک

قد دورش جمع  میقد و ن یبچه  نیکه زد چند یدوستانش را فرا خواند. با سوت

ا ت ستادیسرشان ا یبزرگتر باال کیشدند و به تک تکشان غذا دادم. درست مثل 

آخر را با  یغذا ها ؛جا خورده بودم ادشانیبه همه غذا برسد. من که از تعداد ز

 نیغذا کم آمد، با بزرگوارانه تر کیدادم که در انتها  یاسترس به دستشان م

 میغذا مانده بود داد و به رو یکه ب یدختر بچه ا را به شیحالت ممکن غذا

 :لبخند زد

 .مام دست خداست یاشکال نداره خاله، روز-
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 :دمیبه سرش کش یاش، دست یهمه آقا منش نیکردم از ا بغض

 .ارهیپسر عموم سهم تورو ب گمینه، االن م-

 یرا با سرعت نور آمد و خودش را به کسر هیزدم چند ثان آالن که زنگ به

از دوستانش  یخواهر کوچکش و چند ،یمهربان رساند. از همان روزها کسر

 ایدن یتا زشت میشدند، قرار بود ما به آنها درس بده تیجمع یشگیعضو هم

 .یاربه من داد؛ درس بزرگو یدرس را کسر نینکند، اما بزرگ تر اهشانیس

وقفه حضار، کودک خردسال و غصه  یپشت سر هم و ب یکف زدن ها یصدا

به  ،یگرداند به صحنه تئاتر، به نگاه با محبت کسر یدار احساسم را بر م

کنند و پشت  یم میگردند و تعظ یبر سر صحنه بر م کیبه  کیکه  یکودکان

 :کند یصحنه را پر م انیاستاد شجر لیبد یب یسرشان آوا

  زیهمراه شو عز / زیهمراه شو عز-

  درد مشترک نیک / نمان به در تنها

 شود یدرمان نم / جدا جدا هرگز
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پسرک که هنوز باورم  نیشوم به ا یم کیروم و نزد یم نییچند پله را پا آرام

گل گرفته اند  کیکرده. هر کدامشان  یباز یخوب نیشود نقش معتاد را به ا ینم

 و ستادهیموقر همانجا ا یلیخ یپرند اما کسر یم نییو شاد و خندان باال و پا

 یکند، م یدود سمتم، مکث م یگذارم م یصحنه که م یمنتظر من است. پا رو

 کند. اشک تیاز قبل رعا شتریب یلیخ دیمرد ساخته و با کیداند که بلوغ از او 

 فشینح یزنم و دست بر شانه ها یبه چشمان مهربانش زل م ند،یآ یبند نم میها

 :گذارم یم

 پسر؟ یبزرگ شد نقدریا یتو ک ،یکسر-

 :کند یم یکوتاه خنده

 شم؟یام چطور بود خاله ابر یباز-

 .یکرده بود یاستعداد و تا امروز تو دلت مخف ایدن هیتو  شهیباورم نم ر،ینظ یب-

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 .نمیب ینقشو م نینبود که خاله، من هرروز دارم ا یباز-

 :کند یو نگاهم م دیآ یغصه دارش باال م چشمان



 
536 

 .یینجایشد که ا یباورم نم ،یکه اومد یمرس-

خودمو  یزود دمیاما بعدش که فهم ه،یرفته بود امروز چه روز ادمیاولش -

 .رسوندم

 

ردم گ یم یبه دنبال کتاب فمیکنم و داخل ک یلرزانش جدا م یرا از شانه ها دستانم

که به دستش برسانم، باالخره  یروز دیبه ام شدیحمل م فمیکه روزها داخل ک

 یکشم و به دستش م یم رونیبزرگم ب فیرا از ک کنزید” بزرگ یآرزوها“

 :دهم

 .شدیبرات، وقت نم ارمیگذاشته بودم تا ب فمیوقت بود تو ک یلیخ-

 ردیگ یکتاب را از دستانم م یریوصف ناپذ یکتاب و داستان است، با شاد عاشق

 .کشد یپرد و در آغوشم م یمحکم م دشیجد ینید یتوجه به آموزه ها یو ب

بغل  یمنو در انظار عموم زهیم زهیر یدختر عمو یکش یمرد گنده خجالت نم-

 ؟یکن یم
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 یکه اصال به اخمش نم یآالن، آرام و با لبخند یچرخم سمت صدا یتعجب م با

 یمدل حرف زدن ها نیکه ا یکسر ستد،یا یشود و کنارم م یم کمانینزد ؛دیآ

 :دیگو یکند و م یشده با نجابت نگاهم م یعاد شیآالن برا

 .تونم بغلش نکنم یشما انقدر خوبه من نم یدختر عمو ست،یمن ن ریتقص-

 :گذارد یم میشانه ها یو آالن دستش را رو میخند ینفره م سه

نم ک یم یچشم پوش ،یبود یکار درست گریباز یلیدفعه رو چون خ نیحاال من ا-

 .زبل خان

 :چرخد سمت من یم نگاهش

 .اعصاب یاحوال خانم ب-

 یرا صدا م یکسر گریکنم، چند تن از حضار از سمت د ینثارش م یغره ا چشم

آالن گرم، سرش را در  رد،یگ یکنند و او در کمال ادب از من و آالن اجازه م

شود نگاه  یکه دور م یبوسدش. کسر یکشد و مثل پسر نداشته م یآغوش م

 :سمتم گردد یبدجنس آالن برم

 .نیمنور فرمود-
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 امشب اجراس؟ یچرا نگفت-

 .یایب یکردم بخوا یفکر نم-

 .امیهمه جا م یمن به خاطر کسر-

 :کشد یدو انگشتش دماغم را م با

 ؟یتنها اومد ،یر یدونم واس خاطر من تا سر کوچه ام نم یم-

ه اش روب یتنفس یراه ها گریکشم که از دست او د یام م چارهیب ینیبه ب یدست

 :بسته شدن است

 .اومدم زتیبا برادر عز ریخ-

 :دیگو یچرخد سمت سکوها و م یم بدجنس

 دش؟یبا ز ایاومده  یتک-

 ه؟یفیسخ اتیچه ادب نیا یمملکت نیمهندس ا مثال گه؟ید هیچ دیز-

 :اندازد داخل چشمانم یم رزیرا مثل ل نگاهش
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پشت تلفن واسم شاخ و شونه  یرفته چه جور ادمیبهت،  دمیفکر نکن دوتا خند-

 .یایات ب یدفعه بعد با ول دیخانم، با یابر شهیم نی. داره خالفت سنگایدیکش

 :کنم یم شیبه قد و باال ینگاه

 .اعصابتو ندارم یمنم تا اطالع ثانو ،یفتیکه پس ن رینگشویدست پ یالک-

زنند، آالن با دست  یم میپله ها صدا یاز باال ایام تمام نشده آراز و در جمله

 :نییپا ندیایکند به برادر شادش تا آنها ب یاشاره م

 .دادن، چه ذوق مرگم هست تاپینگاش کن توروخدا، انگار به خر ت-

 :رمیگ یخنده ام را م یجلو

از دم زن  شه،یشل م شتین نقدریهم رون،یب یبر یکه دوست دار یتوام با کس-

 .دیلیذل

 :و آزادش یوحش یدر حجم موها کند یمبلندش را فرو یها پنجه

 یم ار،یگوش تا گوش ببر برام ب شمویآره واال، مثال زن من برگرده بگه سر ابر-

 .جفت چشامگم رو
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 یکشد و رو یم رونیخوش حالتش ب یموها یدستانش را از البه ال و

 .گذارد یچشمانش م

که مشتم را دردناک  یسفتش، مطمئنا  ضربه ا یبازو یکوبم رو یمشت م با

و مودبانه سالم و  دیآ یم نییزودتر پا ایاو در حد لگد پشه است. در یکرده، برا

 :شود یم کیکند، آراز پشت سرش با خنده نزد یم یاحوالپرس

 .کل قوا یسالم بر فرمانده -

 ؟یگرفت شمیرو سرت ذکر ابر یپله ها صداتو انداخت یمردک از باال ک،یعل-

 :اندازد یبه اطراف م ینگاه آراز

 .اسم ناموسمونو دینشن یپاشنه هاتو بخوابون، کس کمیحاال -

البته که چندان  رد،یخنده اش را بگ یلب جلو دنیمصرانه تالش دارد با گز ایدر

 :کنم یبحث را عوض م ا،یدر یاز کل کلشان جلو یریجلوگ ی. براستیموفق ن

 نوشته بود؟ یکرو شنامهینما-

 :چرخاند سمت صحنه یم یسر آالن
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نادر که خودش  یاز رفقا یکیاشو  یخود بچه ها نوشته بودن، اما جمع بند-

 .اش با اون بود یکال کارگردان انجام داد. هیتئاتر

 :چرخد سمت من یکند، باز نگاهش م ینم دایمورد نظر را که پ فرد

 خوب شده بود؟-

 .شهیبود، اصال باورم نم یعال-

 :دیگو یترس و احترام م نیب یبا حالت ایدر

 هم جمع شد؟ یپول طایبود، از فروش بل یبرنامه خوب یلیخ-

 :دهد یتکان م یکند، آالن سر یفقط در مقابل آالن ظهور م ایحالت در نیا

و  میذار یکه خوشحالشون کنه جمع شد، اما ما خودمون روش م یآره در حد-

  .میکن یم دیجشن مهرگانشون خر یبرا شاهللیا

 مهرگان؟جشن -

 :میگو یآالن م قیدق یلذت از برنامه ها با
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مدرسه و پوشاک و لوازم  لیبچه ها وسا یبرا م،یریگ یآره قبل از مهر م-

پول به دستشون  شهینم یلیبهشون، خ میدیشده م چیوکادو پ میخر یم ریتحر

. بهتره مواد شهیخود بچه ها خرج نم یداد، عموما تجربه ثابت کرده پوال برا

 .بشه نیشون تام یرفاه لیو پوشاک و وسا ییغذا

 :دیگو یدهد و آالن در ادامه حرفم م یتکان م یسر ایدر

 .نیجشن مهرگانم شرکت کن نیاگر دوست داشت-

دود سمتش و از پشت  یم یتمام نشده، دختر بچه کوچک و با نمک حرفش

 :کند یرا بغل م شیپاها

 .خوام بدمشون به تو یهمه گالشونو دادن به من، منم م م،یبر ایعمو آالن ب-

 :کشد یشود و دخترک را در آغوش م یخم م آالن

 زبونتو موش خورده؟ ای ؟یسالم کرد هیتو اصال به بق زه،یقربون خاله ر-

 یفیآورد و سالم ضع یکرده آرام باال م میکه سرش را در گردن آالن قا دخترک

آورم. دستم را  ینم ادیدر خاطرم مانده اما اسمش را به  شیبایکند. چهره ز یم

 :چرخد یکشم، سرش از آراز به سمتم م یکه بر صورت نرم و معصومش م
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 .ادمهیتورو -

 ؟یگ یام اگه راس م یمن ک-

 :کند یفکر م یکم

 ،یبست سهیباغ بهشت و برامون ر یاما اون موقع که اومد ست،ین ادمیاسمتو -

 .عمو دعوات کرد

 :دیگو یو آراز م میخند یم یهمگ

 چرا عمو دعواش کرد؟-

 :دهد یخاص تمام دخترکان هم سن و سالش دستانش را تاب م یدلبر با

 اون باال؟ یگفته تو بر ینرده بوم، عمو گفت ک یرفت باال-

 :دهد یکشد و چشم در چشمش ادامه م یرا بر صورت آالن م دستش

اون  یهست تو چرا بر یبلند نیعمو به ا یوقت گه،یگه د یعمو جون راست م-

 باال؟
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شان به  یطوفان یتوجه به خنده ها یندارد، ب یو آراز قهقهه شان تمام ایدر

 :کنم یچشمان معصوم دخترک نگاه م

 باشه؟ من بذارم برم؟ شتونیفقط عمو آالن پ یعنی زم،یعز شمهیاسم من ابر-

 :زند یدستانش را دور گردن آالن حلقه م دخترک

 .خودمه یفقطم عمو ره،یعمو آالن جشن بگ نه اما فقط-

 :شود یم رهیمهربانش خ یتوجه به ما به عمو بدون

 .برات دمیکش یهوا نقاش نیگالمو بدم بهت، تازه بازم ا میبر ایب-

 یکند. آالن سرش را خم م یآالن باز م یدستانش را به اندازه عرض شانه ها و

 :بوسد یدخترک را م یشانیکند و پ

 اد؟یبا ما ب شممیخاله ابر میخوشگلم. بگباشه -

 کند یم کیکند،سرش را به گوش آالن نزد ینگاهم م یبا اخم و استفهام دخترک

 :دیگو یزند که آالن در جوابش با لبخند میم یو حرف

 .باشه یدختر خوب دهینه، قول م-
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دخترک تخس،  دنیکه با د ایشود، در یبلند م ایخنده آراز و در یصدا دوباره

 :دیگو یبر گشته م یشگیتازه زبان کوتاه شده اش به اندازه هم

 .برات شهیوگرنه بد م یبا خودت ببر شمویخاله جون به نفعته خاله ابر-

 :پرسد یم یبا خنده قبل از هر حرف آراز

 ه؟یخانم خوشگله چ نیاحاال اسم-

 :دیگو یبا دکمه لباس آالن م یباز نیح در

 .شیستا-

 .یچه اسم قشنگبه به -

 :دیگو یکند و م یدستش جا به جا م یکوچک را رو شیستا آالن

 .اسمشم مثل خودش قشنگه-

 :کند سمت ما یم رو

 .ادیبا من م شمیابر ن،یخب آراز شما بر-
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 یدستش را رو یاز هر تنش یریجلوگ یچرخد سمت من. آراز برا ینگاهش م و

 :گذارد یشانه ام م

 .گرده یخودمم بر م نه داداش، با من اومده با-

 یتمومه، خداحافظ گهید نجایمنم کارم ا نیبا هم، شما بر میکار دار ست،یالزم ن-

 .میایم م،یکن

 :کند یتوجه به اصرار آالن نگاهم م یب ایچرخد، در یم ایدرسمت آراز و نگاهم

 ؟یایبا ما ب یخوایم ؟یگیم یخودت چ-

 .نیخوش باش نیشمام بر ام،ینه با آالن م-

 :کند یم شتریب میشانه ها یفشار دستش را رو آراز

 .دل زیعز میخوش تر میما با تو که هست-

ا شوند ب یکه مطمئن م ممیزنم. از تصم یو مهربانش م تگریبه نگاه حما یلبخند

 .روند یکنند و پس از تشکر از عوامل پشت صحنه م یم یجفتمان خداحافظ
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 مانده شیدستانش به دور گردن عمو یکه هنوز حلقه  یشیسر آالن و ستا پشت

 با  یروم. تقر یکند، به سمت اتاقک کوچک پشت صحنه م یم یدلبر شیو برا

. آالن زندیرا پاک کرده اند و شاد و خندان در حال جست و خ شانیها میهمه گر

ه ک شیستا ازکشد،  یبر سرشان م یکند و دستیم یبا تک تکشان خوش و بش

هستند که  یهمه عاشق عمو آالن ،یت تا کسرعضو باغ بهشت اس نیکوچکتر

تر از  یفرق دارد، نگاهش عسل گریبد اخم و خشن د یبا تمام آالن ها ایدن کی

 نیتمام عضالت صورتش ثبت. شناخت ا یشده و لبخند مهربانش رو شهیهم

مهر و محبت تک  مامخندد، با ت یکه از ته دل م یسخت است، آالن یآالن کم

پرسد، به درد دل  یکشد و از احوال خانواده شان م یتکشان را در آغوش م

 نیداند. درآخر یدهد و مشکالتشان را از خودشان بهتر م یگوش م شانیها

زند،  یم هیزانو تک یگذارد و همقدش رو یم نیزم یرا رو شیلحظات ستا

 :ردیگ یم دستکیدستان کوچکش را با 

 .گالتو ببر خونه از طرف من بده به مامان بزرگ یهمه  زه،یخب خاله ر-

 .خوام بدمش به تو یآخه من م-

 :بوسد یرا م سرش
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 .نیمن یهست به گل؟ خود شما گال یاجیچه احت گهیشماهارو دارم د یمن وقت-

 :دهد یدهد و آالن دوباره ادامه م یتکان م یآرام سر دخترک

که اومدم بهشت  گهید یهفته  فت،یرو هم بذار تو ک یدیکه کش ییها ینقاش-

 قابش کنم بذارم تو اتاقم. خوبه؟ م،یانتخاب کن نشویخوشگل تر

بفهمم چه به  قیگذارد دق یبچه ها نم یاهویدهد و ه یتکان م یسر شیستا

شود و لقب  یم دهیاز ته دل در آغوش کش یکه با خنده  دیگو یعمو جانش م

 .خرد یم طانشینگاه ش یکوچولو را براوروجک

مودب و  شهیشود. مثل هم یم دایکله اش پسر و دیشود فر یآالن که تمام م کار

دارد که  یمسلک خاصکند. مرام و یم یبا من سالم و احوالپرس ریسر به ز

 کنار یکشد. از نوجوان یبانوان م هیخودش و بق نیب ینامرئ وارید کی شهیهم

بازار است با  ردانم نیاز متمول تر یکیپدرش در بازار کار کرده و امروز 

 یشود و پس از چند یم هیو بق زیاحوال عز یایوار. جو یکامال لوت یاتیادب

شود و به سمت آالن یاز احترام از من جدا م یحاک یو به حالت نهیدست بر س

کند، یکنند و چند مورد را که آالن گوشزد م یخوش و بش م قهیرود. چند دقیم

 :گردد سمت من یبرم
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 م؟یخب بر-

 :دیگردد سمت فر یدهم که دوباره بر م یتکان م یسر

 برم؟ من گه؟ید یکن یم سیبچه ها رو راست و ر یکارا دیفر-

دهد و با خنده  یپرد را م یم نییاز بچه ها که کنارش باال و پا یکیجواب  دیفر

 :چرخد سمت آالن یم

 .گذاشتم تو داشبوردتو یکه خواست یفقط اون ،یآره حاج-

ود ش یکه به سمتش پرتاب م یچییدهد، سو یتکان م میبه نشانه تفه یسر آالن

از  انیگو یعل ایتک بچه ها، با تک یقاپد و بعد از خداحافظ یهوا م یرا رو

تا من جلوتر از خودش کوچه  ستدیا یشود. م یگرمابه و گلستانش جدا م قیرف

دارم، تمام فکرم  یدر فکر قدم بر مو ریبروم، سر به ز نییرا پا کیبار یها

 یآدم چقدر م کیاست که  نیا ریچرخد، ذهنم درگ یآالن م اتیحول خصوص

 فاحش، در یو با تفاوت ریاش نفوذ ناپذ یدر رفتار اجتماع ،یتواند در کارش جد

به حد  شهیحد مهربان، متواضع و صبور باشد؟ انگار هم نیمقابل کودکان تا ا

از اورا در نور قرار داده و بخش  یکه بخش یدمق مین ستاده،یا یکیقدم در تار مین
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 یاست همان تیقابل روها پنهان کرده، بخش روشنش که  هیرا پشت سا گرید

شده هربار به  یها مخف یرگیکه در ت یو آن بخش نمیب یاست که هر روز م

 .کند یم رمیغافلگ ینحو

 :کشد یروم که از پشت دستم را م یحواس جلو م یب

 ؟یریم یاز تو مدد دار یعل یکجا کله رو انداخت م،یدیشازده خانم رس-

 .فکرم مشغول بود دیببخش-

 :رود یکند و به سمت در راننده م یرا باز م نشیماش یقفل مرکز موتیر با

حل شده  میهمه معادالت ذهن ه،یفکرت مشغول چ یچهار سیمن بفهمم تو ب-

 .است

 :دهد یتکان م یکنم که دوباره دست ینگاهش م جیو گ ستادهیطور ا همان

 درتو باز کنم؟ امیب ی؟واسادییبا ما-

قبل  یمثل بارها نکهیقبل از ا نم،ینش یکشم و م یرا م رهیدستگ دستپاچه

م. شو یدست و دلم بلرزد خودم دست به کار م شتریکمربندم را خودش ببندد و ب

 :اندازد یسمتم م یبندد نگاه یدر سمت خودش را که م
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 .حاال یبود-

 ؟یچ-

 م؟یکن ششیقراره آت یاول کار نیگفته هم یک-

 .گهید فتیراه ب آالن؟ یگ یم یچ-

شود سمتم، با عضالت  یخم م هیاندازد و بعد از چند ثان یبه سمتم م یگنگ نگاه

 :خورد یکشم که جا م یعقب م یمنقبض کم

 چته؟-

کنم، دستش را آرام به سمت  ینگاهش م میتوجه به قلب پر سر و صدا یب

 ی. با وجودندیآورد تا داخلش را خوب بب یم نییبرد و سرش را پایداشبورد م

 یدستان عضالن نییکه پا میاز زانو یبا من ندارد اما بخش یتماس نیکه کوچکتر

 کند یرسوخ م ماست، که کم کم به پوست ییاش منقبض شده در حال جذب گرما

 کیکشدار  ی قهی. بعد از چند دقردیگ یم شیو ذره دره راه قلب پر آشوبم را پ

 :میپا یگذارد رو یکشد و آرام م یم رونیرا ب دیجعبه سف



 
552 

خودم باز  یترس یوقت بمب باشه بازش کن، اگرم م هی یکن یاگر وحشت نم-

 .کنم

ام گذاشته و فاصله مان همان  مقدار کمش را  یراستش را پشت صندل دست

 :کنمیو رو م ریو جعبه را ز رمیگ یم قیعم یحفظ کرده. دم

 نه؟مال م-

 حواله یلبخند یکجک

 :کند یم چشمانم

 .کنه باالتره یم یکه همش شارژ خال یمدل از اون قراضه ادو-

 یمحبوبم، که مدتها برا یکنم و گوش یزده زرورق دورش را باز م ذوق

 :پرسمیم جانیکشم، با ه یم رونیکردم، را از داخل جعبه بیخست م دشیخر

 خوام؟ یم نویا یدونست یاز کجا م-

 :کند یصورتش را پر م یاش لبخند یکجک لیهمان استا در

 .خانم یابر یمارو دست کم گرفت-
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 نکهیکنم. قبل از ا یدور گردنش حلقه م شیشوم و دستم را مثل ستا یم خم

 :کنم یداد را دوباره تکرار م یکه کسر یشوم و جوابیبدجنس م دیبگو یزیچ

 .تونم بغلت نکنم یکه نم یتو انقدر خوب ست،یمن ن ریتقص-

 یعقب م قیعم یکشد و بعد از نفس یسرم جلو م یدست چپش شالم را از رو با

 :کشد

 .برن وزرا یجفتمونو کت بسته م انیاالن م گه،یبسه د-

پارک،  یدر آمدن از جا نیبندد و ح یکند، کمربندش را م یرا روشن م نیماش

 :رمیگیفرمان م یدست راستش را از رو

 .که حواست به همه هست یمرس-

 :کند ینگاهم م یچپک

 .از دخالتام یبود یکه شاک روزیتا د-

 :شوم یجا به جا م یکنم و کم ینگاهش م طنتیش با

 .زتهیمشکل اون زبون تند و ت ست،یمشکل من دخالتات ن-
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 ازکه؟زبونت نرم و ن یلیبه جونت گوشت تنتو بکنما، تو خ فتمیب گهیم طونهیش-

 :میگو یخوشگلم م یبه گوش رهیکنم و خ یم یاز ته دل ی خنده

 .شه یزبونمم تنگ م نیهم یروز دلت برا هی-

 :کند ینگاهم م یاخم و لبخند کجک با

 .ییالحق که بچه پررو-

 خنک  میکشم، نس یم نییرا پا شهیکنم و ش یرا روشن م نیخنده پخش ماش با

بور ع یبا سرخوش میها یانگشتانم و تار به تار چتر یاز البه ال یشب تابستان

 :خواند یم یکند و آرمان گرشاسب یم

 یهر حنجره ا یهر پنجره و صدا ل  یدل تیرو-

 ُپر یعاشق از

 ما یشدنت بنا شود خانه دایتو از عشق  پ از

 به آجر آجر

 ارایتر شو  عاشق
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 تر کن مارا عاشق

 ستین یفاصله و جنون سر در گله و آزردگ انمانیم یگفت تو

 ستین یپروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگ ریاس عشق

** 

 یط لیدل یکه هنوز حاضر نشده منم که طول اتاق را حداقل ده بار ب یکس تنها

 دیگو یم شانیخنده ها یکه صدا یپر شده از مهمان نییپا یکرده ام. طبقه 

 یاندامم م یکه خوش برش رو یرنگ یکت و شلوار ذغال نیاند. ب لیتکم بایتقر

 . از کله سحر پا بهمرددمسه ربع هنوز  نیو آست یکربن یبلند آب راهنیخوابد و پ

که آالن اصرار داشت خودمان را  یبا وجود م،ییغذا هیدر حال ته لماجید یپا

ه جان بکه از آقا ییحس کمال گرا نیاما ا م،یسفارش ده رونیو از ب میخسته نکن

به  زیباشد که همه چ نیباعث شده تمام تالشم بر ا ده،یتک تکمان ارث رس

 دمانینحو اجرا شود؛ درست کردن چند مدل غذا و دسر، در کنار چ نیبهتر

داخل حمام و  دمیآنقدر وقت برد، که تا کارم تمام شد، پر شانییو گل آرا زهایم

اند. هر چه آالن و آراز  دهیهمه مهمان ها رس دهیهنوز لباس نپوش نکهیا جهینت

و ناخنک زدن به  یتالش کردند کارم را سبک کنند نگذاشتم، چون جز خرابکار
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از استرسم کم شود  یکشم تا کم یم یقیندارند. نفس عم یگریهنر د چیه هاغذا

امشب  یبه تم رسم شتریب یزنم؛ کت و شلوار ذغال یم ایو باالخره دل را به در

خاطره آن شب و لبخند به لب  ادیبود را با  دهیکه آالن خر یی. گوشواره هادیآ یم

د نباش دایپ یا هیسا رشیز زکنم تا ا یرا صدبار چک م دیسف زی. شومزمیآو یم

کوتاه همرنگش که دور گردنم بسته شده  یو روسر یزرشک کیبار یو کفش ها

مدت  نیا یها یامشب با همه مهمان یرسم یکنم، مهمان یرا با رژم ست م

متفاوت  یرنگ و بو یکم شمیظاهر شوم. آرا شهیبهتر از هم دیتفاوت دارد، با

 تر کیمطمئنم ابروان آالن را به هم نزد دهیداوقات گرفته که هنوز ن یتر از باق

از در  انیو بسمه هللا گو رمیگ یدوش م دمیمرحله با عطر جد نیکند. در آخر یم

رسد.  یصدا ها به گوش م یتر از باق بلند نایس یخنده ها یشوم. صدا یخارج م

که آرام اصرار دارد  ییروم و خانمانه، از همان مدل هایآرام به سمت پله ها م

باال  نیروم. از ا یزانوانم کنار هم بگذارم، به سمت پله ها م شیتمرکز را بر سا

عکس  نیتا ا امدهیاست حضور شاد تک تکشان، هنوز رضا ن یچه قاب قشنگ

و با  ستادهیشاد و زنده را پر تنش کند. نارون کنار خواهر و همسر خواهرش ا

گذارم  یاول که م ی لهدهد. پا بر پ یصحبت تکان م نیرا ح شیدست ها یلوند

 هیآالن زودتر از بق یچرخد که نگاه عسل یچند چشم همزمان به سمتم م
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. میایب نیینم و آرام پاتمرکز ک مینفس ها یکنم رو یم یکند. سع یدستپاچه ام م

اش کنار پله ها منتظرم  یشگیعمو سهراب با نگاه مهربان و پر عشق هم

 :چشمانم رزند د یرسم زل م ی. کنارش که مستادهیا

 .اسمیخوشگلت، گل ناز و عطر  یقربون چشما-

و با هم به سمت مهمان ها  ردیگ یبا محبت دستانم را در دستان مهربانش م و

 نیو نسر نایکنم تا به س یم یدور کامل با همه سالم و احوالپرس کی. میرو یم

 :کشد یبا محبت در آغوشم م شهیمثل هم نی. نسرمیرس یم

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود خانم خوشگله شمیابر یوا-

 :زنم یم یلبخند

 .نطوریمنم هم-

 :گذارد یپشت همسرش م یدست نایس

 نیمعلومه ا یاصال از چند فرسخ م،یدار یا قهیخوش سل یچه طراح ها نیبب-

 .خانم معماره

 .ایکن فیتعر گهیجز خانمت از کس د ستیشما قرار ن نایآقا س یآها یآها-



 
558 

لوس نارون که تالش دارد خودش را در جمع ما فرو کند مثل مته در  یصدا

شود  یم کمیچرخم سمتش که با تفاخر خاص خودش نزد یرود، م یمغزم فرو م

قاب گرفته.  یاندام بلندش را به خوب یبلند نقره ا راهنیدهد، پ یو دست م

 یب ،کند یرنگ عوض م کبارهیچرخد سمت عمو و به  یمن م ینگاهش از رو

 :دهمیادامه م نایتفاوت به حرفش رو به س

 .باهات موافقم صنیمعمارا از دور هم قابل تشخ نکهیدر ا-

 :کند ینگاهم م یبا خنده گرم نینسر

 .پوشم کیخوشگل و ش شمیحرفا بگه منم مثل ابر نید با اخوا یم نایآقا س-

 .مجلس هست نیترم مگه تو ا پیآدم فروش، از من خوش ت یا-

 :ستدیا یشود و کنارم م یم کیجمله اش تمام نشده آالن نزد هنوز

 .نایرسه به س یامشبم م یشرکت کننده  نیاسکار زبون باز تر-

 .میبزن یها حرف ییبایدر مدح ز کمیچرخه، بذار حداقل ما  یتو که زبونت نم-

 :چرخد سمت چشمانم یآالن م نگاه
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 دارن؟ فیبه تعر ازین ایچ نیمگه مش-

 .رندیگ یچشمانم آرام م یچرخد و رو یصورتم م یرو نگاهش

که باالخره ”  اش کنم  حیگذارد جوابش را بدهم و توج ینم فونیزنگ آ یصدا

رود و از آمدن رضا  یآالن به سمت در م”.  ها هم آدمند و دل دارند  یچ نیمش

 .کند یمطلع مان م

 

شود،  یوارد م یزرشک ارمحویبس یبا راه ها یدر کت شلوار سورمه ا رضا

شده و طبق معمول  ختهیبه گردنش آو زیتم یلیخ یزرشک کیکراوات بار

و گرد است.با  زیالماس ر کی نباریبه گوش چپش انداخته که ا یزیگوشواره ر

شود و  یصورتش است، داخل م یکه انگار نقش حک شده  یهمان لبخند کجک

خبرم  یاز همه جا ب یبا عمو یگرم یاحوال پرس د،یآ یاز همه سمت عمو م اول

 :کند یمحترم نگاهم م یلیخ شهیچرخد سمت من، متفاوت تر از هم یکند و م یم

 .نمتونیب یخوشحالم دوباره م یلیخانم مهندس خ-
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 شیبه رو یکنم لبخند یپونک شده، تالش م نکیتوپ پبه قاعده دو چشمانم

 :بزنم

 .نطوریمتقابال منم هم-

 یبرا هیرود سمت آالن و بقیهمان حالت قبلش را حفظ کرده، م لبخندش

 :شود یم کمیآرام و از پشت نزد یلی. آراز خیاحوالپرس

 گوشش کرده ؟ شویسمجل یگوشواره  یدقت کرد-

 :کنم یخنده نگاهش م با

 شد؟ یچ ایبگو در ایفضول نیا یخجالت بکش خاله زنک. به جا-

 ؟یریگ یتوه، از من خبرشو م نگیج قیرف-

 :میگو یم ایدر بیو غر بیعج یحال حرص خوردن از بهانه ها در

ه شرکته و ب یکه برا یکرد بهتره تو جشن یم هیداشت توج شیساعت پ کیتا -

 .نداره حاضر نشه یاون ربط

 .همه جا حضور داشته باشه دیاگر دوست دختر منه که با خود،یب یلیخ-
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 .من بود نگیج قیاالن که رف نیتا هم-

 کنه؟ فایشه دوتا نقشو با هم ا ینم-

 .ریخ-

 :کشد یکنم. لپم را م یباز و بدجنسم نگاهش م شیبا ن و

 .یها خوش و بش کن بهیبا غر یلیخ نمینب ا،یخوشگل شد یلیامشب خ-

دختر کشش نگاه  پیبه ت دارانهیخر یزنم و با نگاه یم شیبه بازو ینرم مشت

 :کنم یم

تر  پیاز نظر ها پنهون بمونم، بعد شماها هر روز خوش ت دیخوبه واال، من با-

 .نیبش

 .بخوردتا یامشب سود دمیم یکن یحسود-

 :کنم یبه اطراف م ینگاه

 اد؟یمگه م-

 :شود سمت گوشم یخم م نهیبه س دست
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 .فرسته یدو تا توله اشو م ادیخودشم ن-

 :کنارمان دیآ یم هیاز دست بق یفرار نایس

 .زدم، آرواره هام درد گرفته لیدل یاز بس به همه لبخند ب-

 :آورد یرا در م شیمسخره ادا یبا حالت آراز

 وا باشه؟ شتیمثل جوکر ن شهیهم یمگه مجبور-

 :کوبد یبر کتف آراز م یدست

باشه نقش صورتک  دیهم با یکی نن،یب یداداشتو م یملت فقط اخما یتا وقت-

 …یراست …گهیکنه د فایخندون تئاترو ا

 :پرسد یشود و م یم رهیبه اطراف خ یاز مکث کوتاه بعد

 اد؟ینادرم م-

 :دهم یاز آراز جواب م قبل

 .با خودش ارهیاز سازاشم ب یکی میگفت اوهوم...-

 :رود یم یچشم غره ا آراز
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 .منو از خودم بهتر داره، کالهمو بذارم باالتر قیآمار رف-

 :دیگو یم یبا خنده کشدار نایس

 .بذار کنار خویماقبل تار یادا ها نیا یکیتوروخدا تو -

 :کشد یاش م یالیخ لیبیبه س یدست

براتون،  امیب یعیَشمه ناصر ملک مط کیخوام  یم ن؟امشبیدیحاال کجاشو د-

 .زونیبرگ ر

 .متیخوا یم شتریصمد آقا بمون ما ب نینه داداش تو هم-

 :دیآ یتا پشت چشمانم کش م خنده

 .شم فروزان یپس منم م-

 :دیگو یم یبا لودگ نایشود، س یم کمانیکه نزد آالن

 نه؟یا گنیفرمون فرمون که م-

 :کند یحواله تک تکمان م یبا خنده اخم آالن

 ن؟یکن یفارس لمینقد ف نجایا نیواساد-
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 :دهد یجوابش را م عیطبق معمول سر آراز

 البته م،یکن ینفت اپک ام جا به جا م متیق یسیوا گهید قهینه داداش چند دق-

 .یباش هیاگه پا ؛ومهیاوران یساز یمون غنیهدف اصل

 :دیگو یکند که دوباره آراز م ینگاهش م رهیهمانطور خ آالن

 یصلوات بر روح پر فتوحم م ینکنه دار ،یبار ساکت موند هیچه عجب -

 ؟یفرست

 .یخوشمزه شد نقدریداشت ا یچ ار  یکنم مامان سر تو و ینه، دارم فکر م-

رسد. آراز و  یزنگ در به گوش م یدوباره صدا ،رود یمان که هوا م خنده

 :میکن یبه رفتنشان نگاه م نایروند و من و س یم دیآالن به استقبال مهمان جد

 .شهینم ریپ نایآدم با اواقعا -

 :کند یکنم که اضافه م یلبخند نگاهش م با

 .شهینم ریکال با شماها آدم پ-

 :شود یم کمانینزد نیزنم و نسر یاش م یشگیبر محبت هم یلبخند
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 شه؟یخنده تون بلند م یصدا یه نیگیم یچ-

تشابه ندارند، مطمئنم اگر به  یذره ا یتیو نارون اصال از نظر شخص نینسر

را  یکیمن  یها سیتا امروز صدباره گ شدیم ناینارون همسر س ن،ینسر یجا

 :کنده بود

 .میدیخند یگفتن ما م یطبق معمول اون دوتا چرت و پرت م یچیه-

کنه، شما  یناله م شیساعت کار یادیکار و ز یهمش از سخت نایآقا س نیبعد ا-

 .نیگذرون یخوش م نیکه همش دار

گفتم  یم شهیهم بگو منو ؟یکن یخونه غر غراتو شروع م یریتو م نا،یس یا-

 .زنه یفرق داره، غر نم هیبا بق نایس

 :ردیگ یهمسرش را با محبت م یبازو ریز نینسر

 که غر نزنه مگه متولد شده؟ یاصال مرد-

شوند، طبق  ینکرده ام که عرفان و آرام وارد م دایسوالش پ یبرا یجواب هنوز

مربوط به شرکت، با  یها یتوجه به تذکرات آالن در مورد مهمان یمعمول آرام ب
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 هیتوجه به بق یگذاشته. به همراه عرفان ب شیاندامش را به نما یدست و دلباز

 .ستندیا یروند سراغ رضا و کنارش م یم کراستی

کنم و به سمت مهندس  یم یعذرخواه نیو نسر نایاز س هیمعاشرت با بق یبرا

 ،یسن ف  یط کیدر  بایجمع  تقر نیا نیروم که انگار ب یو همسرش م ینصرت

و  یاست، مهربان رستانیدب ریدب یکنند. خانم نصرت یم یبیغر یکم شهیمثل هم

ساعت ها  یداراست که دوست  یاست و از آن دسته بانوان ینزاکتش مثال زدن

 یو بعد از احوالپرس ردیگ یدستانم را م ی. با مهربانیکنارش وقت بگذران

 :دیگو یم مانهیصم

 .حالم خوب شد دمیقشنگتو که د یمن، از دور خنده  یبایز شمیابر-

 :زنم یبه نگاه مهربانش م یلبخند

 ن؟یزن یچرا به نهاز سر نم ن،یهست یشما خودتون عامل خوب-

 :کند یبه شوهرش م ینگاه

 م،یجمع بش یهراز چند میدوره بذار دیتو شرکت، با نیریدونم چقدر درگ یم-

  .ارهیوگرنه شاهرخ منو نهاز نم



 
567 

 :میگویخنده م با

 با خانمتون بهره ینیما هم از همنش دیبذار ن،ینباش سیخس نقدریجناب مهندس ا-

 .میببر یا

 دیایعمو  ب یتا وقت م،ییگو یم یسخن یمانم و از هر در یکنارشان م گرید یکم

 .یزوج دوست داشتن نیا یشود برا یو همسخن بهتر

چند  یاند. از وقفه  دهیو عرفان غرق صحبت با رضا هستند و هنوز مرا ند آرام

 :شوم یم کشیکنم و نزد یاستفاده م یدنیبرداشتن نوش یآرام برا ی  لحظه ا

 .سالم آرام خانم کیعل-

 .یچه خوشگل شد !اصال نشناختمت ؟ییتو شمیابر-

 :رمیگ یم شیاز بازو یشگونین

 !؟ینشناخت یچ یعنی !قشنگم شهیمن هم ؛یغلط کرد-

آدم معذب  ن،یاومد یرسم پیو ت یگم که، همه تون با روسر یواسه اون نم-

 .نگاتون کنه شهیم
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 م؟یایب یا گهیشرکت جور د یایما تو مهمون یدید یتو ک-

 دن؟یدفعه رو در منزل چ نیا یشد جناب حاکم بزرگ مهمون یچ-

 :کنم یبه اطراف م ینگاه

گفت  یشرکت بکنه. م لیهم از وک یتشکر هیخواست عمو هم باشه حتما،  یم-

اون همه آدم درست نباشه جلو دیهمه رو دعوت کنه، شا دیبا رهیبگ رونیاگر ب

 .بهتره یجمع خودمون هیبهش بده،  یا هیهد هیبخواد هم ازش تشکر کنه هم 

 است؟ زونهیدختر آو نیهم لهیوک-

 یچرخم و نارون را کنار آالن در حال حرف زدن م یکه نگاه کرده م یسمت به

 :نمیب

 .هیخوب لیوک-

 شونن؟یا دیجد لیپس وک-

موقت باشه، فرهاد که برگرده احتماال خودش دوباره کارارو  دیآره البته شا-

 .رهیدست بگ
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 .ستیحاال حاال ها ول کن ماجرا ن نمیب یکه من م ینیواال ا-

 کیدلتو بردن که  یحساب ثاقیجناب م ایواز خودت بگو چسبک، گ ال،یخیب نویا-

 .یکن یولش نم هیثان

 :کند ینازک م یچشم پشت

 .کنه یاونه که منو ول نم-

 :زنم یم یمشخص پورخند

 .پر واضحه-

 .کنار باز اومد دنبالم دمیجاها من کش یلیباور کن خ-

 :کنم یشده م رهیبه رضا که مرموز به من و آرام خ ینگاه

 .گوشواره به گوش خوشت اومد نیاز امن موندم تو چطور -

 :دیگو یلحظه قند در دلش آب شده باشد م نیکه انگار هم یحالت با

 .هیچقدر حرفه ا یمن عاشق همون گوشواره اشم اصال. اگر بدون-

 :پرسم یکند، که م ینگاهم م یکجک یحالت خاص با



 
570 

 ؟یتو چ یحرفه ا-

 ...گهید-

 :کنم یم کیرا به گوشش نزد سرم

بلده،  یزیبه شکل غر یوونیچرخه رو هر ح یکه تو مغز خرابت داره م یاون-

 .تو وجود آدما باش تیدنبال شخص کمی

 :کند یرا پر از آب هندوانه م وانشیل یچشمک لوس با

 .ستیگشتم نبود، نگرد ن-

 :دهیاز سمت چپش را تراش یبخش یچرخد، که به تازگ یم شیموها یرو نگاهم

 ؟یامون گفت بتراشموهاتم دوست  با تجربه -

 :مشخص است لشیدهد که کامال دل یسر م یدلبرانه ا خنده

 .ادیو متفاوت خوشش م یوحش یآره از زنا-

 ستادهیبا عرفان ا شیپ یقیکه مخاطب خاصش تا دقا ییچرخم سمت جا یم

شدن به تراس دلباز هستند. آراز به  کیفاصله در حال نزد یبودند، با اندک
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آمده  شیپ تیکند به حرف زدن با آرام، از موقع یو شروع م دیآ یسمتمان م

 آرام به یلیخگذارم.  یم شانیتنها هیکنم و به بهانه سرزدن به بق یاستفاده م

 چیمتر باز است، اما ه یلیبه اندازه چند م شیا شهیروم، در ش یسمت تراس م

 یم تالش. دیآ یرضا به چشم م یو فقط حرکات لبها ستین صیقابل تشخ ییصدا

 .ستمیکنم، اما باز هم موفق ن یکنم حداقل لب خوان

طعمه باشد، پا  دنیکه در انتظار تنها د یا یمحض خروج رضا، مثل شکارچ به

 دنمیچرخد سمتم و با د یکفشم عرفان م یگذارم. از صدا یبر کفپوش تراس م

د پوزخن متشیکفش گران ق ریله کردنش ز نیاندازد و ح یپا م ریرا ز گارشیس

 :زند یم

 شدن؟ یچ گارداتیتراس؟ بادرو یاومد ییتنها یدینترس ،ییبه به دختر دا-

 :زند یشوم که با چشمان مادرش مو نم یدر چشمانش م رهیخ

 عرفان؟ یکن یکار م یچ یدار-

 :کند یکند و به اطرافش نگاه م یحالت ممکن دستانش را باز م نیمسخره تر با

 کرد؟ شهیم کاریتو تراس، روبه شهر و آدماش چ-
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 گرمیبه چشم د یاز چشم شیشوم، چشم در چشم. مردمک ها یم کشینزد آرام

صورتم را  اطیکمرنگ ح ییشوم و روشنا یم کشیدر گردش است، خوب که نزد

 :دیگو یکند، م یروشن تر م

 .هم فکر کرد گهید یشه به کارا یم ،یتو باش یالبته وقت-

 :زنم یوقاحتش با نفرت پوزخند م به

نره. پشت  یکه دوست دار یتا ذهن من به اون سمت یبگ یچ یدون یخوب م-

 ؟یکرد میقا یچ رونیب یزیریکه م ییآشغاال نیا

 :کند یم یمسخره ا خنده

 .ایگو ستیحالت خوش ن شم؟یابر یگ یم یچ-

 یمانیپش یاندک یحت ر،یاخ یسالها نیمثل ا گریکنم، د ینگاهش م نهیبه س دست

 :در نگاهش نمانده

از پشت  شهیهم یبار برا هیعمرت مرد بودنو تجربه کن،  یبار تو همه  هی-

 .رو در رو واسا مشکلتو حل کن ؛رونویب ایب وارید

 :کند یم ینسبتا بلند ی خنده
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 شم؟یمن هنوز همون عرفان  احمق چند سال پ ینکنه فکر کرد-

 :شود یم یجد کبارهی یگونه ا ماریشکل ب به

هوس بچگانه واستم و کتک  هیهنوز اونقدر خرم که واسه خاطر  یفکر کرد-

 بخورم؟

 ه،گیببر د هی ی هیتو سا یکرکس واس هی نیکه ع ینه اما هنوز همونقدر بچه ا-

 .سراغش یبر نیافتاد زم فیحر یالشه  یتا وقت

که با عطر ادکلنش  گارشیتند س یکند و بو یم کیرا به چشمانم نزد صورتش

 :ام ینیب ریزند ز یشده م قیتلف

  .هیتو سا ینکن که همه عمرت موند هیسا هیتو واسه من سا-

داخل را  یکه فضا یبه سمت پنجره ا یچرخاندم کم یم ردویگ یرا م میها شانه

 یم یزیاند، آالن چ تیقابل رو یفاصله آالن و نارون به خوب نیقاب گرفته، از ا

و خنده  ردیگ یدهانش م یدست جلو یو نارون به شکل کامال غلو شده ا دیگو

 :دهد یسر م یدلبرانه ا ی
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تو  نی! ببیدیچند بار رو من پنجول کش یو چ یخوب نگاه کن واسه خاطر ک-

 .دهینخواب یمرده ا یکن یم هیگر یکه باال سرش دار یقبر نیا

کنم و دوباره  یمحکمش جدا م یرا از پنجه ها میشانه ها یمهار نشدن یخشم با

صدا توانم را کم کرده، اما من  یب یآن خنده ها دنید ستم،یا یم شیدر رورو

 :حرفم را بزنم دیبا

بابت بزدل بودن و رنگ عوض  ،یتو به خاطر ترسو بودن خودت کتک خورد-

 .کردنت

را پرتاب کرد تا  گارشیکه س یهمان دست رد،یگ یام را سفت در دستانش م چانه

 :له شود شیپا ریز

 .تونستم تصاحبت کنم، دلم برات سوخت یهمون موقع هم م-

 :کوبم یاش م نهیدست محکم به س با

 .ات بودم یینبودم که تصاحب بشم کثافت، من دختر دا یجنگ متیمن غن-

 یم ی. خنده تلخستین یتر بودنش شک یاز چانه ام جدا نشده، در قو دستش

 :کند
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 .یبمون زیعز یخودت نخواست-

 :اش نهیکوبم بر جناغ س یدو دستم م با

بزدل ترسو  هیخوام.  یوقت تورو نخواستم و نم چیمعلومه که نخواستم، من ه-

 میطرفه خودشم نخواست بجنگه واز ترس پشت مادرش قا کیکه واسه عشق 

 .با رضا عوض شده یعمه سود ی  جا ندفعهیفقط ا ،یشد. االنم همون آدم

 ینرده ها یهنکشم و محکم بر لبه آیعقب م یکه دهان باز کند، کماز آن قبل

 :کوبمیتراس م

ا ت یخوا یخنجره که م هیکارات  نیخوب گوش کن عرفان، به خدا بفهمم پشت ا-

 .کنم یپشت آالن، قبل از همه خودم پاره پاره ات م یکندسته فرو

 :شود یم رهیلرزانم خ یدر مردمک ها ناباور

 یچه م ادیات کرده. ارثت دستت ب وونهیگه، عشق  قدرت د یمامانم راست م-

 ؟یکن

تا دستم مشت نشود و در دهان مزخرف  یآهن یلبه  یکوبم رو یم دوباره

 :رها شود شیگو
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ا واسه ت یریپشتش دست دشمناشو بگ یببند! حرف من آالنه، بخوا فتویدهن کث-

 ...یمثال جبران مافات کن ،یخوردکه حقت بوده و یخاطر چهارتا کتک

که من ازهمه بهتر  نویا ،یکن یفرو م یدستتو تو هر آشغال یواسه خوش خدمت-

  .ره ینم ادمیشب جمعه  ییهمه سال گدا نیبعد  ا گهی. ددمیفهم

هنوز از رد  افته،یدرد کهنه مرهم ن نیبندم، بعد از ده سال هنوز ا یرا م چشمانم

 :دهد یو دردش درست مثل روز اول عذابم م رونیزند ب یاش خون م یمیقد

خوره، احمق جون حرف دلتو آسوده به  یبه هم مهمه حماقتت  نیحالم از ا-

که خوردمم خود  یاز مادرت و کتک دمیکه من شن ییگوش آالن رسوند. فحشا

تورو به آالن  یشد حرفا یکرد، من  احمق مگه روم م فیعمه با افتخار تعر

 بگم؟

دارد،  ینگاه م یآهن یلبه  یشود و دستانم را از مچ، محکم رو یم کمینزد

را به گونه  قشیکند، نفس عم یم کیشود در چشمانم و سرش را نزد یم رهیخ

کند،  یمحبوس م شیها هیدر حجم ر کبارهیکشد، که انگار تمام مرا به  یم یا

 :آورد یسرش را جلو تر م
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عقب تر من ده قدم  یکه بر یقدم هیهر  ؟یخسته نشد یهمه چموش باز نیاز ا-

و از ترسش جواب سالمم به زور  یشد میساال پشت آالن قا نیتمام اجلوتر.  امیم

 .یداد

باد رها شده، را به  انگریرا که در دست طغ میاز موها یدست آزادش بخش با

 :ردیگیدست م

از نقش جاسوس  هیاالنشم حاضرم کار نکرده امو تموم کنم، فقط کاف نیمن هم-

و نات فقط م یوحش یچشما نیبه من. بذار ا یخودتو بسپر رونویب یایکوچولو ب

 .نهیبب

کم خورد سمت لبان لرزانم و فاصله اش را با صورتم  یاز چشمانم سر م نگاهش

 یرو ندینش یکند و شصتش م یگناهم را رها م یکند، دست راستش مچ ب یم

 :لبم

 .رنیگ یلبات آخر جون منو م نیا-

 یبغض و ناباور گریکنم، د یبه چشمان خمارش نگاه م یباور نکردن یرتیح با

 .حشیکنم در صورت وقیدهند و تف م یامان نم
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کند، دستانش  یم تیو چشمانش سرا دار به او ریمرض واگ کیمثل  رتمیح

 :کشم یم رونیب رشانیشوند و حجم لرزانم را از ز یسست م

 .وقت چیعرفان، ه یایوقت سمت من نم چیه گهید-

گذارم، قبل از خروج  یدوم سمت در تراس و او را در همان حالت تنها م یم

 نیاز ا یپاک کردن رژم کم دیکشم، تا شا یلبانم م یکاملم با پشت دستم رو

 .خاطرات هراسناک را از ذهنم دور کند

به سمت آشپزخانه  یکنم بدون نگاه به احد یو تالش م میگشا یتراس را م در

 اکند آالن است، که ب یشکارم م نشیکه چشمان و نگاه سنگ یبروم، تنها کس

روم سمت آشپزخانه، دو  یتوجه به نگاهش م یمانده. ب رهیبه خروجم خ رتیح

صبحانه  زیم یلبه  یگذارم رو یسرخ شده را م یکه از مچ حساب گناهمیدست ب

. نداوریرا به خاطر ب شانیکار اصل میها هیکنم نفس بکشم تا ر ی. تالش میخور

 :شودینفس سوم آالن دستپاچه و هراسان وارد م یرو

 شم؟یشده ابر یچ-

 :میگو یم زیداده بر م هیو تک ریسر به ز همانطور
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 .امینشده آالن جان، برو به مهمونا برس من خودم م یچیه-

 :شود یم کمینزد

مثل بچه آدم  شم؟یشده ابر یعرفان، چ شیپ یمنو رنگ نکن، حواسم بود رفت-

 .جواب منو بده

به  یو با دست راست چانه ام را به آرام ندینش یشانه ام م یچپش رو دستش

 :کند صورتم را به سمت خودش بر گرداند یو تالش م ردیگ یدست م

 ...ه؟لباتیختیچه ر نیا-

 لیدل با رونویبپرد ب نهیکه منتظر است هر آ دهیغران خواب ریش کینگاهش  پشت

 بر منطقش غلبه کند دستش ریش نکهیکند. قبل از ا زیر زیعرفان را ر ل،یدل یو ب

 :رمیگ یرا م

به بعد به خاطر من  نینشده، خودم پاک کردم رژمو. توروخدا از ا یچیبه خدا ه-

 .نشو ریدرگ یبا کس

 :کشد یپوست اطراف لبم م یرو یدست چپش کم با
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 ؟یرژتو چرا پاک کرد-

 یازب گناهمیبلکه کمتر با قلب ب رمیآورم تا مچ دستانش را بگ یرا باال م دستم

 :افتد یکند که چشمش به مچ دستانم م

 شده؟ یدستت چ-

 .نشده خودم کردم یچیه-

 :به چشمانم زندیزل م میمستق

 رمیاالن م نیمن هم ایتراس،  یچه خبر بوده رو یگیمثل بچه آدم م ای شمیابر-

خورد شده اش بمونه  یزنم که فقط استخونا یم یالدنگ و جور کهیاون مرت

 .واسه ننه اش

 :شود یبزنم عمو سهراب وارد آشپزخانه م یمن حرف نکهیاز ا قبل

 .اومده شیپ یاصرار کردم بمونه گفت کار فور یبابا جان عرفان رفت، هرچ-

 یرو م م،یبگو یزیچ نکهیچرخد سمت نگاهم و قبل از ا یمضطرب آالن م نگاه

 :کند سمت پدرش
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 .بده بابا، تا من برگردم شمیآب قند به ابر هی-

 :کند یشود. عمو سهراب نگران نگاهم م یخارج م و

 شمم؟یابر دهیچرا رنگت پر-

 شیکه قرار است پ ییرود، کالفه از اتفاق ها یها م وانیدستپاچه به سمت ل و

 :زنم یو از دستم خارج است، لب م دیایب

 .فشارم افتاده کمیجانم،  عمو ستین یچیه-

 .برات آب قند درست کنم نیبش ،ییاز بس سر پا-

 :شود یو غرغر کنان وارد آشپزخانه م یسر در گوش لماجید

 ...یستیوقت خدا در دسترس ن چیه-

خورد،  یجا م یمن و عمو داخل آشپزخانه حساب دنیکند و با د یرا بلند م سرش

 :پرسد یروبه عمو سهراب م

 .نیکن یکار م یچ نجایخاک بر سرم آقاجان، شما ا-

 :زند یلبخند م یبا مهربان عمو
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 .حال ندار بود براش آب قند درست کردم شمیابر لماج،ینکنه دخدا -

 :کند ینگاهم مو دیآ یتر م جلو

 چشم رو هم بذار تا اومدن مهمونا؟ کمیمادر؟ چقدر گفتم  یچرا حال ندار-

 :کنم یحال نگاهش م یب

 .شم یبهتر م نمیبش کمی لماج،یخوبم د-

 :رود یم خچالیسمت  به

 استراحت کن، انقدر کمیشربت بهار بدم دستت، بخور، بعدم برو باال  هیبذار من -

 .ادینبود تو به چشم نم ؛شلوغه رونیب

 :کشد یم رونیب خچالیرا از پشت در باز  سرش

 .نداره، برو به مهمونا برس تیآقا شمام نمون تو آشپزخونه؛ خوب-

 یام م یشانیچرخد سمت منو دستش را بر پ یم یسهراب با خنده آرام عمو

 :گذارد

 شه؟ یافکار متحجر خالص م نیاز ا لماجید یبه نظرت ک-
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 :پرسد یزنم که م یم یکم جان لبخند

 .است دهیرنگت هنوز پر ؟یبهتر-

. من نیبه مهمونا برس نیگه، شما بر یراست م لماجیشم عمو، د یخوب م-

 .شتونیپ امیبرم باال، حالم که جا اومد م کمی دیشا

 .کنم یدرستش منباش، من رونیب باشه دخترم، نگران-

شربت خوش عطر بهار  یوانیل لماجیشود، د یبلند از در خارج م ییبا قدمها و

 :دهد یبه دستم م خینارنج با آب سرد و

جا  هیاونور.  نوریا یر یبخور مادر، قندت افتاده. از بس مثل کش تنبون در م-

 .گهید نیبش

خورم،  ینفس م کی. شربت را یشاک ایاز حال بدم نگران است  دمیهم نفهم آخر

 :شوم یبلند م میگذارم و مقابل چشمانش از جا یم زیم یپر را رو مهین وانیل

باال استراحت کنم، بهتر که شدم  رمیم کمیحواست به مهمونا باشه، من  لماجید-

 .میو بد کیشام و ک بیترت امیم
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ماند ن شمیفکرش پ نکهیا یبرا د،یآ ینگاهش دنبالم کش م یمخصوص ینگران با

 :میگو یم

 .اینگ یزیچ زیباور کن خوبم، به عز-

 .یچقدر گفتم اسفند برات دود کنم، نذاشت زکم،یباشه، به خدا چشمت زدن عز-

 :بوسم یگردم و صورت مهربانش را م یبرم

 یزیبادمجون بم، آفت نداره. نگرانم نباش، فقط آالن اومد خبرم کن. به آرازم چ-

 .نگو

در اتاق  شه،یکنم طبق معمول هم یروم و خدا خدا م یخلوت م اطیسمت در ح به

و مکالمات مهمانها گوشم را پر کرده، آرام آرام  یقیموس یآالن قفل نباشد. صدا

چرخانم، با باز  یرا م رهیروم و با صلوات دستگ یخلوت را باال م اطیح یپله ها

ق مطل یکیادکلن آالن، در تار ی  بو زکنم. اتاق انباشته ا یشدن در نفسم را رها م

 . اتاقشییروشنا دیرود سمت کل یبندم و دستم م یرا م یا شهیفرو رفته. در ش

 و یمیکتابخانه بزرگ، پر از کتب قد کیشکل مانده،  نیسال است به هم یلیخ

کند. در کنج  یم ییبا ابهت قدرت نما یاش، گوشه ا یپدربزرگ مادر ادگاری
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 یرنگش نشسته که هر از چند یو مشک یکتابخانه ا لنتیسا یانویاتاق پ گرید

 یشوند، در حالت ها ضیگوش نوازش مستف یهم از صدا هیدهد تا بق یافتخار م

 یبایز اریبس ینوازد. تابلو یدل خودش م یبه گوش و برا یحتما گوش گرید

را پر کرده با قاب  انویپ ینصب شده و رو وارید یرو انویپ یزن عمو باال

و  یچوب اری نیا کیروم و نزد ی. آرام جلو مزیکوچک و هم سا یهاعکس 

کنم لبخندم پر  ی. به هر کدام از عکس ها که نگاه مستمیا یم شیخوش صدا

عکس آراز از سفر  ده؛یشود، پشت هر عکس هزاران خاطره خواب یرنگ تر م

محبوبش  یدر حال درست کردن آتش، عکس عمو سهراب کنار تابلو رمانیکو

خندند و  یکه از ته دل م یدر حال زیعکس آقا جان و عز ده،یکش زیزع زکه ا

مان در خانه باغ،  یفاصله گرفته، عکس دسته جمع نیآقاجان از زم یعصا

 د،یب ی هیسا ریو ز میو آقاجان جمع شده بود زینوه ها دور عز یهمه  یوقت

در حال  ایصورتمان رد انداخته بود ، عکس بابا س یرو یآفتاب کم جان زمستان

مانده  ادمی قیخودم؛ دق یخانه باغ و عکس تک اطیدرست کردن تاب کوچکم در ح

 از یکیو در کدام سفر شمالمان برداشته شده، به طور قطع  یعکس، ک نیکه ا

 یب یپشت صحنه  دیاست؛ غروب خوشرنگ خورش میعکسها نیزشت تر

خوب به نظر  زیچ مهه نجایگرفته، تا ا یرا به باز میموها میساخته و نس یرینظ
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ام  یسالگ ۳۴ یاست که عکس در روزها نیرسد، اما اصل داستان ا یم

صورتم  یجا کی یکه هر از چند یبزرگ یبلوغ و جوش ها لیشده، اوا یعکاس

کرده  نیام را مز یشانیوسط پ قایدق نباریآوردند، ا یخود در م ریرا به تسخ

اسب تک  کیبه  لیاست تبد ربودند، آالن و آراز بدجنس معتقد بودند که قرا

و  چیعالئم در آمدن آن تک شاخ پر از پ نیتر ییجوش از ابتدا نیشاخ شوم و ا

َمت یسالگ ۷۷خم است. آن سال آالن تازه در سن  در شرکت  یتوانسته بود س 

  .الیبردمان و یدادنش، دسته جمع ینیریو به بهانه ش ردیبگ

 کیبود و کامال معلوم بود با  لشیدل نیتر تیدادنش کم اهم ینیریکه ش هرچند

سال در سوگ عمو مانده بودم  کیخواسته چند نشان بزند؛ هم مرا که  یم ریت

را پشت سر  یضینجات دهد، هم زن عمو را، که دوران بد مر یاز افسردگ یکم

 زیعز یحال و هوا یدور کند و از طرف مارستانیدارو و ب یگذاشت، از فضا یم

 بانیسال بعد گر یبداقبال ینینفر یدانست پرنده یدهد. چه م رییو آقا جان را تغ

کند؟  یابد مهمان دستان سرد خاک م یو زن عمو را برا ردیگ یخودشان را م

طوفان زده را به گل  یکشت نیهم هست تا ا یگرید یدانست که غم هایچه م

 نیدرخشد؛ چقدر سر ا یدر ذهنم م گرفت،آن لحظه که عکس را  ادیبنشاند. 
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ده بر یرا به سمت میموها میس به جانش غر زدم تا پاکش کند. خداروشکر نسعک

 یمتورم و نگاه پر از اخمم کار ینیب ینباشد، اما برا دایام پ یشانیتا جوش پ

هزار عکس قشنگ تر و موجه تر از  رد،یگ یعکس، خنده ام م دنینکرده. از د

از ساز و  ی! کمانویپ ینخاله را چاپ کرده و گذاشته باال نیچهره ام دارد و ا

که کنار  یشوم و سه پله ا ینواخته دور م میکه برا یقطعه ا نیآخر یخاطره 

و حمامش قرار  یبهداشت سیروم، سمت راست سرویکتابخانه اش است را باال م

داده،  یجا درا در خو شیکه تمام البسه و کت و شلوارها یدارد و کنارش اتاقک

انه ش هیاست که شب یا یچوب یسمت هم، چوب لباس نیا واریداده به کنج د هیتک

کشد. تخت بزرگش  یآالن را به دوش م یکت ها شهیو هم ستادهیمردانه ا یها

 یرو رد،یگ یاندام بزرگش را در آغوش م یسمت چپ است و الحق که به خوب

بزرگ و سر سبز است،  گلجن کیاز  یرینظ یب ریتصو واریاز د یمیبخش عظ

 یبا دودکش کوچک و دود کم حجمش، زندگ ریدر قلب تصو یکوچک یکه کلبه 

که بدون افسار و  یاهیکنار کلبه اسب س یدقت کن یزند، اگر کم یم ادیرا فر

 ،یاگر چشمانت را ببند ی. حتینیب یاست، م دنیکش ههیدر حال ش یکامال وحش

سوختن چوب ها داخل  یصدا همرسد،  یاسب به گوشت م ههیش یهم صدا

که آالن خودش  ستیفاضله ا ی نهیاز مد یقاب، بخش بزرگ نیخانه. ا ی نهیشوم
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کند. به یدر آن تجسم م یمدرن و شهر یزندگ یبه دور از همه اجبار ها-را

روم که درست کنار تخت است و با خاموش کردن  یم ییروشنا دیسمت کل

م، بند یو چشمانم را م میآ ید مفرو نرمو  میحجم عظ نیا یاتاق،رو یی  روشنا

 دیبا شهیهم یواقع یایفراموش کردن دن یافتم که معتقد است برا یآالن م ادی

 یچشمانت را رو قهیچند دق یو برا یات داشته باش یالیخ یایاز دن ریتصوکی

. با بستن چشمانم اول از همه یو خودت را درونش احساس کن یهم بگذار

 یکه مرد ییشکستن چوب ها یرسد و بعد صدا یاسب به گوشم م ههیش یصدا

کند؛  میتقس میخارج از کلبه تالش دارد هر کدام را با قدرت از وسط به دو ن

ه دارم و ب یقدم بر م المیکنند. در خ شتریخانه را ب یکه قرار است گرما ییچوبها

 یها نیآست داست؛یفاصله به وضوح پ نیروم، مرد از ا یکلبه م یسمت پنجره 

کنند،  یم ییخودنما ییبایمردانه اش به ز یلباسش را باال زده و بازوها

 یکه تبر را باال م یکباریاز حد معمول بلند تر است و با هر  یکم شیموها

دست و  یبا قدرت تمام بکوبدش وسط تکه چوب ها، دلم برا نکهیآورد، قبل از ا

 یکه بر م یکنم وقت یدعا م میها ایرود. در دل  رو یپر قدرتش ضعف م یپنجه 

به  یزندگ یکه به دور از دغدغه ها نمیگردد سمت پنجره، صورت آالن را بب

 بایتواند ز یحد نم نیهم تا ا ایرو ،یخام الیپاشد، اما چه خ یلبخند م میرو
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شود.  یدلچسبم م یایبخش رو انیدر پا ی رهیچرخش دستگ یباشد. صدا

توجه به  یکنم، آالن ب یتخت چشمانم را باز م یرو دهیهمانطور دراز کش

توجه به تخت به سمت  یو ب دیآ یکم ارتفاع را باال م یاتاق، پله ها یکیتار

 .داستیاز تک تک حرکاتش به وضوح پ یچرخد. کالفگ یراست م

 یچوب یجالباس یآورد و رو یکشد، کتش را در م یم شیدر انبوه موها یدست

کند، دکمه  یکند و از گردنش م یکراوات شل شده اش را شل تر م زد،یآو یم

دانم چرا زبانم الل شده و با  یکند و من نم یباز م یکی یکیاش را  راهنیپ یها

لباس را  نکهی. قبل از ارمیگ یحرکات پشت سر همش را نم یاعالم حضورم جلو

 :زنم یم شیلباس شود صدا ضیو وارد اتاقک تعو اوردیکامل در ب

 شد آالن؟ یچ-

 :شود یم کیچرخد سمتم، آرام به تختش نزد یم کبارهی میصدا دنیشن از

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 زیخ میتخت ن یرو”استراحت کنم کمیاومدم “گفتن  نیو من ح ندینش یم کنارم

عادت  یکیدهد. چشمانم به تار یبا حرکت دستش اجازه نم عایشوم، که سر یم
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رود، او که  یم نییاش باال پا نهیعضالت منقبض س یرو صانهیکرده و حر

 :نشستهکنارم  یتیدر چه وضع دیایب ادشیتا  ندیب یچشمانم را درست نم

 حالت بده؟-

 :میگو یم یکیهمه نزد نیاز ا دستپاچه

 .کنه یسرم درد م کمیآره  یعنینه... -

 :گذارم یبرق که نم دیرود سمت کل یم دستش

 .نییپا امیچشمامو ببندم بعدش م کمیروشن نکن، -

عادت همه  یکند، کم حرف یکشد و نگاهم م یم شیبه موها یدوباره دست کالفه

دن ز دید الیخیکنم ب یاش کرده. تالش م وانهید تیاست که عصبان ییوقت ها ی

 :شوم و به صورتش نگاه کنم

 ؟یکرد داشیپ-

کند، دستش  یبسته مدهد و مشت دست چپش را آرام باز و یتکان م یسر آرام

 :رمیگ یرا م
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 ش؟یزد-

 :پرسم یم دیگو یکه نم یزیچ

 تو خونه دعواتون شد؟ گفت بهت؟ اصال حرف زد؟ یچ-

گفت که کتکشم مفصل  فیاراج یسر هی متوجه نشد... یکس نگ،ینه تو پارک-

 .کردم یپشتم اومد واال گردنشو خرد م نایکه س فیخورد، ح

 ش؟یآالن چرا زد یوا-

 :دیگو یسوالظن م با

زده بود  یچ ستینگرانش نباش آرام جمع کرد بردش خونه، معلوم ن ؟یناراحت-

 …از قبل

 ش؟یگفت که زد یآخه چ-

 :دیآ یتر م کیحرص نزد با

وقت  هیاومدنشم از ترس تو بود که  رونیب لیدل دم،یبه زور بوس شمویگفت ابر-

 ...یسر برس هویو  یبفهم
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 :حرفش انیپرم م یم

 .گه یدروغ م ایگه، به روح بابا س یمثل سگ دروغ م-

 .زدمش ینم یگه، وگرنه اونجور یدونم دروغ م یم-

 :رمیگ یشوم و دستش را م یم زیخ مین

که بذارم  می! اصال من آدمیکنه، آشغال  عوض یبگه تورو عصبان یدونه چ یم-

 به زور ببوستم؟ یکس

 یکیماند، انگار چشمانش به تار یچشمانم م رهیکند و فقط خ یسکوت م کبارهی

 :دارم یعادت کرده. دست چپش را در دستانم نگاه م

 ات کنه؟ چارهیب یبعدا سود ادیسرش ن ییبال هی ش؟یزد یلیخ-

دستش، دردش  الیخیاست که دستانش از ضربات محکم دردناک شده اما ب معلوم

 میدانم که منتظر مانده تا بگو یکند. م یو حضور من، همچنان ساکت نگاهم م

 :چه رخ داده نمانیب

خواست منو ببوسه اما من تف کردم تو صورت َپست فطرتش. گفت من همه  یم-

سالها محل سگ  نیبه خاطرت تمام ا یخودیشدم، گفت ب میسالها پشت تو قا نیا
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ار ک کشمش، اونم گفت دوست داره یم ارهیسرت ب ییبهش نذاشتم، گفتم اگر بال

 .تموم کنهنکرده اشو

باز است و اندام  راهنشیبندد، هنوز پ یآخرم چشمانش را با حرص م ی جمله

م گرفتار شده ا یستیعادات مازوخ نیبه ا یدانم از ک یافکن. نم لیاش ف یعضالن

تمام  او سهم تو  چگاهینگاهش کنم و بخش لجباز ذهنم هشدار دهد؛ ه رهیکه خ

 :شودیشود. چشمانش باز م ینم

 هرزش که بهت نخورد؟ یاون دستا-

 …کشتمش. آالن یخورد م یغلط کرده، انگشتش بهم م-

 :دهم یو ادامه م میسرجا نمینش یاضطراب صاف م با

 شدن. رفته بودم کیبا رضا نزد یلیخ نن،یچ یدارن پشتت توطئه م نایبه خدا ا -

 .اش جهیشد نت نیکنه پشت سرت، که ا یم یبفهمم داره چه غلط

 :شده یپر از مهربان شیاما لحن صدا ست،یمشخص ن یکینگاهش در تار رنگ
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من  یکن یکرده بود، فکر م یچند بار بهت بگم با عرفان سرشاخ نشو؟ اگر کار-

 نیبود. تا تو و آراز کنار من شتریزجرش از صدتا توطئه ب دم؟یبخش یمخودمو 

 بزنه؟ نیتونه منو زم یم یمگه کس

افتاده ام را از  یکند، دستش روسر یم یظلمات هم دلبر نیاش در ا یلعنت چال

 :ردیگ یکند و در دست م یدور گردنم باز م

 رنگ قرمزه، چقدر بگم قرمز نپوش؟ نیا ریهمش تقص-

بعدشم، آدم هرزه  ؟یریبگ ادیرنگارو  فیط یخوا یم یک ،یقرمز نه و زرشک-

 یحرکت هیخواد  یکار  رنگ داره؟ من با چادرم جلوش باشم اون آشغال م یچ

 .بزنه

 :دیگو یم تیعصبان با

 .گه خورده-

از بحث پر تنش را دور،  یکرده باشم وذهنش را کم نیریخودم را ش نکهیا یبرا

 :میگو یم
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که به زور  میذارم ببوسه منو. اصال مگه من آدم یفکر کرده من م یوحش-

 بشم؟ دهیبوس

کند،  ینگاهم م رهینداده و همچنان خ یاست اما او هنوز جواب یتکرار سوالم

 :میگو یبندم و م یچشمانم را م هیپس از چند ثان

 ...ببوسن کیصدتا جنتلمن خواستن منو نرم و آروم و رمانت-

 ؟یگیم یک یجلو یدار ویحواست هست چ ،یغلط اضاف-

 شه؟یفرار کرد، م شهیکه نم اتیخب از واقع-

 :میگو یم شیو اخمو رهیبه نگاه خکنم ورو  یچشمم را باز م کی

 بگم؟به تو امیب زمویهمه چ یمگه نگفت-

 :پرسم ینگاه مرموزش م الیخ یکند، ب یمزند و سرش را کج ینم یحرف

 ؟یبش دهیبوس یچه جور یتو دوست دار-

 .بشم دهیبوس ستیمن قرار ن-



 
596 

که کمد لباس  یشود و به سمت اتاقک یکنم که بلند م یو واج نگاهش م هاج

 :شود یم یدور تا دورش را پر کرده راه شیها

 ؟یقراره تا ابد تنها بمون و ییخدا ینگو که نعوذباهلل فکر کرد-

 :چرخد سمتم یم

 ذارن من تنها بمونم؟ یتو م یاصال هم جنسا-

 :ستمیا یروم مقابلش م یشوم و م یحرص بلند م با

 ؟یش دهیبوس ستیقرار ن یپس چرا گفت ...یا یچقدرم که تو ناراض-

 :دهد یدو انگشتش فشار م نیام را ب ینیعادت مسخره اش ب طبق

 ...بشم دهیبوس ستیگفتم قرار ن-

 :چرخد سمتم یکند م یاتاقک را باز م در

وقت فراموش نشه. هرچند  چیکه ه یجور هی ق،یمن قراره ببوسم؛ سخت، عم-

 .نشده بشینص یلطف نیهمچ یکه تا حاال کس

 :رود یم شیام و او به سمت لباس ها ستادهیشوک حرفش همانجا ا از
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 مکیندارم جلوت لباس عوض کنم، اما اگه تو هنوز  یکه من اصال مشکل یدونیم-

 یهم به سر و روت بکش یدست هی ،یبر یتون یم شه،یمحرم نامحرم سرت م

 .مهمونا شیپ میبر یایب

 :دهم یقورت م یدهانم را به سخت آب

  .قهار یبوسنده  یمن دست شما مونده آقا یکه روسر دیببخش-

کشد و در حال ست  یم رونیب شیلباس ها نیاز ب یگرید یمردانه  راهنیپ

 :دیگو یم یدیکردنش با کراوات جد

 .کند االغ یدکمه لباسمو وسط کتک کار-

 :چرخد سمتم یکند م یم دایمورد نظر را که پ کراوات

 چطوره؟-

 :دیگو یدهم که م یتکان م ینشانه خوب است سر به

 میاون رژ لعنت نمش،یسرت نبرو گهیمونه، تا د یمن م شیات نا ابد پ یروسر-

 .یخودت بنداز تو آشغالدون
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 .مو بده یمن عاشقشم. روسر خود،یب-

در آوردنش از تن، به  یادا نیلباسش و ح ی قهیرود سمت دو طرف  یم دستش

که حد فاصلمان را  ستد،یا یام م یقدم کیشود، در فاصله  یم کیمن نزد

 :کند یم کیچارچوب در اتاقک پر کرده، سرش را به صورتم نزد

 دهینامحرم از مدل بوس مرد مجرد و هی شیپ وقتچیه گهیکنم د یم شنهادیپ-

 .یشدنت حرف نزن

 :پرسم یشده م مسخ

 چرا؟-

 :شود یچشمانش ترسناک م نگاه

بکنه، هر  یاز دست بده و بخواد غلطاون نره خر مقاومتشو نکهیچون قبل از ا-

 یکه م یپدر یکشم، بعد اون ب یکنم، اول تورو م یم داتیپ یکه باش ایدن یجا

 .غلطو بکنه نیخواد ا

 :زند یبندد و از آن پشت داد م یاتاقک را محکم م در
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  .ومدهیسگم باال ن یسرت کن تا اون رو گهید یروسر هیاالنم برو -

و از اتاقش خارج  میگو یم یی ”برو بابا“اش  یروان زیخافت و نیتعجب به ا با

 .شوم یم

 

 گفت یشرکت م یاز اعضا ریکه آالن، پشت سر هم و مسلسل وار در تقد یجمالت

که  یها یو سخت میسالها، در کنار هم گذرانده ا نیکه ا ی، روزگار خوب و بد

را از تنم دور  یخوش خستگ مینس کیترمان کرده، مثل  ینزده و قو نمانیزم

به  که با لبخند ستادهیا یکس یکن یسالن که نگاه م یکند. به هر سو یدور تر مو

 ییشوند که گو یاستفاده م یشده؛ جمالت در قالب رهیمتفاوتش خ اتیآالن و ادب

 .او حرف بزند یتا به جا ستادهیا یگریشخص د

کنم با  یمحدود کرده اند. تالش م یرا کم دمیاند و د ستادهیو آراز دو طرفم ا نادر

داده به  هیمرموز، تک یکنم. با لبخند دایپ تیجمع نیچرخش، رضا را از ب یکم

 هیتک واریچپش را به د یکرده و پا بشیسالن، دست در ج یها واریاز د یکی

رسد  یاست، اما به نظر نم دم یسوژه عکاس کی یداده. ژستش کامال برازنده 

 یخودش م یارزش قائل باشد. نگاهم را که رو یفرد سخنران ذره ا یکه برا
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زند. با  یآرام چشمک م یشکارچ کیچرخند و درست مثل  یچشمانش م ند،یب

آراز کنار گوشم  یاولم که صدا یچرخم سر جا یم کبارهیعکس العملش  دنید

 :شود یبلند م

 ؟یگرد یم یدنبال ک ؟یفرفره در حال گردش نیچته ع-

 :کنم یبه دور و بر م ینگاه

 آرام و عرفان رفتن؟-

 :گردد یاش بر م ستادهیکند و به حالت ا یرا بلند م سرش

 .آره خداروشکر-

 :نه ای دهیفهم یزیمن و عرفان، چ یدانم از دعوا ینم

 بودن؟ ومدهین یجاسوس یچرا رفتن؟ مگه برا-

 خوناشودور است هیسرش کرده، آالن رفت  یباز چه خاک ستیعرفان معلوم ن-

ن رو دندو قهیدو د یستیاستخونات در رنج ن ینرم کرد برگشت، توام اگر از سخت

 .ادیحرفاش تموم شه وگرنه از خجالت مام درم ریبگ گریج
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تشکر از تک تک عوامل شرکت گرفته چه آنها  یآالن رنگ و بو یکم حرفها کم

 یم دهیکه به نارون کش شیکه نه. موضوع صحبت ها یکه هستند و چه کسان

شود اما از آنجا که همه محو جماالت  یبلند م فونیزنگ آ یصدا گهیشود بار د

 یدوباره  دنی. دفونیروم سمت آ یم ییمانده اند به تنها لیو کماالت خانم وک

و  تیرسد، عصبان یم هیکنم و بعد از چند ثان یکند. در را باز م یآرام متعجبم م

گذرد و مانتو و  یتفاوت از کنارم م یرنگ نگاهش را عوض کرده. ب یدلخور

دارم و  یکند. پشت سرش مانتو را بر م یدر رها م یکنسول جلو یشالش را رو

 :دهم یاز خدمه م یکیبه دست 

 شده آرام؟ یچ-

 :چرخد یم شینازک کفش ها یپاشنه  یرو

 ؟یپرس یاز من م-

 :ستدیا یام با خشم م یناباور یشود و رو به رو یتر م کینزد

 هم؟ به جون فتنیدفعه نوبت عرفان و آالنه که ب نیا شم؟یابر هیچ دیجد ینقشه -

 ...نقشه ؟یگیم یچ-
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 :شود یعقب جلو م میو رو به رو دیآ یاشاره اش باال م انگشت

 چیپشتت واسادم، ه هیسالها جلو مامان و بق نیمن که همه ا ف  ینگو، ح یچیه-

و  ییپسر دا نیب یخاطر چ . بهیپست باش نقدریا یتون یوقت باور نکردم تو م

نگاه مظلومت به هم  نیحالم از اد؟یب رتیگ یقراره چ ؟یزنیپسر عمه رو بهم م

 .خوره یم

لحظه در حال تکان خوردن بود، به عقب هولم  نیکه تا ا یرحم یهمان دست ب با

 :دیگو یدهد و قبل از دور شدن م یم

 .کردم تیخر یو خودت، بسه هرچ یبه بعد خودت نیاز ا-

 یکیمانم.  یم رهیحرص و بغض، به راه رفته اش خ زانیم نیو واج از ا هاج

دانم عرفان چه  یدهم. نم یتکان م یسر دهیپرسد و نفهم یم یاز خدمه سوال

شده. پشت سر آرام به  بمینص نهیهمه ک نیکرده که ا یگفته و او چه برداشت

صحنه  دنیبا د کهو غم، تعجبم را کنار نزده  یریروم، هنوز دلگ یسمت سالن م

شوند؛ نارون جعبه  یحسرت و غصه هموار م یراه ها برا یهمه  میرو به رو

 یکه جنسش را خوب م یدر دست دارد و با نگاه ییبایز یشده  یکار نایم ی



 
603 

 یاز آن لبخند ها یکیزند و  یدست م هیشده. آالن همراه بق رهیشناسم به آالن خ

  .پاشد یملکه سبا م یرا به رو ابشینا

دهان باز  نیزم د،یایمنفور زلزله ب یلحظه  نیکنم در هم یاعماق جانم دعا م از

 هیروز شوم تمام شود و من در ال نیمارا با هم درون خود ببلعد، ا یکند و همه 

قرار است سهم من  یرا تجربه کنم. تا ک یآرامش ابد نیزم قیمذاب و عم یها

 هدید یاضاف کیاست به چشم  اررق یکوچکم، از دست دادن باشد، تا ک یایاز دن

نارون فرار  یو مسخره  ریز یقاب زجر آور و صدا نیشد از ا یشوم. کاش م

، قبل ”من بوده یآرزو شهیشما هم یکار کردن برا“شد عبارت  یکنم، کاش م

نرسد.  چکداممانیاز خروج از دهان نارون، در خأل پخش شود و به گوش ه

چرخند  یچشمانم م کنم، یم دایرا که پ شدهگم یها ژنیبندم، اکس یچشمانم را م

زند، چشمان براق رضا  یدست م هیو همراه بق ستادهیبه دنبال آرام، کنار رضا ا

آرام را  یزند و بازو یم یزیکند. چشمک نامربوط و ر یفاصله شکارم م نیاز ا

 یخانگ وانیاست با ح یشکارچ کیرفتارش با آرام رفتار  قایکند. دق ینوازش م

اولم. نادر سر به  یگردم سر جا یبر م ،یاحساسات منف یاز همه  المالاش. ما

 :زند یکند و آراز طبق معمول غر م ینگاه م شیاست و به کفشها ریز
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 شد چشم و گوش عمه برگشت؟ یچ-

 :زنم یکنم و آرام لب م یتوجه به سوالش رو به نادر م یب

 .مونه یبه ذغال م شمیاهیرو س شبا، نیا شنیگذره نادر، تموم م یروزام م نیا-

روز  کیکنم  یزند، از ته دل دعا م یکند، چشمانش برق م یرا بلند م سرش

لبخند زدن  یکند. تمام تالشش برا یغم، چشمانش را چراغان یبه جا یبرق شاد

 :کنار چشمانش نیشوند چند چ یم

 .. اون خوش باشه، منم خوشمستیمهم ن-

 .ناستیبهتر اقتتی. لیلینادر، خ یمرد یلیختو-

 :زند یبه رضا و آرام لب م رهیخ آراز

زنم، که فقط  یو م ییایدزد در کهیمرت نیروز به عمرم مونده باشه آنچنان ا هی-

 .آرامو گرفته تو مشتش یگوشواره اش سالم بمونه. نگاه کن چطور

چرخد سمت  یکه دورش را گرفته، نگاهم م یکدر یتوجه به رضا و هاله  یب

نگاهش را با  عیسر یکند ول یچشمانش با چشمانم برخورد م هیثان کیآالن، 

 ییاز حرفها ایعادت کرده ام؛ احتماال  شیمدل اخم ها نیبه ا گریدزدد. د یاخم م
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گوش نشده ام و به  وجودبا تمام  نکهیبابت ا ایکه در اتاق زده ام دلخور است 

از بچه  یکیشود  یام مبانو که تم ی  دهم. سخنرانیسخنان گوهر بار نارون دل نم

 ئتیه یاز تک تک اعضا ست،یبخش نرم افزار، که عکاس فوق العاده ا یها

 .میجشن ثبت کن نیاز ا یادگاری کی و میستیخواهد که کنار هم با یم رهیمد

 ندیایکند تا ب یتوجه به ما از همه خواهش م یآالن ب ستم،یا یم نایآراز و س کنار

که تمام  یندارد. عکاس ییمعنا هیچون نهاز بدون بق ابند،یدر عکس حضور و

 هیاند، از بق دهینحو ممکن چ نیباتریرا به ز زیکه م ییشود خدمتکار ها یم

 .بروند سالناز  یگریشام به قسمت د یکنند تا برا یتقاضا م

تا کمتر غصه از پا در آوردش، کامال  احساسش  ستمیا یروم و کنار نادر م یم

مستانه را از سر  یرود و خنده ها ینارون دوباره کنار آالن مکنم. یرا درک م

 :شود یم کمانینزد ی. آراز سر در گوشردیگ یم

 .ارمیهوو سرش م هیادامه بده  اداهاشو نیبخواد ابگو  قتیبه رف-

 تیکت هم عضالتش قابل رو نیآست ریکه از ز رمیگ یم شیاز بازو یشگونین

 :است
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حاال  نیپس از هم ،یاریسرش هوو ب یمهمون هیاگر قرار باشه واسه خاطر -

 .گهید یکیره سراغ  یدوست من شو، اونم کم خاطرخواه نداره، م الیخیب

 :کند یبا لبخند نگاهمان م نادر

  رفته دختر عموت مدافع حقوق بانوانه؟ ادتیتو مثکه -

 :ردیگ یبا حرص مچ دستم را م آراز

 قافله؟ کیشر ای یدزد قیتو رف نم،یبب-

حالش خارج  نیکه در دلم انباشته شده تالش دارم نادر را از ا یغم یهمه  با

ا ر شیها یخوب ا،یدن یاهیس دیکه نبا ستیتکرار یکنم، او از آن دسته مردان ب

 :میگو یکنم و رو به نادر م یآراز نازک م یبرا یکمرنگ کند. پشت چشم

  .شم ینم کیمن که با دزدا شر-

 :کشد بر تخته اعصابم یرضا ناخن م یآراز جوابم را بدهد صدا نکهیاز ا قبل

 .مینیشمارو دور از آالن هم بب میباالخره ما تونست دار،یمشتاق د یچ نیخانم مش-
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حلقه کرده و با غرور  شیچرخم سمتش، آرام دست دور بازو یحرص م با

از  کشد، با خشم، نگاهش از من به نادر و یدستاورد ارزشمندش را به رخ م

رضا لبخند  یکنم آرامشم را حفظ کنم و به رو یم یگردد. سعینادر به آراز م

 :بزنم

 ه؟یچ” دور“منظورتون از -

حالت ممکن به  نیاندازد و چانه اش را با مسخره تر یرا باال م شیابروها

 :کشد یراست م

شه بک هیبق یشده آالنو سرگرم کنه تا دماغشو از زندگ دایپ یزیچ هیبه هر حال -

 .رونیب

با لبخند باور  ،ستادهیلحظه ساکت ا نیتا ا یا یکه به شکل باور نکردن آراز

 :کشد یبر لبه کت خوش دوختش م یشود، دست یم کیبه رضا نزد یا ینکردن

 .رضا جون یکیچه کت شلوار ش-

 :زند یم یلبخند کج رضا

 .قابل نداره داداش-
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تفاوت به اخم آرام که تالش دارد او را از  یرضا و ب ی نهیس یکوبد رو یم آراز

 :دهد یدوست پسر خوش پوشش دور کند، ادامه م

موردو فکر کنم بچه ها برات شفاف نکردن؛  هیخودته داداش، فقط  یبرازنده -

دور و ور ماها نپ ل ک. چون  ادیز ،یدکور خوشگلت عالقه دار نیبه ا یلیاگر خ

 ...میمهربونه، اما همه مون به وقتش بد سگ نمونیتریما فقط و

 :شود تا اختالف قدش را با رضا به حداقل برساند یم خم

دکور خوشگلت  نیاز ا یزیچ گهید م،یریکه اگر خدا واست بخوادو پاچه اتو بگ-

کوفت کن غذاتو مهمون خوب برو  هی. االنم گمشو مثل یمونه که بهش بناز ینم

 .یینجایا ینرفته واسه چ ادمیتا 

نگاهشان  نهیدهد تا جمالتش تمام شوند، دست به س یاجازه م یبا خونسرد رضا

 یریرود تا از دعوا جلوگ یاز جو  متشنج به سمت آراز م دهینادر ترسکنم و یم

 :کشد یعقب م یکند. رضا کم

 .ازت ساخته ینه خوشم اومد، آالن خوب سگ-

 :سمتم گرددیبر م نگاهش
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 .پر سگ کرد دیباو یلعبت نیواقعا  هم دور همچ-

جمله را به دهان آورده، مطمئنم جمله اش  نیشود که رضا کنار آرام ا ینم باورم

از  شیاز پ شتریتا آرام را ب دیداند که چه بگو یم دیعنوان شده، شا لیکامال با دل

 بر یکشد تا مشت یمن، آراز را عقب م رتیمن متنفر کند. دست نادر زودتر از ح

قبل  یکند، ولیرضا را از ما دور م شمرضا نکوبد. آرام با خ یگو دهان مزخرف

دو مرموز  یچرخد و با لبخند یبگذارند، رضا م مانیکامل تنها نکهیاز ا

 .کند یجدا م یشانیانگشتش را از پ

 .کردم یخرد م زدم دندوناشو یم دیبا-

چرخد سمت آراز که با حرص تالش دارد از دستان نادر خالص شود.  یم نگاهم

 :کند ینم شیاما نادر رها

 .داره یکه چوب بر نم یبابا، آدم واسه هر سگ الیخیب-

ه است که ب یرضا گرگ ست،ینادر کامال موافقم، اگرچه که رضا سگ ن یجمله  با

 .با چوب و کتک دورش کرد دیقصد پاره کردن به گله زده و با

 :ندارد یخاموش الیآراز خ آتشفشان
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کنه، حروم  یم فیتعر گهید یکیمن داره از  یواساده کنار دختر عمه  کهیمرت-

 .زاده

 :کشم یم یقیعم نفس

 یمجوابشو  دیاصال نبا د،یکنه که به هدفشم رس یخواست تورو عصب یماون-

 .یداد

 .یدیچنگک چسب نینادر، ع گهیمثل شلغم نگاش کنم؟ ولم کن د سمیوا-

 :زند یم ینیلبخند غمگ نادر

 .ستیجاش ن نجایاما ا ن،ییپا ارمیدوست دارم فکشو ب شتریمن از همه ب-

سر دولت،  ادیفردا رأس چهار ب میهماهنگ کن باهاش ؟یپس کجا جاشه حاج-

 ه؟یبرنامه کتک کار

 :کشد یلجبازش را عقب م یکالفه موها نادر
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رش س ییوگرنه هر بال اد،یبه چشم آرامم ب اشیباشه که زشت یوقت هی دینه، با-

 ست،یبزن بزن ن یخونه که جا ییرای. بعدم وسط پذنهیب یاز چشم ماها م ادیب

 مگه؟ ییرمبو

 میزنب م،یدر نهاز و تخته کن دیکم کم با گهید شم،یچقدر کوفته ها خوب شدن ابر-

 .نگیتریتو خط ک

کند،  یسالن دور نم یحواسم را از آن گوشه  یآراز هم ذره ا یها فیتعر یحت

 .همان جا که آالن و نارون نشسته و گرم صحبتند

دانم عشق است که  یعشق، نم ایاست  یحس  من به او خودخواه نیدانم ا ینم

شده عشق، اما هر چه هست من  میها یخودخواه جهینت ایآورد  یم یخودخواه

. نادر کند تر بنوازد یتند و کم یکم یکس یقلبش برا ستمین یراض یا هیثان یحت

 ی چهیاز ماه یمک ست،یما ن شیکند و به وضوح حواسش پ یم یباز شیبا غذا

غذا فکر  یکنم تنها به مزه  یم یخورم و سع یپز م لماجینرم و خوش طعم د

کند.  یم کیتحر شتریاعصاب کم توانم را ب ش،ینادر با غذا یباز یکنم. باز

درون خود  شتریب هیکرده و هر ثان رشیکه اس-یمرداب فکر نیاز ا نکهیا یبرا

 :پرسم یکنم م شیجدا-کند یغرقش م
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 .کشک بادمجونو به افتخار تو درست کردما-

 :کوبم یم شیشود. با آرنج به پهلو یمتوجه حرفم نم ابتدا

 ...عشق هللا، با تواما-

 :کند یحواس نگاهم م یب

 جانم؟-

 :مانده شیکه در ظرفش فقط طرح چنگال رو یکنم به کشک بادمجان یم اشاره

به افتخار خودت  ه؟یچه جور نیروش، بخور بب یدینگار کش بسه نقش و-

 .درستش کردم

 :شود یآراز از پشت سرم زودتر از نادر بلند م یصدا

اما واسه خاطر  ،یتو آشپزخونه غذا درست کرد یبه خاطر نادر دو ساعت موند-

 .معرفتت یب قیبه اون رف یزنگ بزن هی یداداشت حاضر نشد یگل رو

 :کند یقاشق سر پر از غذا را داخل دهانش م کی و
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ساعت تو از صدقه سر دو یلمبون یم یکه دار ییاون غذا ره،یچشمتو بگ-

 آشپزخونه موندن عمه اته؟

 :دیگو یم شیمعطوف به غذا یو حواس نییپا یبا سر همانطور

 .واسه نادره ،یواسه من که درست نکرد-

 یم ریبا اونا س یخور یواسه نادره، تو که سگ و با پوست م یاهیگ یغذاها-

  ؟یشد

 :شود یخنده نادر بلند م یصدا

هنوز  ینکن برادر من. سن اسب عمر شد ی. حسودنیبه خدا شما دوتا شاهکار-

 ؟یحسود

 :کنم یحرص به غذا خوردن آراز نگاه م با

واسه من  گهیاومده، بعد م یخوره انگار از قحط یم یجور هیآخه نگاش کن! -

 .نایا ستین

 :دیگو یطور با دهان پر م همان
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چرا سر  ینادره، الک لیام که باب م یاهیگ یآالنه، غذاها لیخورشتا که باب م-

 ؟یذاریمن منتشو م

 :نوازم یگردنش م یرو آرام

 ه؟یراک یو دلمه باب طبع ننه  چهیماه-

 .درست کرده لماجیاونارم که د-

 :اش هم خنده ام گرفته هم حرص یهمه حاضر جواب نیا از

که فقط واسه تو درست  یخورد یهمون دوتا رو م ،یدیکش هیپس چرا از بق-

 .یشیپره گلوت خفه م یم !انقدرم تند نخور شده...

 طنتشیپر ش یها ینوجوان هیشب قایزند که چهره اش را دق یم یتخس لبخند

 :کرده

 ینجوریچند وقته ا یدون یهمه نعمت بشم؟ م نیا الیخیمگه مغز خر خوردم ب-

 ؟یدل به کار نداد

 ...کنه ریخاک چشمتو س-
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 نکهیفکر ا یشوم، حت یم مانیخندد اما خودم پش ینادر م میگو یرا که م جمله

بوسم و  یکت م یکند. شانه اش را آرام از رو یام م وانهیروز آراز نباشد د کی

 :زنم یرا با دستم بهم م دهیکه چند ساعت به آنها رس یخوش حالت یموها

 .خدا نکنه-

مانده به  رهیخ یبا مهربان شیچرخد سمت آالن که برخالف ساعات پ یم نگاهم

 ایکه گو نایچرخد سمت س یند سرش مکیم ریما، اما تا چشمانم نگاهش را غافلگ

 .وستهیتازه به جمعشان پ

 :میگو یشوم و در جواب حرف نادر م یم بشیعج یرفتارها الیخیب

 ؟یگفت یچ-

 شد؟ یچ شگاهیمجوز نما گمیم-

. تو از کنسرتتون بگو، کجا قراره رهیگ یم یبه زود شاهللیآالن دنبالشه، ا-

 برگزار بشه؟

 .واسه اجرا میر یتو کاخ... م شاهللیمجوز بدن ا م،یمعطل کسالهی-

 .کنارا یبذار یپ یآ یو تیبل دیمن با یبرا ،نادر یوا-
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 :گذارد یچشمانش م یرا رو دستانش

 .جفت چشام یرو-

 :کشد یم یقیشده نفس عم ریس ایکه باالخره گو آراز

 الیخیتونه ب یکه آدم تا آرواره اش خسته نشه نم یکن یغذا درست م یجور هی-

 .رمشیمثه خودت هنرمنده برم بگ قتمیخوردن شه. اگر رف

 .شیریبگ یآره اونم نشسته تو بر-

 :کشد یرا م لپم

تا من برم  نهیبش دیمعلومه با آخه؟ رهیزن بگ رهیم یک یشوهر یب نیتو ا-

 .سراغش

 .معطل توه رونیپاچه ح رون،یآره دست ح-

 :رود یخاراند و نگاهش سمت نادر م یدست پشت گوشش را م با

 ...گهید یجاها دیخبرم اما شا یحاال دست و پاچه اشو ب-
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کنم سمت نادر که یمانده و رو م زیم یکار رو یدست چپش که ب یزنم رویم

 :و خنده سر در گم مانده خیتوب نیحالت چشمانش ب

 ادب و پرروه؟ یچقدر ب ینیب یم-

 :کند ینزده از خودش دفاع م ینادر حرف هنوز

 ینباشن مثال موها رونیدست و پاچه اش ح دیگم شا یزدم؟م یمن اصال حرف-

 .توشون بکشم یدست هیباشن که من برم  رونیسرش ح

 ...گمشو نکبت-

 :چرخم سمتش یم یبا صندل و

 ...یکن تیدوست منو اذ یبه خدا بخوا گم،یم یچ نیگوش کن بب-

 :کند ینادر را نگاه م یگذارد جمله ام تمام شود و با حالت غمناک ینم

که من خر شدم  یقسم از روز یبه عل خواد شروع کنه... یباز م نادر... یوا-

 بند عیترج گه،یجمله رو م نیت ک داره هم هیکلوم حرف زدم دو قشیرفتم با رف

 .”گمهیم یچ نیگوش کن بب“همه اشم 
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 :خندد یبلند م نادر

 .شمهیابر نیتورو شناخته باشه هم اینفر تو کل دن هی-

 :کند ینگاهم م یبا مهربان و

باشه که گوش دادن به حرفش ارزش داشته باشه، بازم  اینفرم تو دن هی-

 .شمهیابر

است که  یاول یهمان سالها شمیدانم منظورش از گوش دادن به حرف ابر یم

 یآرام لقمه  نکهیبر ا یبار هشدارم مبن نیعشق آرام شده بود و چند ریدرگ

منطق توانسته افسار  خیتار یرا پشت گوش انداخت، اما در کجا ستیدهانش ن

 رد؟یعشق را به دست بگ

و  میقدم برداشته. هنوز چشم در چشم همجلوتر از منطقش  شهینادر هم عشق

 انیآالن جر یکه صدا م،یکن یمشترک فکر م یخاطره  کیمطمئنم جفتمان به 

 :کند یخون را به سمت قلبم پر فشار تر م

 ؟ینادر، سازتو آورد-
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کند تا به یاو را مجاب منادر است و یرو یشگیآالن با همان اخم هم نگاه

 :احترامش بلند شود

 .نهیپشت ماش آره داداش،-

که موقع خوردن دسر  ارش،یراحت باش، هر وقت کارت تموم شد ب نیبش-

 .برامون یبزن میساز هی یزحمت بکش

 .حتما  -

 :دیگو یخبر از همه جا م یو ب طنتیبا ش آراز

ل ن د یخانم دادگر آهنگ در خواست نیبپرس بب- و  ونیندارن؟ البته فکر کنم با س 

م ببرش باال ه ،یحال کنه، اونم که راسته کار خودته حاج یلیخ کشیتانیآهنگ تا

 .بساز کیتانیهم تا، بنواز کیتانیتا

کنم با نگاه به بشقابم حرصم یم یشود و سع یمشت م زیم ریناخودآگاه ز دستانم

 :کند یم رانمیح یبم و لعنت یآالن با آن صدا یتک خنده  یرا نشان ندهم ول

 ...کره خر-
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 :زدیر یدرست شده آراز را دوباره بهم م یبا دستش موها و

 .یتنها ب پ لک ارهین ویکو؟ خدا روز دتیز-

 :خندد یبلند م آراز

 .ادیکه ب ستیدرست ن هیگفت مجلس رسم م،ینداز یما جلوت لنگ م-

 شنوم که یرا م شیفقط صدا نم،یب یاست و واکنش آالن را نم نییسرم پا هنوز

 :دیگو یم

 .ایخم دوخم خوب کار نکرد هی ازت جلوه، رو چیپس دو ه-

 :کوبد یشود و آراز بر پشتم م یخنده شان بلند م یصدا

تو  یکرد، کشت یباهاش شطرنج باز شهیم ممیماکس شمه،یابر قیرف یکی نینه ا-

 .ستیکارش ن

 :دیگو یشود و آالن م یسکوت م هیچند ثان یبرا

 .یش یمرد م یخوبه پس، دار-

 :شودیدهد و بلند م یاز خدمه م یکیبشقابش را به دست  نادر
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 .ارمیب من برم سازمو-

 یخود احساس م ینگاهش را رو ینیسنگ ینگاهم سمت آالن نرفته، ول هنوز

 :میگو یکنم و رو به نادر م یکنم. سرم را بلند م

 .امیمنم باهات م سایوا-

 :زند یم یمهربان لبخند

 شتر؟یب نیاز یچه افتخار-

بار  نیهزارم یهمقدم شدن با او، برا نیدوزم و ح یلبخند مهربانش چشم م به

 .مرد مهربان نشد نیفرستم که چرا عاشق ا یبه دلم لعنت م

 :دیآ یآراز از پشت سرم م یصدا

 .نایش بیواسه دوساعت غ نینر-

 :چرخد یم نادر

 .دزدم یم عموتودختر-
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 یشود م یدرونش حس نم شیپ قهیچند دق یاز شوخ یکه اثر ییبا صدا آالن

 :دیگو

 .نیزود برگرد-

 :دیآ یعقب عقب مهمانطور رو به آن دو نادر

 .شهینم بمینص شهیافتخارا هم نیدم، از ا یقول نم-

و پا  میشو یکه رد م یاندازد. از هشت یصورتم م یباز نگاه مهربانش را رو و

کشد و چشمانم را پر  یبر سرم م یهوا دست یانگار سبک میگذار یم اطیبه ح

 .کندیم

 :دیگو یتوجه به حاالتم م یب نادر

آدم اگر  یگفت یمه همه جارو گرفته بود، م ادته؟یسفر جنگل ابرمون  شمیابر-

  ره؟یخوشگل بم یجا هیهم، تو  رهیقراره بم

 زیاز خاطره انگ یکیزنم، سفر جنگل ابر  یلبخند م میحرفش و حال آن روزها به

جان نداشت و آالن کولم کرد.  گرید میسفر پاها یشد، آخر ها مانیسفرها نیتر
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مسخره ام کردند که تا مدتها سوژه  یانقدر هم بابت سوسول بودنم دسته جمع

 .خنده شان بودم

 :دهد یشود اما او همچنان ادامه م یخاطره دوباره پر م ادیبه  چشمانم

 هیبه مرگ  سعادتمنده، تو کنم، اگر قراْر  یبند اضافه م هیحاال من به اون جمله -

 .میکه دوسشون دار ییآدما نیقشنگ باشه و ب یجا

 :دارد یکنم که دست از سر چشمانم بر نم یرا پاک م یسمجانگشتم رد اشک با

 ؟یمردن افتاد ادیزنده موندن، تو  یبرا لیهمه دل نیا-

 ...جنگل ادیخوب امشب  یهوا-

 کبارهیچشمانم  دنیچرخد سمتم تا جمله اش را تمام کند اما با د یلبخند م با

 :شودیساکت م

 ؟یکن یم هیگر یدار-

 :به شک اش انداخته اطیروشن ح-هیسا د،یآ یتر مجلو ناباور

 شم؟یشده ابر یچ-
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 :کنم یو جلوتر از او حرکت م ”یچیه“ یدهم به معن یتکان م یسر

 ؟یکجا پارک کرد نتویماش-

 :کشد یرا م میپشت بازو از

 .امیقدمم باهات نم هیشده  یچ یتا نگ-

 :کنم یبه در بسته خانه نگاه م مضطرب

 .گم بهت یم نتیسمت ماش میبر ایآروم، ب-

 :کند یبه چشمانم نگاه م ینیبدب با

 .نگهیتو پارک نیماش-

 :اندازم یم نییرا پا سرم

 .نییپا میبر ایب-

د شورش کنن یقطره بودند تا دسته جمع نیکه انگار منتظر اول ییدست اشکها با

روم. پشت سرم  یم نگیکنم و شتابان به سمت پارک یبجهند را پاک م رونیبو

 امدنشین ایتوجه به آمدن  یکند. ب یاش را روشن م نیماش موتیبا رو دیآ یم
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دارم و با حرص به  یمداشبورد بر  یو دستمال را از رو نیروم داخل ماش یم

گذرد  یکه م هیکند. چند ثان یشود و ناباور نگاهم م یکشم. سوار م یچشمانم م

 :کند یسرش را کج م

 شدم؟ بهیغر نقدریمن ا یمنو، از ک نیبب-

 :کنم یدستانم دستمال را تکه تکه م با

 .ستین یچیه-

 :شود یجا به جا م یصندل یزند و رو یم پوزخند

 .تو چه خبرهاونخوبه، دروغ بگو. چشماتو پنهون کن تا من نفهمم -

 ید یس کیو  شیها ید یبرد سمت جعبه س یدست م میگو یکه نم یچیه

 :کند یخارج م

 شتیاومد چقدر راز مگو پ ادتی دیبذارم، شا مویکه دوست دار یبذار اون آهنگ-

 .یدارمو چقدر حرف نگفته بهم بدهکار

 :خواند یجوان م ان  یگذارد و شجر یرا م ید یس
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 دلنه بسته ام به کس -

 بسته کس به من دل نه

 :کند یم یکنم و با شعر همخوان یپر اشک نگاهش م یلبخند با

 چو تخته پاره بر موج-

 رها رها من رها

 من هر آن که او دور ز

 دل به سینه نزدیک چو

 من هر آنکه نزدیک به

 او جدا جدا من ز

 

که  یهمان م،یکرد یگرفت گوش م یاست که هرگاه دلمان م یآهنگ همان نیا

 ینواخت، تا قبل از آن ساز تخصص مانیکه تار به دست گرفت برا ییسالها نیاول

او را سمت همه نوعش کشاند و  یزه یبه سازها ششیبود اما گرا انویاش پ

 :رسد یالحق در تک تکشان خبره شد. آهنگ به اوجش م
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 ستاره ها نهفته-

 آسمان ابري در

 گرفته اي دوست دلم

 گریه با من هواي

 گریه با من هواي

و  ردیگ یم یواقع دوستکیبارم. نادر شانه ام را مثل  یاز قبل م شتریمن ب و

 :کند یآهنگ را خاموش م

بارم بذار من سنگ  هی ،یتو سنگ صبور بود شهیهم شم،یبگو به من ابر-

 کرده؟ یآسمون چشماتو ابر یصبورت بشم، ک

 یتا کشت دیگو یم یشاعرانه ا یدر اوج  غم جمله  شهیکنم، هم یم نگاهش

پشت کرد و دل  یهمه مهربان نی. چطور آرام به اردیدلت پهلو بگ یطوفان زده 

 :کشم یم یقیمار خوش خط و خال داد؟ نفس عم کیبه 

 .من عاشق شدم-
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 رهیباشم، هاج و واج و ناباور به چشمانم خ دهیبا مشت بر صورتش کوب انگار

 :نگیسرباز پارک یچرخد سمت ورود یگذرد نگاهش م یکه م هیشده. چند ثان

 اش کجاش بود؟ هیگر ست،یخب عشق که بد ن-

 ییروشنا میکنم، انگار جفتمان منتظر یشده نگاه م رهیکه خ ییهمان جا به

 :کرده، نجاتمان دهد رمانیکه اس ییها یکیاز تار رونیب

 .است هیهمه جاش گر-

 .یبه لبم کرد جون ؟یدرست بگو عاشق ک شمیابر یوا-

 :پرسد یچرخد به سمتم و با ترس م یم یصندل یکنم رو یکه م سکوت

 ؟یعاشق مرد زن دار که نشد-

 ه؟یچه سوال نینادر خدانکنه، ا وا...-

 :فرستد یم رونیرا پر صدا ب نفسش



 
629 

 یکیخواد؟  یم شتریب نیاز یچ گهیکه هست، د یخب پس، خوش به حال هرک-

خوشگل و خوش اندامه، هم هنرمنده، هم خوش پوشه،  یکه هم به چشم خواهر

 ...لیهم تحص ره،یّ هم خ

 :پرم وسط حرفش یم

 ...آالن-

 :کند یکند و به اطراف نگاه م یرا بلند م سرش

 کو؟-

 :خشکم یها هیفرستم سمت ر یرا م ژنیاز اکس یشتریب حجم

  .که عاشقش شدم آالنه یکس-

 ادیپ یکند و انگار جواب ینگاهم م رهیخ هیچرخد سمتم، چند ثان یم یناباور با

 :زند یکند سمتم و در چشمانم زل م یکند. سرش را خم م ینم

 ه؟یک-

 :دهم یدهانم را قورت م آب
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 .آالن-

 :پرسد یم یناباور با

 آالن خودمون؟ داداش آراز؟-

 م؟یمگه چندتا آالن دار-

کند تا مطمئن شود سرکارش نگذاشته ام، که  یدر چشمانم نگاه م رهیخ همانطور

 :کند یم خکوبیآالن جفتمان را م یشود و صدا یدر سمت من باز م کبارهی

پامون سبز  ریهمه لفت دادن داره؟ درخت ز نیساز آوردن ا هی ن؟یکجا موند-

 .نیینجایهم داد، شما هنوز ا وهیشد، م

گردد، انقدر جا خورده که انگار از  یصورت من و آالن م نیناباور نادر ب نگاه

 یمان ندهد منگاهش لو نیزده باشم تا با ا یحرف نکهیا یازل الل بوده. برا

 :میگو

 .امشب بزنه م،یو انتخاب کن یکیتا  میداد یبه آهنگاش گوش م میداشت-

ز کمتر ا یلیکه فاصله اش با صورتم خ یاخم ممکن و صورت نیوحشتناک تر با

 :دیگو یقبل شده م
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 یداره م یکه چ نیزد یو حدس م نیداد یصدا گوش م یاونوقت آهنگو ب-

 خونه؟

 هان؟-

چرخد سمت  یکند، چشمم م یبه دستگاه پخش خاموش اشاره م شیابرو ها با

 :دیگو یام بکوبم نادر م یشانیبا دست بر پ نکهیدستگاه، قبل از ا

 .گهید میخاموشش کردم، خب بر گهینه انتخاب شد د-

 :ردیگ یچپم را م یبا دستش شانه  بعد

 .باال میبر-

آرامم کند اما خبر  یگذارد تا کم یهم م یکنم، چشمانش را آرام رو یم نگاهش

 میبرا یلیبا عنوان آرامش خ یزیزند و چ یم میلحظات قلبم در گلو نیندارد در ا

 .معنا ندارد

 :دیگو یکند و با خشونت م یرا آرام لمس م میآالن بازو دست

 نیایب ک،یالرمونیانتخاب شد واسه ارکستر ف ایگو یب آهنگم که به سالمتخ-

 .گهید رونیب
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رود تا سازش را  یشود و به سمت صندوق م یم ادهیاز سمت خودش پ نادر

 :پرسدیدر همان حال مبردارد و

 تار؟یگ ایتنبور  تار، شم؟یابر ارمیکدومو ب-

 :دیگو یمانده ام که آالن م جیگ

پاپ  ای یموندنو آهنگ گوش دادن، هنوز رو سنت نیساعت تو ماش هیبعد  -

 ن؟ینگرفت میبودنش تصم

 یهم اثر سوزانندگ یکیتار یاندازد، حت یاش را در چشمانم م یزرینگاه ل و

 :میگو یم اریاخت ینگاهش را کم نکرده، ب

 .نادر تاریگفتم که گ گه،ید چرا-

 :دیگو ینجاتم م یهم برا نادر

 .آره آهان...-

 :کند یم یمسخره ا یخنده  و

 .پس میخب بر مخم هنگ کرده واقعا...-
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 :کند یاندازد و به ما نگاه م یکولش م یرا رو تارشیگ

 م؟یبر-

 یرا سفت م میخواهم به سمتش بروم که آالن بازو یبندم و م یرا آرام م در

 :ردیگ

 .دارمشمیبا ابر یکار هیمن  ؛باال تو برو-

 :دیگو یم ندیب یرا مناسب صحبت با آالن نم تمیکه موقع نادر

 .حرف زد، االن مهمونا منتظرتونن شهیحاال بعدا هم م-

 منتظره؟ اومده باال مهمون نشسته و ادتیتازه -

 :زند یدوباره لبخند م نادر

 ...باال بعد میخب حاال تو اشتباه مارو تکرار نکن، بر-

 .میمام اومد ینادر جان، تا سازتو کوک کن-

 یفرصت گرید یپرم. نادر  طفلک یم یکه کم دیگو یقاطع م یجان را به قدر نادر

 :دیگو یکند و آرام م ینم دایچانه زدن پ یبرا
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 .نیایباشه پس زود ب-

 یرود، به باال یرا باال م نگیپارک یبیو او سرآش میده ینم یکدام جواب چیه

کند اما حرکت دست آالن  یچرخد سمتمان و نگاهم م یم ؛رسدیکه م بیش

 .کامل دور شود دیکند که با یمطمئنش م

 :چرخد سمت من یرسد آالن سرش م یدر خانه که به گوش م یصدا

 ...خب-

 :کنم به چشمانش نگاه نکنم یم یسع

 خب؟-

 :دهد یرا تکان م میبازو

 ساعت؟ هی نیکرد یکار میچ نیماشتو-

 :رسد یکه سرخ شده م یو به چشمان دیآ یآرام آرام باال م سرم

 دم؟یکنم دارم به گشت ارشاد جواب پس م یچرا حس م-
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تو باعث  هیچه خبره که همراه نییپا نیا ساعتهکیجواب سوال منو بده، -

 افتخاره نادره؟

 :زند یکنم که پوزخند م یو سکوت نگاهش م یناباور با

 ؟یگفت ینادرم م یشدنت برا دهیبوس یاز نحوه  ینکنه داشت-

 حد نیکند، من در عرض چند ساعت تا ایرا باور نم یانصاف یهمه ب نیا مچشمان

ا درونم ر شیاز پ شتریب یپناه یب یها انهیکه گذشته مور هیتنها شدم و هر ثان

 :است ختنیفرو ر میکه هر لحظه مرا ب ییخورده اند تا جا

 ...شهیباورم نم-

 :کشد یم را جلو نشیخشمگ نگاه

 شه؟یباورت نم ویچ-

 :ترساند یخودم را قبل از او م ادم،یفر یصدا

 ؟یچ یعنیرفاقت  یفهم یم ؟یشناسینادرم نم ،یشناس یتو منو نم-

 :کشد یم شیموها انیم یدست کالفه
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 ...ندازه چه برسه یاز پا م لویتو ف یمرده، حرفا هیباشه اونم  یهرچ-

 یسمتش م ایدن ی  نینفر یحس ها یو همه  ییبغض، تنها ،یحسرت، ناباور با

 :ستبرش ی نهیس یکوبم رو یدستم را مروم و کف دو

 ...بمونه ادتیامشبتو خوب  یحرفا ینچیآالن مش-

 :کوبم یاش م نهیس یرو دوباره

 رید یلیاون روز خ دوارمیفقط ام ،یش یم مونیاز گفتن تک تکش پش یروز هی-

 .نباشه

م اشک چشمان دنیدو نیو ح یبیدوم سمت سراش یم ردیدستم را بگ نکهیاز ا قبل

 یو با اخم دهیرس یبیسراش یرسم او تازه به باال یکنم، به در که م یرا پاک م

م ده یتکان م یکند، سر یکم شده نگاهم م یاندک ششیپ هیکه از شدت چند ثان

 یمهمانان م الیخ یب یبلند و خنده ها یحجم از صدا نیا یدر را به رو و

 میادهایرا متوجه فر یبلند بوده که کس یداخل به حد ی. خداروشکر  صدامیگشا

 .نکند
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 یبر التهاب صورت گلگونم م یروم و آب یم یورودکینزد ییسمت دستشو به

 .پاشم

 :آالن یپشت بندش صداو  دیآ یبر در م یکس دنیتق تق کوب یصدا

 ؟یکن یپاره م سمونیچرا مثل بچه ها ر م،یباز کن با هم حرف بزن-

کنم جمالتم را  یدر چشمانش تالش م رهیکنم و خ یدر را باز م یمعطل بدون

 :میبلند شود، شمرده بگو میبدون آنکه صدا

برو تو و به مهمونات برس که نه صدام روت بلند بشه، نه حرمت  یجور هی-

 .بره ادمیاز  یدیکه برام کش یهمه سال زحمت نیا

موضع شده باشم،  رهیموضع در چشمانش خ نیگاه از ا چیکه ه ستیخاطرم ن در

لحظه  نیاگر هم یاز دست دادن ندارد و حت یبرا یزیشکست خورده که چ کی

که چشمان  یبه حالش نکند. با غم یاز او متنفر شوند باز هم فرق ایهمه دن

آورد تا به سمت صورتم  یکرده دستانش را باال م شهیتر از هم رهیروشنش را ت

 :کشم یکه عقب م اوردیب

 .یمرد هیباالخره توام  ،یزن یدستم به من نم-
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خودم را  یقلب شکسته شوم و تمام او و یکند، از کنارش رد م ینگاهم م ناباور

 یقیرسم نفس عم یگذارم. به سالن که م یبه ظاهر محکمم جا م یپشت قدم ها

چرخد نگاه مضطرب و پر سوال نادر است؛  یکه سمتم م ینگاه نیکشم. اول یم

آراز با  راستشسمت  سه نفره نشسته و یهااز مبل  یکی یساز به دست رو

گذارم داخل سالن و  یمهربان و برادرانه اش منتظرم است. قدم م شهینگاه هم

و پس از خاموش کردن آهنگ   ردیگ یآراز با ورودم کنترل ضبط را به دست م

 :دیگو یدر حال پخش م

. با میوقتشه امشبو پر خاطره کن گهیخانمها، گل مجلس اومد د ونیخب آقا-

 .صدا یاسطوره  حضور دو

کند که انگار قرار است امشب  یاشاره م یبه من و نادر جور یبا مسخره باز و

به  یرگیکنم که با خ ینثارش م یبخوانند. چپ چپ شانیو گوگوش برا یاب

رد بب یزیبه چ یپ نکهیشود. قبل از ا یلبخند صورتش کمرنگ م یچشمانم، کم

 :میگو یم

 .ام عود کرده یکشه، فکر کنم آلرژ یمن صدام امشب نم-

 :شود یم رهیشود و کنجکاو در چشمانم خ یم کمینزد آراز
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 چه وقته؟ هیآلرژ عود کنه؟ تیافتاد آلرژ ادتی نگیتو پارک ،یغلط کرد-

 :دیگو یموضوع را جمع کند م نکهیا یبرا نادر

از بس من  شه،یمن گم م یپشت صدا شمیابر یصدا میخون یحاال با هم م-

 .ام ییحنجره طال

 نیبنش“ یکوبد و به معن یاش م یکوسن کنار یکنم که رو یخنده نگاهش م با

شود. نادر رو  یم ریو آراز هم سمت راستم جا گ نمینش یکند. مینگاهم م” کنارم

 :پرسدیبه مهمان ها م

 م؟یخب شروع کن-

 :چرخد سمت من یکنند و نگاه نادر م یبا هم موافقتشان را اعالم م همه

 خانم خانما؟ میبخون یخب چ-

 :کند یم ینیریجواب بدهم، رضا خود ش نکهیاز ا قبل

 .نیبخون یبگم چ دیامشب منم، خودمم با یکه نشد! مهمون افتخار نجوریا-
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بماند و  شیناراحت شود و نه حرف در گلو یکه نه کس یطور یبا لودگ آراز

 :دیگو ینکرده حناق شود م یخدا

واسمون  م،یکار کرد یلیخ میکن یتحملت م میدار نجایتا ا نکهیما هم رضا جون-

 .نوکرتم ایاُرد ناشتا ن

 :دیگو یشود و نارون م یجمع بلند م یخنده  یصدا

 .باشه یاول با ک یبگه آهنگ انتخاب سیاصال رئ-

 یداده به ستون ها هیرود که تک یم یشود و نگاهم سمت آالن یبلند م سرم

 :دیگو یکشد. در همان حالت م یبه رخ م شهیاز هم شتریاش را ب یسالن، بلند

 .باشه یبا ک یبگه آهنگ درخواست دیکشه، خودشم با ینادر داره زحمتشو م-

 :چرخد سمت من یو سرش م ردیگ یم یشترینادر عمق ب لبخند

 .دم یافتخارا نم نیاز یبه کس شمیمنم به جز ابر-

انگار همه فکر کرده اند نادر عاشق  که ستیهو کردن جمع به گونه ا یصدا

محبت امشب او به خاطر  یچاک من است، اما خبر ندارند؛ بخش عمده  نهیس

چرا تا امروز  نکهیدر چشمانم خوانده و عذاب وجدان  ا یاست که به تازگ یغم
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دهم  یتکان م یزنم، سر یم ی. به حالت منتظر چشمانش لبخنددهیدردم را نفهم

 :زنم یو لب م

 .میافسوسو بخون-

 :زند یبه نگاهم م یچشمک

 .چشامرو-

زند. فکر  یم نمیزخمه بر دل غمگ شیخوش صدا تاریگ ینوا کند و یم شروع

جا گذاشته ام، اما قلبم  ییرایپذ یکردم قلب شکسته ام را پشت ستون ها یم

 ینیکند و سنگ یو نگاهم م ستادهیداده به ستون ها ا هیتک م،یآنجا، روبه رو

بندم تا راحت با نادر  ی. چشمانم را ماوردیرود تا نفسم را بند ب ینگاهش م

 :کنم یهمراه

 پر ستاره اس یتو، مثل  شبا یهنوزم چشما-

 تو، برام مث  عمر  دوباره اس دن  ید هنوزم

 !لرزه یم یدلم از شاد ،یخند یم یوقت هنوزم

 …ارزهیم ــایبا تو نشستن، به همه دن هنــوزم
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 نحالیکنم، با ا یحس م چشمانم  اشک را کنج یگرم ردیگ یکه اوج م آهنگ

 در چشمانم رهیکندو خ یکنم. سرش را بلند م یو به نادر نگاه م میگشا یم چشم

 :کند یم یهمراه شهیتر از هم نیسنگ یبا غم

 …ـــرهید گهید …ـرهید گهیاما افسوس تورو خواستن، د-

 …ـــرهیگ ینم …ـرهیگ یافسوس با نخواستن، دلم آروم نم اما

 

 :میده یادامه م نوازد و یآوا م ینت ب چند

 ختیتو پژمرد و فرو ر وونیاز سر ا یتا گل-

 ختیچشمان  من آو یغم زده؛ از گوشه  یشبنم

 ختیتو پژمرد و فرو ر وونیاز سر ا یگل تا

 ختیچشمان  من آو یغم زده؛ از گوشه  یشبنم

 …استیو در یماه یمن و تو؛ دور نیب یدور
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 …ماه و تماشاست یمن و تو؛ دور نیب یدور

 …ــرهید گهید …ـرهید گهیافسوس تورو خواستن، د اما

 …ــرهیگ ینم …ـرهیگ یافسوس با نخواستن، دلم آروم نم اما

** 

 یها وارهیهو هو کشان تنش را بر د یکه باد ظهرگاه یکیکوچه باغ بار در

دور تر از قدم کیدارم.  یشود قدم برم یدور م طنتیکشد و با ش یکوتاهش م

توانم مقنعه  یکه اگر دست دراز کنم م کیام، آنقدر نزد ستادهیا میها یسالگ ۳۱

 دایفاصله پ نیا از. صورتم رمیو بلندم را از پشت به دست بگ یسورمه ا ی

به سمت در خانه  ریکه با تاخ ییام از قدم ها یو خستگ یحوصلگ یاما ب ست،ین

ساله بر در  ۳۱ شمیباد و برگ درختانم که ابر ی.سرگرم بازداستیگذارم، پ یم

که بعد  یرفته بود که رنگ  در آن وقت ها سبز بود، در ادمیکوبد،  یخانه باغ م

شود و عرفان،  یدر باز م یا قهیچند دق ر  یتاخ ابالکل عوض شد. ب یاز باساز

” سالم“توجه به  یکشد و ب یم رونیشاد و خندان سرش را از چهارچوب در ب

 :دیپا یساله اطراف را م ۳۱دخترک 
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 ؟یتنها برگشت-

 :جواب دهم یلیم یتا با ب ستمیا یام م یروم و کنار نوجوان یجلوتر م یکم

 .یکن یکار م یچ نجایآره، تو ا-

فاصله دارد  ینور یسالها یساله به اندازه  ۷۲ شمیآرامم با ابر یها ینوجوان

کرده، دخترک جرأت کنار زدن عرفان و رد شدن ” او“به  لیو من  نوجوان را تبد

همه سربه  نیرا هول بدهم تا از ا” او“خواهد  یاز چهارچوب در را ندارد، دلم م

اندازد و  یم یمدرسه ا  ی”او“ یبه سرتا پا یدست بردارد. عرفان نگاه یریز

صورتم بسته شود همراهشان پا به داخل  یدررو نکهیکشد. قبل از ا یعقب م

 یداریگذرد، از عمارت سرا یگذارم. نگاهم از کنار تاب محبوبم م یخانه م

 یکشد. با کم یدرختان افرا باال م یشود و رو یهم رد م لماجیدو لیاسماع

دارم. کنار حوض، عرفان  یالغرتر قدم بر م شم  یآرام ابر یپشت قدم ها ر،یتاخ

 :ردیگ یم” او“را از دست  فیک

 .برات ارمیم-

 کجان؟ هیچرا خونه ساکته؟ بق-
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 .نذر مذراش نیاز ا یکیواسه  یرفتن خونه حاج خانم تفقد-

رود و دستش  یم وانیا یدهد، به سمت پله ها یتکان م یمظلوم سر ی ”او“

 :شود یم دهیاز پشت کش

 من چرا موندم خونه؟ یگ یعجله؟ نم نیکجا با ا-

 یام و صورت عرفان جلو ستادهیشود، پشتشان ا یم رهیتعجب به عرفان خ با

 رونیکند دستش را از دستان قدرتمند عرفان ب یتالش م” او. “ستینظرم ن

 :پرسد یدرمانده م یتواند و با حال ینم یبکشد ول

 باهاشون؟ یچرا نرفت-

 :شود یم کینزد یقدم عرفان

  .به خاطر تو-

به سلول را از سلول  یلعنت یصحنه  نیشد ا یخاطره م یجا نیاز هم کاش

که  رمیبر دهان عرفان بکوبم، انگار درون خاطره اس یحافظه ام جدا کنم و مشت

مدرسه  فیماند ک یجواب که م یجز نگاه کردن. عرفان ب مینمانده برا یراه چیه

 :زند یم ادیبا خشم و جنون فر د،یآ یم نییپا وانیا یکشد و از پله ها یرا م
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دماغ باشه و نذاره  یهست مو یکی شهیلحظه ام، هم نیاچند ساله منتظر -

 .حرفمو بزنم

 یپرتاب م نییبه سمت پا یجور اطیح یرا از باال یکوله پشت یآن یبا حرکت و

آخ ناجور لوالها به گوش  ،یچوب یبرخوردش با در دو لنگه  یکند که از صدا

رو به عرفان و  د،یآ یم نییرا پا وانیا یناباور چند پله و رانیح” او“رسد.  یم

 :پرسد یلرزان م ییبا صدا

 ؟یانداخت فمویچرا ک-

 یم نییپا یبا ترس و نا باور نیزم ریکم عرض و پر ارتفاع ز یاز پله ها و

 یپشت سرشان حرکت م زیشود، من ن یم یرود. عرفان که پشت سرش راه

که تا آخر  ن،یغمگ یخاطره  نیو ا رمیشد از پشت، عرفان را بگ یکنم. کاش م

 یضربه  باکنم. در بماند، را پاک یلوح غمناک ذهنم باق یعمر قرار است رو

کند. دو  یبه بغل و لرزان نگاهش م فیک” او“شود و  یعرفان دوباره باز م

خورد و من  امروز را  یپشت دستان الغر عرفان محکم بر هم م ،یچوب یلنگه 

شدن ها و دور  کینزد شهیگذارد. از پشت ش یتنها م یرنگ یها شهیپشت ش

ترس  یسبز و سرخ و آب یها شهیاز پشت ش نم،یب یعرفان را م یشدن ها
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قلب نا  یصدا یرنگ ینورها نیاز پشت ا داست،یساله به وضوح پ ۳۱ شمیابر

قدرتمند  یاما پنجه  ستیواضح ن شانیشنوم. صدا یرا م میآرام آن روزها

دانم پشت هر قدم  یم دهیحافظه ام عبارات را نعل  به نعل در ذهنم حک کرده. نشن

به خاطر حضور گاه  نیتا قبل از ا که دهیخواب ازین کیعرفان  یشونده  کینزد

لرزش  ینشده بود. به چند قدم انیب زیآقا جان و عز ایگاه آراز و آالن و  یو ب

کشد. چشمان  یم” او“د، مقنعه را از سر رس یام که م یپر ترس نوجوان یها

 یموها یاز رو یقیشود و نفس عم یبسته م بیغر یبا حال یببر زخم نیا

 :ردیگ یم ختهیروشن و به هم ر

 .سمیوا کتینزد نقدریوقت نذاشتن ا چیه-

اش به رعشه افتاده لرزان و ترسان عقب  یالغر، که  تمام اندام حرکت شمیابر

شود. به  یقدم بلند عرفان جبران م کیرود و هر چند قدم کوتاهش، با  یعقب م

شنوم اما  یدر خانه باغ را م یخورد من صدا یپشت سرش که م یآجر وارید

 .آن دو هنوز سرگرم شهوت عرفانند

دستانش فرار  ریاز ز” او“و  ندینش یسر دخترک رنجور م یعرفان باال دست

 ینم رونیپا به ب یمیقد یاز درها شیکشد که صدا یم یآرام غیکند. ج یم
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آن سمت درها آرام آرام  شمیشود. ابر یمغزم اکو م یگذارد، اما در تمام حفره ها

 :نیزم یخورد رو یم زیدستاش ل نیاز ب فیکشد و ک یعقب م

 ...عرفان تورو خدا-

 یکه مرا نم ستین بیکند، عج یدر نگاه م یسو نیبه پشت سرش و ا عرفان

 :ندیب

 .ینش تیدم اذ یقول م ا،یآروم، تو با من راه ب-

رسد، هنوز  یخانه به گوش م وانیا یسرم و رو ینفر باال کی یقدم ها یصدا

زند و بعد  یاز خانه قدم م رونیب یداخل و چند ی. کمستیدانم ک یصدا نزده م

 :پرسد یکشدار آرام م ی قهیاز چند دق

 ؟یعرفان، رفت-

جا  یزیچه چ ستین ادمیها برگشته،  یاز منزل تفقد ییسودابه به تنها عمه

 .شد ریاش سبب خ یدر کل زندگ کباریگذاشته بود که 

 ی.دوباره قدم هارینه دخترک ترسان و لرزان  اس دهیرا نه عرفان شن شیصدا

کمر دخترک  یدستش را رو ،یترش یدبه ها نیبار ب نیروند، ا یم شیعرفان پ
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خاطرش  یدارند که از وقت یلمس نقاط یبراگذارد، دستان قلدرش تالش  یم

. صورت ندگشاد تالش کرده از چشمان مردان دور بمان یمانده با لباس ها

از آن سو نگاه هرزه  گرید یچشم ییاما گو ستیفاصله واضح ن نیعرفان از ا

دخترک  یکه آرام آرام به لبها یکند، نگاه هرزه گرد یم ریتفس میگردش را برا

تالش ” او“ یکردن سرش به صورت عرق کرده  کیشوند و با نزد یم رهیخ

 :رندیبگ یدارند کام

 .دم یقول م شه،یزود تموم م-

 یابر ادشیبلند تر از بار قبل. فر نباریزند، ا یعرفان را صدا م ؛سودابه دوباره

کند  یدارد. از غفلت و چرخش سر عرفان استفاده م یبهشت یدخترک حکم نوا

 یعرفان بتواند جلو نکهیکند. قبل از ا یدستانش به سمت درها فرار م ریو از ز

ملتهب، از کنار جسم ناظرم  یتکند و با صور یدرها را باز م رد،یپروازش را بگ

رسد سودابه  یپله ها که م یرود. به باال یباال م یکیگذرد و پله ها را دوتا  یم

ورمه س یرفان که با کوله پشتع ستاده،یکه با بهت و خشم ا ندیب یمنتظر را م ی

 :پرسدیشود سودابه م یخارج م دهیترس یو نگاه یا

 ؟یکرد یم یبا پسر من چه غلط نییهرزه، پا یدختره -
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 ،یناباور ،ینا امن ،ییمتضاد؛ رها یپر شده از حس ها گناهیب ی”او“ صورت

چرخد سمت من  ناظر و عرفان  ی. نگاهش مییتنها شتریخشم، ترس و از همه ب

شود عرفان لب  یتر شاهد ماجراست. سکوتش که ادامه دار م نییپله پا کیکه 

 :زند یم

 .سواالشو بپرسه ازم نییپا میگفت بر-

 یم شمیجواب ابر یلرزان و ب یلبها یسودابه رو نیو خشمگ دهیدر نگاه

محکمش درد  یسپارد و ضربه  یچرخد، تمام خشمش را به کف دست راستش م

کند. از  یم داریساله را با هم ب ۷۲ممتد و پر زجر من   غیو ج” او“و اشک 

 ی انهو خوشرنگم در خ یارغوان یپرم و چشمان بازم روبه پرده ها یخواب م

 کبارهیو سپس باز شدن  دیآ یم یکس یپا یشود. صدا یعمو باز م یپر ماجرا

 :در ی

 شده؟ یچ شم،یابر-

 یکه به شماره افتاده را قدر یسخت و ترسان یمضطرب آراز نفس ها یصدا

در چشمان پر اشکم  رهیشود. خ یم کمیکند. چراغ را روشن نکرده نزد یآرام م

 :شود یم
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 ؟یدیبازم کابوس د-

 ته،خیبه هم ر ییکند، با موها یم نییام را سخت باال و پا نهیکه س یینفس ها با

 :میگو یکند م ینم یاریحنجره اش  گریکه د ییپر اشک و صدا یچشمان

 ...یعرفان بود...عمه سود-

دهد؛  یجواب م شهیاما َروشش مثل هم دهینفهم میاز حرفها یزیدانم که چ یم

سامان  یآشفته ام را کم یکشد و با دستان مهربانش موها یسرم را در آغوش م

 :شود یم کیعمو و آالن با هم به در نزد یدهد. صدا یم

 شده؟ یچ-

 :رسد یسرم به گوش م یآراز از باال یصدا

 .لطفا   اریآب ب وانیل هیبابا -

 :نگران آالن یشود و پشت سرش صدا یم کینزد ییقدم ها یصدا

 ست؟یحالت خوش ن ؟یچت شد ابر-

 :زنم یسفت آراز را چنگ م یپهلو میپنجه ها با
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 .بگو بره-

 :شود یساکت م یناباور دم آراز

 .کوچولو، آالنه رینترس ش-

 یرسد، آالن ب یآراز مکنم اما فقط به گوش یام را تکرار م یقبل یجمله  دوباره

 یزند و م یآراز را کنار م ند،ینش یتخت م یام، رو دهینشن یتوجه به زمزمه ها

کنند که  ینگاهم م ریزنم. جفتشان متح یم غیشود که دوباره ج کمیخواهد نزد

 :زند یرا کنار م رتشیبه دست آراز و ح وانیگردد و ل یعمو بر م

 .گل نازم ایجون، ببخور عمو ایب-

دهد.  یو آرام آرام تکانم م چدیپ یم فمینح یوار دور شانه ها چکیپ دستش

 ی نهیس یو سرم را رو بندمینوشم، چشمانم را م یاز معجونش م یجرعه ا

 یکه نم دیگو یپسرش مبه دو یزیگذارم، چ یستبر عمو سهراب مهربانم م

 .کنند یتعلل، جفتشان اطاق را ترک م هیشنوم اما پس از چند ثان

 :کند یآرام کنار گوشم نجوا م عمو،

 ...آروم باش بابا جان، همه اش خواب بود، تموم شده-
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 شه؟یعمو، چرا تموم نم شهیتموم نم-

 :بوسد یم یرا با آن همه عرق و چسبندگ سرم

 .خوشگل  عمو اریعمو جون، طاقت ب شهیمتموم-

 :پرسدیم هیدهد و بعد از چند ثان ینانو وار تکانم م گرید یکم

 ؟یبرات شعر بخونم آروم ش اتیمثل بچگ یخوا یم-

 :میگو یدهم و م یتکان م یزنم، سر یلبخند م میهااشک انیم

 برام؟ یخون یو م یپر رهنیپ یخروس زر یآخر  قصه -

است،  زیعز میشاملو چقدر برا ی  پر رهنیپ یخروس زر یداند قصه  یم خوب

و  ایبابا س ادیام مرا  یکودک یقصه ها یاز همه  شتریقصه ب نیداند که ا یم

تک  یخواب شبانه،  جا الیخینشست و ب یاندازد که تا صبح کنارم م یم ییشبها

اولش  یت روزهایقصه را با جذابداد و یم رییرا تغ شیها صدا تیتک شخص

بوسد و کمک  یدستم را م یچ نیمش کیمخصوص  یکرد. با مهربان یم فیتعر

 :دیگو یکشد م یم مینازک را رو یکند دراز بکشم. خوب که پتو یم

 اس؟یاز اولش بخونم برات عطر -
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 :میگو یبا چشمان بسته م همانطور

در کردن و پدرشو داینه عمو، آخرشو بخون که گربه و طرقه، روباهه رو پ-

 .آوردن

 :بوسد یام را م یشانیکشد و پدرانه پ یم یسرم دست بر

 .باشه عمو جون-

رحم روزگار بابا را از تک تکمان  یکه دست ب ییبندم. سالها یرا م چشمانم

که مثل  یکل اشعار قصه را حفظ کرد و هر ازچند یعمو سهراب به سخت د،یدزد

 :کند یکند و بعد شروع م یفکر م یخواند، کم یم میشدم برا یم تابیامشب ب

 میروباهه رو چزوند-

 میکوه قاف دووند تا

 میسوزوند دماغشو

ش کرد طمع  از راه َدر 

ش کرد چارهیب  و َمنَتر 
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 بالش شد یطمع خام

 .خورد آش و الش شد کتک

 لهیس، ذل َدلَه هرکه

 لهیعزرائ ُمخلصش

 آزتر ر  یاس هرکه

 !از پاهاش درازتر دساش

* 

 یظاهر یبزک ها نیا یحت .دهیخسته ام را تنگ در آغوش کش ریتصو نهیآ قاب

خوش  یتالشم برا یچشمانم کم کند. همه  یدیاز نا ام یهم نتوانسته اندک

 بیو عج دیجد یمانتو یبستن بندها یوقفه برا یربع کلنجار ب کیشده  ،یپوش

کرده ام.  هیا تهیاز دوستان مشترکمان با در یکیاز مزون  یکه به تازگ یبیغر

کنم کجتر  یم یاست اما هر کار یمدل و بستنش تا آنجا که خاطرم مانده ضربدر

 .شود یاز بار قبل م
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و  دمیدر و مطمئن شدن از رفتن آالن، از جا پر یصدا دنیبه محض شن صبح

نه خا ،یصبحگاه یها دنیکردم تا قبل از بازگشتش از دو داریبرادر تنبلش را ب

از آر یقادر نبوده دل خجسته  میها غیکدام از ج چیالبته که هنوز ه م،یرا ترک کن

 :آشپزخانه بکند یرا از فضا

 .. دوساعته عالفه توامایآراز، بسه کوفت کرد-

 :شود یدر حال خوردن بلند م شیصدا

که تا االن صدباره رفته  یمکش مرگ مارو بسته بود یتو اگر اون مانتو-

 !یبابا، خون آورد ارهیب نتوینادر ورداره ماش زنمیامروز زنگ م ،یبود

 دارم، آدمتونه مگه؟ یبرش م رمیالزم نکرده! خودم امروز م-

شود. آالن نان به  یبسته شدن درها تمام م یپر حرص ام پشت صدا ی جمله

 یو جذب مشک یورزش یاز لباس ها یکیدر  دهیدست و هدفن به گوش، پوش

 یخورد، کاله ت یمن چرخ م یهش روشود و همزمان که نگا یاش وارد م

پسرک  هیشب قیکشد. ظاهرش دق یم نییسر به پا یاش را از رو یشرت ورزش

 یچشمان براق. ورزش صبحگاهدار ونم یدر باران شده؛ موها مانده یها
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دل کندن از نگاهش را سخت. سالم  کرده و شهیصورتش را بشاش تر از هم

. در حال حاضر نهیداخل قاب آ چرخدیدوباره نگاهم مکنم و یم یآرام یلیخ

 ردو کینگاهش  ینیسنگ ری. زاستیکار دن نیبستن مانتو سخت تر یتالش برا

بلند و رسا صبح  یلیخ هیشود، بعد از گذشت چند ثان یکامل پوششم اسکن م

 :شود یآراز دوباره از آشپزخانه بلند م ی. صدادیگو یم ریبخ

ت ک از کله سحر سوزنش رو  هیببند،  شممیابر نیافسار ا یدم در آالن نوکرتم،-

 .کرده ریگ ”میبر میبر“

که به قلمروش  یریآرام مانند ش یلیکه خ نمیب یچشم م یرا از گوشه  آالن

 :کشد یم رونیو هدفن ها را از گوشش ب دیآ یشود جلو م یم کینزد

 همه عجله؟ نیکجا با ا-

است که نه از گوشه چشمم قابل  یطور ستادنشیا تیکنم، وضع ینم نگاهش

مانتو را باز کنم  یکنم گره ها یتالش م گرید کباری. نهیاست نه از داخل آ تیرو

کند. چشمانش  یرا پر م نهیو پشت سرم، قاب آ دیآ یو درست تر ببندمش که م

سمت  کیکه از  یخوشرنگ و شال یکج و کوله  یحول صورتم، چشمانم، مانتو

 یکند و م یام حرکت م نهیچرخد. دست راستش از مقابل س یرفته مپشت گوشم 
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 یلیحرکت خ کیراست. با  یشانه  یچپم و دست چپش رو یشانه  یرو ندینش

سبک سر  یوزنه  کیچرخاندم که انگار با  یدو پا م یسبک و رو یآرام، جور

متقاعدم کند تا سرم را  واندت یچشمانم هم نم ینگاهش رو ینیکار دارد. سنگو

پر استرسم  یوقت ها یبلند کنم و داخل چشمان پر نفوذش نگاه کنم. مانند همه 

 میو لبم را از دندان ها ندینش یچانه ام م یکه دست چپش رو دنمیدر حال لب جو

 :کند یجدا م

 !یعادتتو ترک کن نیا یخوا یم یک-

م. دستش را از بند شو یم رهیاش خ یدهم و به لباس ورزش یرا نم جوابش

کند، از پشت  صحنه  یمانتو را باز م یبندها یکند و به آرام یچانه ام رها م

 :دیآ یآراز م یغر غر ها یهمچنان صدا

 .کرد سمیسحر سرو یاز کله -

حالت  نیتر زیشود، به تم یآراز کار بستن مانتو تمام م یغر غر ها وسط

زند و  یباشد بند آخر را گره م دهیمدل بستنش را از قبل د نکهیممکن، بدون ا

 :کند یبستن خم م نیسرش را ح



 
659 

 .شمیابر یکه جواب منو ند ارهیروزو نخدا اون-

 :میگو یمانتو م یها نیحال ور رفتن با آست در

 .من زودتر از شما سالم کردم-

رود که پشت گوشم زده ام و آرام از پشت گوش  یاز شال م یسمت بخش دستش

 :کشدش یم کند و جلو یم شیرها

 الزم شده؟ یمن صافکار یآهان، پس گوشا-

 :شوم یم رهیکشم و در چشمان نافذش خ یرا عقب م سرم

 .شده زیتند و ت یلیکنن، لبه هاش خ یدورم بده زبونتو صافکار هیقبل  گوشات -

حال چشمانش  ریتوجه به تفس یشود و من ب یم رهیبه چشمانم خ یبیحال غر با

 :زنم یرو به در آشپزخانه داد م

 .ایب ادهیبرم خودت پ یم نتویمن ماش یومدین ،یکه اومد یآراز اومد-
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 کیش نقدریکه ا یمدل دنیو از د نهیچرخم مقابل آ یآالن م بینگاه عج مقابل

زنم و به  یپشت گوشم م نهیخورم. شالم را دوباره مقابل آ یبسته شده جا م

 :دیآ یم رونیبه دست ب یچا وانیکنم. آراز ل یسمت در حرکت م

 فیتون تخته تعر یمغز فالتیتخته اشون کمه؟ اصال جزو د هیگفته زنا  یک-

 دست ملت؟ یبد یجمال چا یقراره جا ؟ینشده. چته از کله سحر سوراخم کرد

 :کنم یساعتم نگاه م به

 ؟یندار یرمونیس ،یخور یم یبند دار هیاست  قهیچهل دق-

اش  یورزش یبستن بند کفش ها نیگذارد و ح یکنسول م یرا رو یچا وانیل

 :دیگو یکند و رو به برادرش م یسرش را بلند م

با چشم  ارویسر سال نشده  ما،یشوهر ند نویا ،یاست حضرت عباس وونهید-

 .ارهیپسش م ونیگر

 :چانمیپ یروم و گوشش را م یحرص م با

ذارمش  یشب با آشغاال م ۱باشه، ساعت شوهر من بخواد مثل تو شکمو و تنبل-

 .دم در
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 یمسرشو ادیم نوایکه مرد ب نمیب یم ویقسم روز یول کن گوشمو وزه، به عل-

 ...شونه چپ من نیذاره رو ا

 :آراز یپرد وسط غر زدن ها یم آالن

و از جل نشویخودتم برو ماش شم،یبده ابر نتویماش یتوام. عصر گهیبس کن د-

 .اریکافه ب

 :میگو یبدهد م یآراز پاسخ نکهیاز ا قبل

 .دارم یورش م رمیالزم نکرده، خودم با نادر کار دارم، م-

 :کند سمت آالن یشود و رو م یبلند م آراز

به روز اون  یچ نیبب ده،ینگاش کنا، من و تورو با دو متر قد قورت م-

 .ارهیشوهر  بدبخت مادر مرده قراره ب

 :کنم ینگاهش م یحرص

 ؟یدون ی! بعدم از کجا قد شوهر منو مایب یدو متر! کم قپ-

 :کند یبه خوشد و آالن م یا اشاره
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خونه  یبا چنارا یبخوا نکهیمگه ا ست،یگوالخ که دراز تر ن نیاز من و ا گهید-

 .یباغ وصلت کن

شالم را از پشت گوشم رها  مانیتوجه به حرفها یو ب دیآ یآالن جلو م دوباره

 :کشد یکند و جلو م یم

 .باش یدختر خوب-

شود و  یبه نگاه پر از اخمش بدهم، آراز دست به کار م یمن جواب نکهیاز ا قبل

 :کوبد یمحکم بر کتف برادرش م

چشمم، فقط  یصبحا؟ جد و آبادمو از کله سحر آورده جلو یزن یم یداداش چ-

 باشه؟ یدخترخوب

 :گردد سمتش یبر م آالن

زود برو باشگاه،  یکه رسوند شمویابر ن،ینکن یشوخ یمسخره ا زیبا هر چ-

 .بده لتیگفتم تحو اره،یچک م یسر هی دیفر

 ده؟ یبه خودت چرا نم-
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براشون درست کرده رو  لماجید شبیکه د ییغذاها ت،یرم جمع یدارم م-

 .یریو بگ یابر نینره ماش ادتیشرکت. عصر  رمیراست م هیبرسونم، بعدم 

 :شوم یکنم و خارج م یدر را باز م شیتوجه به حرف ها یب

 .لواسون، فعال   رمیدارم، بعدم م یبر م نمویخودم ماش-

 نیدوم و خودم را داخل ماش یم نگیبزند به سمت پارک یآالن حرف نکهیاز ا قبل

بمش، دستان مهربانش و  ینافذ آالن، صدا یکنم. تحمل نگاه ها یآراز پرتاب م

شده.  شهیسخت تر از هم شبمیاعترافات د یمدل راه رفتنش، بعد از ماجرا یحت

کشد، هنوز  یم رونیب رباز شدن در و نشستن آراز مرا از اعماق افکا یصدا

 :دیگو یننشسته م شیخوب سر جا

  رم لواسون؟ یم ویچ یچ-

 .یشنو یمنو م یتو که از خداته، کمتر غرا-

 :چرخد سمتم یم رتیح با

 ؟یبر یخوا یمن م یخاک تو سرت. واسه خاطر حرفا-

 :دیآ یکنم که خودش به حرف م ینگاهش م یچپ چپ
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جنبه  یب نقدریا شه،یمن تا چرت و پرت نگم روزم شب نم یدون یتو که م-

 ؟یشد

 :کنم پشت یو پرت م رمیگ یبزرگش را م ساک

 یرم زود بر م یتنگ شده، م زیعز یگچت بشم، دلم برا یکله  نیقربون ا-

 .گردم

توجه به نگاه  یکنم و ب یرا روشن م نشیکند، ضبط ماش ینگاهم م مشکوک

 :میگو یمرموزش م

 .صدتا کار دارم گه،ید فتیراه ب-

 :بندد یچرخد و کمربندش را م یم ریتاخ یکم با

  .ور دل داداشت یگرد یاز فردا دوباره برم یول ،یبر دمیامشبو اجازه م-

منتظرمان  یبیسرآش یو از کنار نگاه پر از اخم آالن که باال میافت یم راه

 یخارج م نگیزند و از در بزرگ پارک یم ی. آراز تک بوقمیشو یرد م ستاده،یا

  .شود
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هر لحظه دور و دور تر  نیبغل  ماش نهیبلند قامت آالن در قاب کوچک  آ ریتصو

 نه؛ینوشته شده بر آ یجمله  نیشود با ا یم نیفکرم عج یشود و همه  یم

 .ترند کیبه شما نزد دینیب یم نهیاجسام از آنچه در آ

ناهار را هم  یکار کردم و از اتاقم خارج نشدم. حت ریطول روز ذهنم را درگ تمام

 یتر م نییکه از دو طبقه پا ییخنده ها یکارمندان و صدا یاهویبه دور از ه

از  یدادم، بخش یم لیتحو دیکه با ییخوردم. عالوه بر نقشه ها ییآمد، تنها

 ز،یم یرو نایس یها اراز صدقه سر اصر زین یو داخل یسه بعد یها یطراح

در اتاق  هودهیشد تا افکارم ب یریکه خودش عامل خ دیکش یانتظارم را م

 میاز جا پراندم، کامال  محو ترس یآرام کوبش در کم یپرسه نزند. صدا تیریمد

 :بخش آشپزخانه بودم و ذهنم در اتاق نبود

 .نییبفرما-

 :کشد یسرک م یاز پشت در به آرام نایشود و صورت شاداب س یباز م در

 .دایاحوال خانم مهندس  کم پ-

 :کنم یلبخند نگاهش م با
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 .نایس تو ایب-

 :لوله شده در دستانش است یو نقشه  یکاغذ پوست چند

 ن؟یآ ینم رونیچرا ب نا،یشد یکارامروز تو و پسر عموت خوب -

 :میگو یاز احواالت آالن م متعجب

 .کارام رو هم تلنبار شده بود، اما از آالن خبر ندارم یلیمن خ-

 یکس دیتو اتاق. امروز رضا اومده بود شرکت داونم حبس کرده خودشو -

کردو بعدم  یزد و چهارتا سوال از بخش حسابدار یچرخ هی رهیگ ینم لشیتحو

 .رفت

 :زنم یم یپوزخند

 ارن؟یبگم ب یخور یم یهمون بهتر که رفت. چا-

 .نمتیرفتم خونه، گفتم قبل رفتن بب ینه داشتم م-

 :نکرده ام رهیکه هنوز ذخ یچرخد سمت صفحه ا یم نگاهم

 .برم رمیبگ نیماش دیاتفاقا منم کارم تمومه با-
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 ؟یاوردین نیمگه ماش-

 .نادر یمونده دم کافه -

 .میزن یبرسونمت، تو راه حرف م پس بپر خودم-

 یم یشوم لبخند یآالن از شرکت خارج م دنیبدون فهم نکهیاز ا یخوشحال با

 :میگو یشده م یطراح یکردن صفحه  رهیزنم و بعد از ذخ

 .میبرو که رفت ستم،ین یکه من تعارف یدون یم-

 یکشد و م یم رونیرا ب چشییسو ب،یکند، دست در ج یم یکوتاه ی خنده

 :زیم یگذارد رو

 .امیکنم و ب یتا من از آالنم خداحافظ نگیبرو تو پارک ایب-

 یشوم از اتاقم و ب یکنم. خارج م یرا جمع م لمیدهم و وسا یتکان م یسر

کنم. مرد  یم یگرم یاش، از آقا جمال خداحافظ رهیو نگاه خ ییرزایتوجه به م

 نگیکردم. تا پارک یکمکش م شتریب یلیاست که اگر توان داشتم خ یزحمتکش

 یکه م قهیچند دق م،گذار یم نایس نیرا داخل ماش لمیروم و وسا یخندان مشاد و

 یانقدر از هر در ری. در طول مسمیشو یکافه م یو با هم راه دیآ یگذرد او هم م
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سرسام آور تهران ناراحتمان  کیبه کافه نه تراف دنیکه تا رس میکن یصحبت م

است. دم کافه  یصوت یآلودگ یها که عامل اصل نیشبوق ما یکند و نه صدا یم

 :پرسم یشدن م ادهیقبل از پ

 قراره واسه شرکت کار کنه؟ ینارون تا ک نا،یس یراست-

 :رسد یشود و به چشمانم م یاز مقابلش کنده م نگاهش

 فعال که هست، چطور؟-

 :پرسم یم مقدمهبدون

 اد؟یبه نظرت از آالن خوشش م-

 :خنده ریزند ز یتعجب م با

 بود؟ یچه سوال نیخواهر شوهر! ا یا-

 ...ینطوریهم-

 :شود یاش جا به جا م یصندل یرو یکم
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 ادیاگرم خوشش ب رفتم تو کار  آالن... یواال منم دختر بودم م بگم آخه؟ یچ-

 .سوال نداره که یجا

 نه؟ ،یکرد یتو از قصد نارونو به آالن معرف-

 :خورد یوضوح جا م به

سال بود دوست داشت با نهاز کار کنه، بعد از رفتن  یلینارون خمعلومه که نه، -

 بهتر از نارون؟ یاش کنم، منم کردم، ک یاصرار کرد که معرف یلیفرهاد خ

 .ادیپس از آالن خوشش م-

 :دهد یتکان م یسر کالفه

 برات سوال شده؟ نقدریتو چرا ا ادیخب خوششم ب-

 نه؟ ،یبش لیخواد با خانواده ما فام یدلت متو-

 :کند یم کیاعصابم را تحر شتریکند که ب یم یآرام ی خنده

 میتقد یدستاونو بگو. من اگر خواهر داشتم دو شم؟یگذره ابر یم یته فکرت چ-

 ...کردمش، نارونم اگر زن آالن بشه یآالن م
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 :میگو یجمله اش تمام شود م نکهیاز ا قبل

 ؟یتا حاال عاشق شد-

 ییهمه پراکنده گو نیشود، از ا یم رهینگاه مهربان و متعجبش به چشمانم خ با

 :میگو یدهد م یپاسخ نکهیام کالفه شده. قبل از ا

 هیاگر  تونه سر کنه... یمثل تو، بدون عشق نم یآدم  با احساس ،یحتما  شد-

 ؟یکرد یکار م یچسبونده به عشقت چمثل چسب خودشو  یکی یدید یم یروز

 :ردیگ یاش را پس م یخورد، اما کم کم نگاهش مهربان یجا م ابتدا

 .شدم یکردم. قطعا شجاع تر م یم شتریجرأتمو ب-

بزنه  زن حرف دلشو هیضد زن ما اگر  یتو جامعه  ،یگیم یمرد دار یتو نویا-

 .شه ینم یزن یم یکه دار یلبخند نیجوابش ا

 .از دست دادن نداره یبرا یزیآدم عاشق چ-

 :زنم یم یپوزخند

 .اما من غرورمو دوست دارم-
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 :کند یشود و نگاهم م یکج م یکم

 .یستیپس هنوز عاشق ن-

 یشدن م ادهیکنم و قبل از پ یکنم، در را باز م یرا جمع م لمیاز اخم وسا پر

 :میگو

 .یدیکه زحمت کش یمرس-

 :کشد یم نییسمت راننده را پا ی شهیش نایبندم، س یشوم و در را م یم ادهیپ

 یم یبه سن من که برس شم،ی. حرفتو بزن ابرستین یفرار کردن راه حل خوب-

 .کرد یم رییتغ زیچقدر همه چ یزد یاگر حرف م ییجاها هی یفهم

 مونه؟ یخودمون م نیامروز ب یحرفا-

 .مونه یم شهیتا هم-

خود  نکهیگذارم، حس ا یدهم و او را با لبخند مهربانش تنها م یتکان م یسر

چند  نیکند، هرچند که تا هم یم میخواسته نارون را وارد شرکت کرده عصب

 .خبر از حال دلم نداشت شیپ قهیدق
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 یرا بعد از چند روز انتظار، مقابل کافه، تنها و چشم به راه م نمینازن نیماش

ح رو شانیبرا شهیدست از سرم بر نداشته، هم چگاهیه ایعشقم به اش نی. اابمی

 یعقب م یصندل یرا رو لمیکنم و وسا یرا باز م نیئلم. در ماشو احساس قا

 :کشم یدست م شیو رو نمینش یگذارم، پشت فرمان م

 .دلم برات تنگ شده بود رخش  من-

بندم و به سمت کافه  یکشم، درش را م یم یبر سر و گوشش دست گرید یکم

به  رهی. خستیسوزن انداختن ن یشلوغ است و جا شهیروم، طبق معمول هم یم

دنج کافه  یراک مخصوصش، گوشه  یصندل یشوم و نادر را رو یاطراف م

شود  یکه پخش م یمیمال یقیکنم. در حال کتاب خواندن است و موس یم دایپ

 یشوم و تکانش م یم کیاش نزد یمشخصا  انتخاب خودش است. آرام به صندل

 یبه چشمانم که م قشیلبخند عم رد،یگ یچشم از نوشته ها م ریتاخ یدهم. با کم

 :خواند یرسد، م

 د،ییاینرم و آهسته ب د،ییآ یبه سراغ من اگر م-

 .من یینازک تنها ینیکه ترک بردارد، چ مبادا
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 .زدیکه از تن ها بال خ ،ییدال خو کن به تنها-

 :شود یمهربان م لبخندش

 ؟ییخواد خو کنه به تنها یکنه که م تیمارو اذ فیلط شمیجرات کرده ابر یک-

 :نمینش یکوتاه مقابلش م هیپا زیم یزنم و رو یم ینیغمگ یخنده  تک

 بشوره ببره؟و ییتنها نیشه ا یم دایپ ظیغل یاسپرسو هیتو بساطت -

 ؟یمگه من مرده ام که تو تنها باش-

 :گذارد یم یصندل یشود و کتابش را رو یم بلند

ون رو وصلش یکه سفارش داد یینفره هاتاب دو م،ینیتو گلخونه بش میپاشو بر-

 .میکرد

 یزیفاصله چ نیکنم، از ا ینگاه م شخوانیذوق به بخش گلخانه مانند پشت پ با

است  ییبخش مخصوص وقتها نیا م،یرو ی. به سمت در کوچکش مستین دایپ

آراز( دلمان  ایاز ما سه نفر )من، خودش  یکی ایدارد و  ژهیمهمان و ایکه نادر 

 ی. در را باز معمتنو یگل ها فیاز ردسرسبزش پر شده  یگرفته باشد. فضا
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شش تاب دونفره که دوبه دو مقابل هم قرار گرفته اند،  دنیکند و چشمانم از د

 :قرار دارد یمربع زیم کیهر جفت  مقابل  همشان  نیزند. شش تاب که ب یبرق م

 بهشته؟ نجاینادر، ا یوا-

 :زند یم لبخند

 .با حضور تو همه جا بهشته، برو تو-

خانه باغ  یورود ادیکنند و  یخرچ خرچ م میپا ریکف گلخانه، ز یها زهیر سنگ

 یتنگ شده. تاب ها با بند شیبایز یو خانه  زیعز یبرا بیافتم، دلم عج یم

 یطرح ها شانیرو یمتصل شده اند و کوسن ها یو محکم به سقف آهن یکنف

 یسمت هم م بهکه سوار بر اسب  یمردان جنگاور یاست از نقاش ییبایز اریبس

بر دوش. کنار هر کدامشان  یبا جام وستهیو ابرو پ یاتورینیدخترکان م ایتازند، 

به چشم  امیاز حافظ و خ یاتیاب ایشاهنامه و  یشعر حماس کیاز  یهم مصرع

 :خورد یم

 .شده ینادر عال یکه گفتم درست کرده، وا یکوسنارو همونجور-
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 یداخل کاف یاهویاست که ه بیعج نم،ینش یتاب و م نیتر کینزد یپرم رو یم

بخش از مجموعه را از  نیا ،یرینظ یرسد و آرامش ب یبه گوش نم یلیشاپ خ

و آرام تاب را به  ندینش یکنارم م نهیحفظ کرده. نادر با طمأن رونیب یتکاپو

 :آورد یحرکت در م

 اول قهوه؟ ای میبعد قهوه بخور میاول حرف بزن-

 :چرخم سمتش یم

 .بشه دهیضامن من کش نکهیقبل  ا م،یهم حرف بزن میهم قهوه بخور-

آورد و  یبسته را در م بشیکه به ج یکوچک یتاک یفهمد، واک یرا م حرفم

دکمه را  نکهیشود و بعد از ا یخش خشش بلند م یکند، ابتدا صدا یروشنش م

 :زند یدهد لب م یفشار م

 .اریب کیک زیچ هیو  ظیغل یدوتا اسپرسو ریام-

 یرا سر جا یکند، گوش یزنم، دکمه را ول م یحواس جمعش م یبه رو یلبخند

 :کند یگذارد و نگاهم م یاولش م
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ه ک نمیکه خودت به بهونه ماش اوردمشیدست منه، اما ن نتیزاپاس ماش چییسو-

 .نجایا یایشده ب

انگار سال به دوازده  یگیم یجور هی نجام،یا شهیمن که هم ،یبدجنس یلیخ-

 .شتیپ امیماهم نم

که هنوز  داستیرد است، ناگفته از حال چشمانش پ کیعمق چشمانم دنبال  در

 :است بیبه چشمش عج میها یعاشق

 دم؟یهمه مدت من نفهم نیچطور ا-

 :گل ُرزش یچرخد سمت بوته ها یمربوط به آالن، سرم م یاز بحث ها ناراحت

 .یبس که خنگ-

 :کند یم یارام ی خنده

 ؟یخودت چرا بهم نگفت-

 :کشم یم یقیعم نفس

 .یدون یاعتراف به عشق از خود عشق ترسناک تره، تو که بهتر م-
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 :کند یمشود و تاب را محکم تر عقب جلو یم نییآرام باال و پا سرش

 ؟یرفته بود توهم دل دار ادمیچرا  ،ینچیمش شمیابر-

 :میگو یسمتش م ینگاهبدون

 ...رفته ادشونی. همه ستین یدیجد زیچ-

 :گردد سمت من یدوباره بر م سرش

درد عشق  شهیباورش نم یکس ؛یمحکم بود شهیخودته، از بس هم ریتقص-

 .دل توام بتونه چادر بزنه یطرفا

 :زنم یم یپوزخند

 فاست؟یدردش فقط مال ضع ای شن؟یمحکم عاشق نم یآدما-

 :دیگو یم یکند و پس از چند یم سکوت

 .هکن یآدمو بزرگ م . عشقندارهاقتشویل یهرکس شم،یخواد ابر یم اقتیعشق ل-

 :زنم یم پوزخند

 .میمون یبچه م میاگر عاشق نش یعنی-
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 :کشد یم یقیعم نفس

مناجات خواجه  یمن ک بزرگ شدن  بدونه عشق، فقط استخون ترکوندنه...-

 .کنه یعشق آدمو عوض م خوندم؟یعبدهللا م

 :کنمینگاهش م یچپ چپ

 باباش؟ ایبود آرام ننه اش خواجه عبدهللا خون ،”مونایگرفت“به قول آراز -

 :کشدینسبتا بلندش م یموها انیم یخندد و پنجه ا یم

 .کنه یآرام شاعر باشه که، عشق آدمو شاعر م ستیقرار ن-

به دست داخل  ینیآراسته، س یخدمت ها شیاز پ یکیبدهم  یجواب نکهیاز ا قبل

کارش تمام شد از  نکهیبعد از ا ند،یچ یم زیم یو سفارشاتمان را رو دیآ یم

 :پرسد ینادر م

 روشن کنم؟ نجارمیآقا ضبط ا-

 :میکند تا من نظرم را بگو ینگاهم م نادر

 .یخواستم بگم روشن کن یآره حتما، اتفاقا م-
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 یچشمک م زیم یرو یهاشود. اسپرسو یدهد و پسر دور م یدستور م نادر

از  یکیگذارم.  یدارم و به دهانم م یرا بر م کیک زیبا چنگال چ یزنند، کم

 یخورم. با لذت چشمانم را م یم نجایا شهیرا هم میها کیک زیچ نیمحبوب تر

 :میگو یبندم و م

 یکنه اما بازم دوست دار یچاقت م یدون یم که،یک زیچ نیعشق مثل هم-

 .یریاونقدر که بم ش،یبخور

 :دیگو یم هیکند، پس از چند ثان یم یبلند ی خنده

 .ها برد یعشق، تنها عشق، مرا به وسعت اندوه زندگو -

 ی قهیتلخمان را مزه مزه. چند دق یدنیو آرام آرام نوش میکن یسکوت م جفتمان

 :پرسد یگذرد و نادر م یکشدار م

 ؟یدیفهم یک-

 :پرسد یکنم که دوباره م ینگاهش م یاستفهام

 !یکه عاشق آالن شد-

 :اندازم یباال م یا شانه
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 .دهیصداش لرز نییدلم با هر باال پا ادیم ادمی یوقت از ست؟ین ادمی شهیباورت م-

 :دارد یبر م کیک زیچ یکند، کم ینگاهم م یلبخند دلگرم کننده ا با

 ؟یپس عاشق صداش شد-

 :خندم یم

 !شدم شیدونم عاشق چ ینم یحت-

 .که اسمش شده عشق ستیپشتش ن یمنطق گه،ید نهیهم-

 :زنم یم یآرام پوزخند

 .امیچ نیکنه که من دنبال مال و منال  مش یحتما قانعت م یبپرس یاز سوداگر -

کنه،  یهاپول راثشویتونه ارث و م یو م ستین ایبابا س گهیکنه حاال که دیفکر م

 .بزنم و موندگار شم ویکیاون من فقط موندم که مخ  دیاز د

 :خواند یکه تمام گلخانه را پر کرده م ییبا صدا خواننده

 ستیخوب ن ینیزم یها یدلبستگ نیگر چه ا-

 ستیافتد ، دل که سنگ و چوب ن یاست و م اتفاق
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 ات ییبایمن و ز یشوق تماشا نیچن با

 ستیممکن هم اگر باشد ، دگر مطلوب ن صبر

 ، عبرت آموزم شده است طانیش زیعشق آم کفر

 ستیمغضوب ن یدر نزد شما جز بنده ا گرچه

شود و نادر  یم نییتاب آرام باال و پا م،یده یم خواننده گوش میمال یصدا به

 :پرسد یم

به من بگو،  نویگذشته. ا یخواه ادهیعمرش به ز یولش کن، همه  و یسود-

تو  نیکند یسفرو تو و آالن پوست از کله هم م میرفت یکه م ییوقتا یهمه  یعنی

 ؟یعاشقش بود

 :دهم یتکان م یسر آرام

 .وقتا خر بودماون یآره همه -

 :چرخد سمتم یم سرش

 .نگو-
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چه ب هیبه چشم  شهیکه هم یباش یعاشق کس ه؟یپس چ ستین تیاگر اسمش خر-

 .به مراقبت داره ازیکه ن نتتیب یم

 :دیگو یدر چشمانم م رهیخ

 ...دستمال پاک کرد هیغم چشماتو با  نیشد ا یکاش م-

در کت و  دهیشود. آالن پوش یاش تمام نشده در گلخانه با شدت باز م جمله

خواننده  یپوشاند، صدا یخوش رنگش، تمام قاب در را م یسورمه ا-یشلوار آب

 :کند یمان رسوخ م یچشم یها ادیو فر یدر سکوت کالم شهیاز هم شتریب

 دل مست یات بند غم افکند به پا یدور-

 ایب میز گناه مانیو پش میبود مست

 ختگانیدار و همه آو یچوبه  یزندگ

 ایب میاهیصحبت آن مهر گ طالب

 دور قمر یات ا یخاموش شد از دور شمس

  ایب میتو در حضرت ماه ادیبا  گرچه
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 را شیگلو خیب یشده که حرف ییوقتها یهمه  هیرنگ عوض کرده، شب نگاهش

شود، ابتدا من و پشت سرم نادر از  یگفتنش را ندارد. داخل م یاما نا ردیگ یم

 نیتر بیلحظات وانفسا عج نینادر در ا یخونسرد. میپر یم نییتاب پا یرو

به ما دونفر  رهیخ النکند. نگاه آ یبه آالن سالم م یاتفاق ممکن است. با مهربان

 :شود یم کینزد

 .وخ مزاحم خلوتتون نشم هیتوروخدا،  دییبفرما-

 :دیگو یچرخد سمت نادر که با آرامش م یم نگاهم

 .یصفا آورد-

 یتکان م ی. آالن سردیگو یجمله را م شیها ینوازمهمان  و شهیرسم هم به

زند و دستش را داخل  یما، کتش را عقب م ی ستادهیتوجه به حالت ا یدهد و ب

 :کند یفرو م بیج

 ...خواست یم شمیشده که ابر یخوب شده، دنجه، همون-

 :چرخد سمت من یم نگاهش
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 نه؟-

سفت  ی قهینا برابر رگ گردنش و  یدهم و به باز یتکان م یتمرکز سر یب

 شیکه با وجود کراوات سورمه ا یا قهیمانده ام،  رهیمردانه اش خ راهنیپ

ردد گ یچرخد و آرام برم یداخل گلخانه م گرید ی. کمدهیچیتنگ گردنش پ یحساب

 :دیگو یتوجه به حاالت من م یسمت ما، نادر ب

 برات سفارش بدم داداش؟ یخور یم یچ-

 :دهد یادامه م یکند، که نادر با لبخند ینگاهش م جواب یب آالن

 .کنن ینم رتینمک گ نجایا ینترس، قهوه ها-

 :زند یم یپوزخند آرام آالن

 نادر؟ اسیچه جور همم...-

 :پرسد یکند و م ینگاهم م یسوال نادر

 ؟یچ-

 ...شکستننمکدون ؛نمک خوردنو ن،یهم-
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مشخص کردن  یشود که او برا یشوند، باورم نم یبا حرص بسته م چشمانم

 یبزند دستم را باال م ینادر حرف نکهیکند، قبل از ا یشروینقطه پ نیقلمروش تا ا

گذارم تا قبل از او پاسخ سوال و نگاهش را با هم  ینادر م یشانه  یبرم و رو

 نیگرفته. آالن هم قراراز اموالش در معرض سرقت  یکیکه  یبدهم، نگاه مالک

و  یکن یم یچیتو سرپ ای ردیپذ یپرچمش م ریتو را ز یهمه  ایگونه است، 

نامشخص از  یمن. مقابل، با فاصله ا یلحظه  نیمثل هم ،یستیا یمقابلش م

اتصال دستم و  یهمان نقطه  یرو قایاش دق یشده. چشمان طوفان فیتعر میحر

  :میگو یم اهشنگ الیخیمانده، ب خکوبینادر م یشانه 

نمک  ،نمک خوردنو من رسمشو از همه بهتر بلدم... بدم...بذار من جوابتو -

 حقوقحق و یسر هیره  یم ادتیوقتا  هی یکه بش رینمک گ شدنو البته... ریگ

 .یتوام آدم رهیم ادشونیام  هیره که بق یم ادتیانقدر  ...یدار یعاد

فرو  بیخورد، دست راستش هم به تبع از دست چپ، داخل ج یوضوح جا م به

 :ماند یام م یسخنران یطلبکار منتظر ادامه  یرود و با حالت یم

ه ک یریدزد بگ یاومد ؟یشناس یداداشتو چقدر م قیرف ؟یشناسیتو چقدر منو م-

 ؟یکن یباز م یدرو اونجور
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خورد اما  یبه آرامشش غبطه م ندیآالن را بب یلحظه  نیکه حال ا هرکس

 د،یآ یفقط به چشم من م تیاز سر حرص و عصبان نشییفک پا یها یبرجستگ

 :ردیگ یم قیعم یکه او را نخوانده از برم. دم

 ...ستیحرفا ن نینقل ا-

 پس نقل کدوم حرفاست؟-

 :دیگو یاز دعوا م یریجلوگ یبرا نادر

 ...نیبابا صلوات بفرست-

 :رود یدستم باال م دوباره

 ...نه نادر بذار حرفشو بزنه، کار از صلوات گذشته-

را در  گریکدیشوم که سخت  یم رهیگذارم و به ابروانش خ یجلو م یلرزان قدم

 :اند دهیآغوش کش

 یتح ،یاگر زور بگ یچشم، حت گهیم یبگ یتا ابد هرچ شمیکه ابر یدون یتو م-

 یکه بخوا ارهیو حرف حرف خودت باشه، اما خدا اون روزو ن یکن یاگر قلدر

 .یناخواسته تهمت بزن ایخواسته 
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 :چرخد سمت نادر یم نگاهش

 ؟یذار یمارو تنها م قهینادر چند دق-

 :چرخد ینگاهش سمت صورت گل انداخته ام م ریبا تاخ نادر

 ...حتما  -

رود. پس از بستن در، به  یکند و آرام به سمت در م ینگاهم م یلبخند مهربان با

 :کنم یشود نگاه م یم کمیاو که نزد

 یمجرم صحنه  یگذاشت چرا ؟یمگه به ما شک نداشت بمونه؟ یچرا نذاشتن-

 .جرمو ترک کنه

 .خجالت بکش ،یابر یاریسگ منو باال م یاون رو یدار گهید-

 ؟یاز بارشو تو بکش کمیمن خجالت بکشم؟ چطوره -

 :ردیگ یدستم را م کالفه

ُگله  هی نیا یبا مرد گنده اومد یمن بچه ام، پاشد یکن یچرا فکر م یگیبعد م-

 بشه؟ یکه چ ن؟یکن یهم تاب تاب سوار پیبه ک پیجا، ک
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 :زنم یپوزخند م یناباور با

 .نادر دوست منه ؟یگیم یمعلومه چ-

نادر برات؟ دوست  هیچه جور دوست ...یشماها حضرت عباس نیشد یچه نسل-

 ...یکه باب شده، دوست اجتماع دیجد یایمسخره باز نیالبد، از یمعمول

 :پرم وسط حرفش یم تیعصبان با

 داره؟ رادیا شیچ-

شود و دستش را به نشانه  یچشمانم م کیکند، صورتش نزد یرا خم م گردنش

 :برد یکه به شدت تالش دارد کنترلش کند، باال م یتیعصبان

باب  یام شوهر اجتماع گهیترسم چند وخ د یواال م راده،یسر تا ته اش ا-

 امی س،یمرده و جنسش باهات جور ن ای ه؟یچ یروشن فکر یاداها نیا بشه...

 .نیدوست گهید مدل هیکه 

 کنه؟ یکه هست، تو چرا خونت قل قل م یحاال هرچ-
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چفت شده  یدندان ها نیکشد و از ب یاش م یوحش یانبوه موها انیم یا پنجه

 :غرد یم

 .ساقطش کنم یاز هست دیهم بکنه که من با یغلط هی ،ینره خر هید  آخه اگه -

 :دهد یکنم و همچنان ادامه م ینگاهش م ناباور

مبراست از خطا و اشتباه، دو تا  امبره،یپ وسفینادر  ینکنه فک کرد ه؟یچ-

 یدوبار مثه بچه گربه نگاش کن ده،یکه دلش سر یایازون غمزه اداهات واسش ب

 .کار دست و دلش ساخته است

 :رسد یو فاصله مان به صفر م دیآ یجلو تر م یکم

 ا،یدادادر دودور کن یراه بنداز یستیواسه ما قال  فمن ینینش گهید یدوفردا-

ده  یکس اجازه نم چیه یدورت بکش میاگر حر شه،یتعرض م نهیکارا زم نیهم

 .بشه کیبهت نزد یبه خودش حت

 یقلبم فرو م یداند که با هر جمله اش کدام خانه از امالک فرمانروا ینم او

شود، اما من  یبلند باال واژگون م یداند با هر حرفش کدام بارویاو نم زد،یر

از نگاه هرزه گردش  یگفته، حرف شیدانم آن که داستان عرفان را برا یخوب م
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رض تع حیوق یکلمه  نینچنینزده، تنها از عشقش گفته، از هوس نگفته که او ا

 میبگو شیبرا قیوقت ترس از آبرو نگذاشت دق چیکند. ه یرا در صورتم تف م

خاطرات شاد  کشدکیکه هم  ینیزم رینمور چه بر من گذشت، ز نیرزمیدر آن ز

ترس  از نمک  نیام. ا ینوجوان یفروخرده  یها ادیام شده و هم فر یکودک

 .باز شود دینداد تا دهانم آنجا که با ازهگاه اج چیخوردن و نمکدان شکستن ه

 زیقطره که از جام لبر نیزنم، اول یرا کنار م میاشکها یحرص و نابارو با

 یکم زند،یر یم شیآب خنک به گلو وانیل کی ییکند، گو یم زیچشمانم سر ر

 خشم ،یانرژ یستگیدرست مثل قانون پا یکند ول یاز شدت خشمش فروکش م

متشنجم  عصابشود. تمام ا یاز او به من منتقل م رد،یگ ینم انیفضا پا نیدر ا

 :زنم یداد م یلرزد وقت یم

حرف نزن،  یلمسش نکرد یحت وقتچینگو آالن، تو که ه یچیتو از تعرض ه-

 یانگشت اتهامشون واسه هر موضوع شهیخوره که هم یبهم م ییحالم از مردا

 جلو یکی یتا وقت یکن یتعرضو درک نم یوقت معن چیبه سمت زناست، تو ه

  ...با ناموست، با عشقت زت،یبا عز نکارویچشمت ا

 :ردیگ یشود و مچ دستانم را م یم کمینزد کبارهی
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 ...مزخرف نگو-

 :کشم یرا محکم م دستانم

واسادم و خوب نگاه کن، من که جلوت  سایبرو عقب وا دست به من نزن...-

خوش نشون  یوقت به عرفان رو چیباشم، من ه یخودم انتخاب نکردم که قربان

 عمرم خراب شد سرم؟ یروزا نیندادم اما چرا تو گندتر

 :کند یم انیسداش بشکند طغ کبارهیکه  یلیس مثل

 کرده؟ یگه خورده، چه غلطعرفان -

شاخ و دم  یکه شاخ و دم ندارد، دارد؟ اگر هم دارد من در آن لحظه ب یوانگید

 :عالم شدم ی وانهید نیتر

که  یفقط به خاطر احساس !چک خوردم یمن چرا از سود یدینفهم وقتچیه-

اما بد  ،یکه عمه ات باهام کرد سر عرفان خراب شد ییآسوده بهت گفت و دعوا

قبلش  یزن یاز تعرض حرف م یوقت ی!ایدرب یباالخره از خواب خرگوش ستین

بعد از  که یساله بذار ۳۱من   یخودتو جا یتون یچقدر م نیخوب فکر کن، بب

. رزنیپ و رمردیپ هیام، رها شدم تو مشکالت  یزندگ یواقع یمرگ تنها حام
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 یمادر یو ب یپدر یکه تو بحران بلوغ، بحران ب یباش یمن یجا یتون یچقدر م

 .زالو افتاد به جونم هیشدم و  یداشتم له م

 

 یتدس شمیتوجه به آرا یکنند، ب یم رابیصورتم را س ریاراده، کو یب میها اشک

شوم، از او که انگار  یکشم و از او دور تر م یسربه راهم م یبر اشک ها

 :تحمل وزنش را ندارند گریزانوانش د

شما  یبرو آالن، به من از نفس اماره و تفاوت مرد و زن نگو، من از همه -

 زارم،یتعفن  هوس ب یاز بو شتریجنس ناجورتونو بهتر شناختم، من از همه ب

  .کنم نادرو با تفکراتت به لجن نکشیفقط خواهش م

 :دیآ یتاب فرود م یرود و رو یعقب م یکم

 ؟یکرده که به من نگفت ینکن، عرفان چه غلطام  وونهید شمیابر-

 :گذارم یعقب م یتوجه به پشتم قدم یب باز
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به حال تو داره؟ اول آخرش که قراره من بابت رفتارام متهم بشم، اول  یچه فرق-

بازم منو  ست،ین یالیاونم، به قول خودت خ فیکث یآخرش که من مقصر رفتارا

 .کاسه هیتو  یمثل عرفان بذار یینادرو با گرگا یمتهم کن، اما حق ندار

 :میگو یم رهیدستگ دنیکش نییشوم و قبل از پا یم کیدر نزد به

 دتایفقط  ست،یمهم ن یلیخ یدیند ای یدید نکهیا دم،یعمرم پشتت جنگ یهمه -

 ...دلم خواسته باغ  دلت گلزار باشه، اما تو شهینره، هم

 :کنم یمحبوبم اشاره م یدست به گلخانه  با

 .یمرس بازم ،یشهر دلمو خون کرد هی یگلخونه اندازه  نیتو هم-

 هیمتورم شده که مطمئنم هر ثان یبندد، رگ گردنش به حد یرا م چشمانش

 یدهد، پاها یم هیتاب تک ی  اش پاره شود. سرش را به پشت قهیامکان دارد 

 متورمرگ یدلم برا شتریحرکت تاب را گرفته اند. از همه ب یبلندش جلو یادیز

 .گاه تا امروز نظرم را جلب نکرده بود چیسوزد که ه یاش م یشانیکنار پ

روم، نادر با  یم رونیبکنم و یلرزان، در را باز م یچشمان پر آب و دستان با

 :دود سمتم یشوم م یزده. خارج که م هیتک شخوانیبه در، به پ رهیخفاصله و
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 شد؟ دعواتون شد؟ یچ شم،یابر هیچه حال نیا-

 :رمیگ یدست رد اشکم را م با

 بره نذار. خب؟ ییببر، اگرم خواست جا نیریش زیچ هیبراش -

 :کند یو واج نگاهم م هاج

 یم تیخودتو اذ نقدریچرا ا کرد،یآالنم بود فکر ناجور م یجا یباور کن هرک-

 .بدم حیمن توض یذاشتی. میکن

 .برم. فعال   دینادر، من با الیخیب-

از پا افتاده و سپر انداخته. به  نگونهیبودم، ا دهیحال ند نیآالن را به ا وقتچیه

 یکجا چیدر ه یدختر نوجوان چیکنم ه یشوم و در ذهنم دعا م یم کیدر نزد

شوم،  یم نمیرا تجربه نکند. به سرعت سوار ماش میحال بد  آن روزها ایدن

 یاز جلو یآالن لحظه ا یافتم. صورت از پا افتاده  یکنم و راه م یروشنش م

 .ود و ذهنم پر است از نگاه متعجبشر یچشمانم کنار نم

 ن  یبدتر یچشمانم رو یبه کوچه باغ، هوا دنیسوار شدنم تا رس یلحظه  از

و  چیماند، اما درست بعد از گذشتن از تهران پر دود و پ یاش باق یجو طیشرا
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حس  یبیبا ورود به کوچه باغ محبوبم، به طرز عج ک،یپر تراف یخم جاده ها

بار  ن،یرزمیزاز راز  یبا پرده بردار ییگو د؛یدر آغوشم کش ،ییخوب رها

 .ستمیقبل پر از خشم ن یمثل ساعات گریبرداشته شد، د میاز شانه ها یمیعظ

کنم حال  یکند، از ته دل آرزو م یم یآرام آرام کوچه را ط یدخترک نوجوان

زد، اندا یاست؛ شلنگ تحته م یکت هیدلش خوب باشد. مدل راه رفتنش درست شب

 یخانه باغ پر خاطره ام م کوتاه یها واریاز کنار د یحواس و سر در گوش یب

 فمیکالس فردا به سمت ک ادیو با  دیآ یبر لبانم م یلبخند شیالیخ یگذرد، از ب

کشم و از  یم رونیرا ب یهماهنگ کنم، گوش یروم تا ساعت کالس را با کت یم

هم در تلگرام  یانیکاو انیم؛ کخور یممکن، جا م یصحنه  نیتر بیعج دنید

ارد وکنم و  یتلگرام را باز م یفرستاده. صفحه  امکیگذاشته و هم پ امیپ میبرا

شوم. بعد از خواندن جمله اش  یو مرموز م دیسف اهیبا آن عکس س لشیپروفا

 :ندینش یلبخند بر لبم م

 یم ایچ نیخصلت فقط شامل حال مش نیا ایمعرفتن  یشما ب یایهمشهرا یهمه -

 شه؟

 :کنم یم پیتا شیکنم و برا یفکر م یکم
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 نیموندگار بش کمیکنه. شمام  یمعرفت م یآب تهرونه، همه رو ب تینه خاص-

 .کنه یم ضتونیمستف

 کی ،یبعد از گذشت اندک نکهیمانم تا ا یم رهیخ یگوش یبه صفحه  هیثان چند

او در حال  نکهیا شیصفحه و نما یباال دنیشود. از د یم کیتبه دو لیتبدکیت

 یافتادن سکه، رو یبا صدا امشیشود، پ ینوشتن است لبخندم پر رنگ تر م

 :دیآ یصفحه م

 کوله بار از خاطره؟ هیپس برم از شهر تو با -

 ن؟یاز خاطره جمع کرد یکوله بار یک-

 

 یبرا یوقت مناسب نکهیا الیبه خ د،یآ ینم یمانم جواب یمنتظر م هرچه

. دهم یدر را فشار م موتیگذارمو ر یم فمیرا داخل ک یگوش ،ستین ییپاسخگو

را  نیکند. ماش یمروو ریباغ حال دلم را ز ی دهیکش درختان سربه فلک دنید

 شهیبه عادت هم زیچراغ ها خاموشند، عز یکنم. همه  یبرم و پارک م یداخل م
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را خاموش  نیروشن است. ماش یداریفقط عمارت سرا زود به رختخواب رفته و

 :دیآ یبه گوشم م یتند یقدم ها یبندم، صدا یکنم و دررا م یم

 .یمنور کرد ،یخانم جان خوش اومد-

که رنج سالها کار و زحمت،  لیخطوط اسماعچرخم سمت صورت پر از خط و یم

 :دهد ینشانش م یاز سن واقع رتریپ

 .نه خسته ل،یسالم عمو اسماع-

 :کند یم داریکنار چشمش را ب یپنجه کالغ یها نیچ لبخندش

 .بابا جان، دلمون برات تنگ شده بود یدرمانده نباش-

 ادیجا بغل کنم، به  کیرا  شیمهربانو لیخواست اسماع یراه داشت دلم م اگر

 :دهم یزنم و جواب م یم ینیآالن و افکارش لبخند غمگ

 ده؟یخواب زیمنم دلم تنگتون بود. عز-

 :اندازد یم یداخل نظر به

 .خوابن یشبا زود م دن،یفکر کنم خواب-
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 دونم، شما برو داخل، سرپا نمون، وضع زانوت بهتره؟ یم-

 :زند یم یمحجوب لبخند

 .شده برامون یدردا عاد نیا م،ییما آدم امروز فردا گهیخانم جان د-

دارم و به چشمان  یپشت چند نقشه که از قبل جا مانده بود را بر م یصندل از

 :زنم یاش لبخند م دهیرنج کش

کجاست  م،یما حاال حاال ها باهات کار دار ل،یحرفارو عمو اسماع نینزن ا-

 نازتو بکشه؟ کمی لماجید

 یمطمئن م نکهیو بعد از ا ردیرا بگ لمیتا وسا دیآ یم کیخندد و نزد یم دوباره

 :دیگو یم ستین یاجیشود به کمکش احت

 ...هاش مثل شما و آقا آراز شوخ بود یجوون امرزه،یب اوشویخدا آقا س-

 ایو عشق، انگار دن یمهربان ایدن کیبا  ایبابا س ادیشود از  یم نیغمگ لبخندم

 :کشم یم یقیروح بزرگش جا نداشت، نفس عم یبرا

 ریبگو شبا پاتو تو تشت ش لماجمیبه د ،یاوردیتا اشک منو در ن یبرو عمو اس-

 .امراضه یدرمان همه  دمیو گالب ماساژ بده، شن
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 :ردیگ یم یام را جد یشوخ

 ؟یراست-

 ریپاتو با ش ادیسن و سال ب نیتو ا چارهیزن ب ادیمرد ساالر، واقعا دلت م یا-

 ماساژ بده؟

 :خندد یام م یجد مهیحالت ن از

 .ماساژ بدم لماجوید یده، من پا یخواستم اگر جواب م ینه خانم جان م-

 .میبه قول آراز ما خودمون راسته ذغال فروشا دکون دار ،یبرو عمو اس-

 یداریبه عمارت سرا دهیکند و خم یم یو مهربان با خنده خداحافظ ریپ لیاسماع

 نیکنم که چقدر ا یفکر م نیبه ا شتریشود، ب یگردد، هر چه دور تر میمبر

 .را کم دارند ایآقا جان و بابا س ش،یعمارت وآدم ها

 کند و اسم یدور م اطیدنج ح یچشمانم را از آن گوشه  لیزنگ موبا یصدا

 :زند یرا کنار م یمنف تمام امواج تنهکی یانیکاو انیک

 .سالم عرض شد جناب دکتر-
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 .معرفت یسالم از بنده است خانم ب-

 جمع شد؟ یاز خاطره ک یکوله بار نیا نیدکتر نفرمود یآقا-

 دهیپشت خط هم به وضوح شن یاهویکند که از پشت ه یم یسرخوش ی خنده

 :شود یم

 .یو رفت یرها کرد کریدر و پ یشهر  ب نیکه منو تو دل ا یهمون وقت-

 شلوغه؟ نقدریا نییکجا ام،یمن که نرفتم، فردا دارم م-

 ...لقمه نون حالل هیدنبال -

 .ادایبهتون نم یکارگر یپزها نیاصال ا-

 :کند یرا پر م یاش دوباره منافذ گوش یلعنت ی خنده

 داشته باشم؟ دنبال نون حالل بگردم؟ ریدست خ ادیمن نم ه؟بهیچ-

 .ادیبهتون نم یلیدونم، اما دنبال نون گشتن خ ینمحالل و حرومشو-

اومدم  ندازه... یم کهیخانمم به ما ت شمیابر گهید ن،یاست نازن یبیروزگار غر-

 .بلکه لقب بورژوا از رو دوشم برداشته بشه مارستانیب



 
701 

زاحم من م ن،یریدرگ یلیخ داستیکه پ ینجورینبود. ا کهیقربان، ت نیدار اریاخت-

 نباشم؟

شده، آفتاب از کدوم طرف درومده  یامروز چ نیحرفا دختر خوب، بب نینزن از-

مرگمه، خدا  یکایاحتماال نزد ،یداد تازه جواب تلفنتم ،یداد امارویجواب پکه تو

 .دهیبهم م یحال اساس هیداره 

 بده؟ یاونوقت جواب هواداراتونو ک جونتون خدا نکنه...دور از -

 :دهد یقهقهه سر م دوباره

 نمشون؟یب یآخر هفته هم نم هیهوادارام کجان که من -

 .هیباشه، مثال شما پنج شنبه جمعه هاتون خال-

 .ستیبه راه ن اشونیآخر هفته ها مهمون ایچ نیبله خانم همه که مثل مش-

 ن؟یدونیشما از کجا م-

 .رسه خانم یخبرا م-

 :شود یجمع م لبخندم
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 .نیینبود شما دوست رضا ادمیبله -

 :دیگو یشود و آرام م یماطرافش کم یاز صدا یکم

 نیکارش داشتم جمعه، گفت منزل مش م،یستیدوست ن یکن یکه فکر م یاونجور-

 .نیدعوته، هم ایچ

 ...اوهوم-

 یپرنده  یکن یده صبح خونه ام، فکر م یاما فردا طرفا کم،یمن امشب کش-

 نمت؟یو بتونم بب نهیدوشم بشاقبال رو

 :شود یکلمات دارد، دلم گرم م یریکه در به کار گ یخاص یمهربان از

 .منزلتون امیفردا م ارتونه،یبله خدا -

 .مارو باشحال و روز-

موج خنده  یصدا، رو یافتیاندازد بر امواج در یخنده اش موج م یصدا و

 :رقصم یم شیها

 چطوره مگه حال و روزتون؟-
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اال ح نن،یو منو بب نهیسعادت بودن که رو دوششون بش یدنبال هما هیعمر بق هی-

 .نوبت ما شده

 ...چرخه یلنگه نم هیرو شهیکه هم ایدن ،یانیبله جناب کاو-

 گرید یکند. کم یاو مرا هم شاد م یخنده ها یندارم اما صدا دنیحال خند یلیخ

 میکند و تمام. به وزش نس یم یگرم یخداحافظ قهیو بعد از چند دق میزنیحرف م

 وانیا کیبار یشوم، به نرده ها یم رهیدرخت افرا خ یبرگ ها یو باز میمال

مثل خاطراتم.  قیدق مانده؛خود  یساکن در جا میها یشوم، تاب کودک یم کینزد

نمور به  ن  یرزمیباال ز نیاست و از ا یقرمز خال یها یحوض از حضور ماه

به  اطیشادم در ح یها غیج یبندم، هنوز صدا یچشمانم را م ست،یمعلوم ن یخوب

و  غیخورند و با ج یو بافته ام کنارم تاب م یگوشدو یرسد، موها یگوش م

کنم که  یرا طلب م یبه گوجه سبز نیمز یشاخه  نیاز آالن و آراز باالتر یشاد

که پا  نمیب یرسد، هنوز آالن  نوجوان را م یکدامشان به آن نم چیمطمئنم دست ه

کشد. دستش  یگذارد و قد  بلندش را باال م یترد و گاه سفت م یشاخه ها یرو

 :زند یم ادیرسد فر یمذکور که م یبه شاخه 

 ش؟یکنار ای نیا یابر-
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 :زنم یم غیکوبم و ج یپرم، دستانم را محکم بر هم م یدوپا م یذوق رو با

 .همون، همون-

 یکند و گوجه را که م یکه هنوز رد اخم، ترسناکش نکرده نگاهم م یلبخند با

 :زندیداد م ندیچ

 ؟یقصد جونمو کرد-

 

گذشت، شنا کردن به حس و حال خودم  شهیامروز به مراتب بهتر از هم کالس

 .شبمید یها یخواب داریو ب یاز افکار منف رمیفاصله بگ یهم کمک کرد تا کم

صبحانه  یرا برا خچالیداخل  ییتالش کردند تمام مواد غذا یلیخ لماجیو د زیعز

ه را بست میراه گلو یچکتکه سنگ کو شب،یبه خوردم دهند اما بعد از اتفاقات د

 یبرود. آخر سر مجبور شدم در مقابل اصرار ها نییپا یزیگذارد چ یکه نم

روزها فکرم را  نیاست که ا یزیچ نیکه غذا خوردن آخر میبه او بگو زیعز

در خانه باغ و بعد  دنمیاز د یاب یحتو ریماه من لماج،یو د زیکند. عز یمشغول م
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عضو تازه نفس و  کیآنقدر خوشحال بودند که مثل  ،یصغر بتیاز چند وقت غ

 .دندیچرخ یکردند و پروانه وار دورم م یاز سفر برگشته نگاهم م

گذرد. کالس  یبا او م یریآالن و درگ دنیرا شکر کردم که امروزم بدون د خدا

 شیاه کیبهتر شده و تکن یلیسرعتش خ یرفت، کت شیپ دهیپر فا یلیامروز خ

ساعت و  کیمشکل دارد.  یکم یریتر از قبل، اما هنوز در نفسگ یاصول یلیخ

 رود تا یاز من م رزودت یوقفه جفتمان را خسته و خمود کرده. کت یب یشنا مین

رسد. به  یفاصله هم به گوشم م نیآهنگ خواندنش از ا یو صدا ردیدوش بگ

 یرو یتالش چیه یکنم و ب یخورم. دستانم را رها م یحال خوشش غبطه م

شوم. ذهنم تماما   یوزن، با هر حرکت آب عقب جلو م یسطح آب معلق و ب

شدم اما  داریزنگش ب یپاسخ از آالن است، صبح با صدا یتماس ب کی ریدرگ

 .سبز رنگ نرفت که نرفت کونیبه سمت آ هرچه کردم دستم

 .کند یرفع و رجوع نم یتماس چیرا ه یریدلگ نیو ا رمیاو دلگ از

 :شود یم کتریبا هر قدمش نزد یکت یصدا

 ...جون شمیابر-
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 :شوم یم کیاستخر نزد یگردم و آرام به لبه  یبر م یبه عمود یحالت افق از

 جونم؟-

در  یناهار حرفه ا کیاومده باشه  انیک مویاریباال؟ اگر شانس ب میبر-

 .انتظارمونه

 

زنم،  یگل انداخته اش لبخند ممعصوم و یچشمان خوشرنگ و گونه ها به

با فشار ساعد ها خودم را  عیسر یلیگذارم و خ یاستخر م یدستانم را بر لبه 

 :کشم یباال م

درست کردنش  کیفقط اگر ناهار درست کردن داداشت، مثل پن ک م،یبزن بر-

 .به دادمون برسه یحساب دیباشه که خدا با

 :خندد یم

پزه. اما چونکه  یم یخانم جابر ده،یاُردر ماون  ست،یبلد ن یاصال آشپز-

 .منتظرمونه یخوشمزه ا یحتما غذا ه،یا قهیخوش سل یشکمو
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 :ردیگ یم یشتریعمق ب لبخندم

 .میکه بر رمیصبر کن منم دوش بگ کمیباشه شکمو، -

ندم بل زیبه شوم نهیداخل آ پوشم،یرا م میو لباس ها رمیگ یم یعیتند و سر دوش

ه ک یبر شلوار یشوم دست یاش که مطمئن م یو گشاد یکنم و از بلند ینگاه م

 :کشم ینمناکم باال رفته م یاز پاها یبه سخت

 .خانم یکت میبر-

 :دیآ یداخل اتاقک رختکن م یکت

رنگ چشات عوض  انیجونم، توام مثل ک شمیابر ادیبهت م یا روزهیچقدر ف-

 .شهیم

 :زنم ینگاهش م یبه مهربان یلبخند

 .بردار شکموته یچشما هیخودتم که شب یچشما-

 :کند ینگاه م نهیو به صورتش در آ ستدیا یم کنارم
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عموش رفته. البته مامان چشماش به باباش و انیمامانه. ک هینه من چشمام شب-

 .همن هیهمه شب یلیباهم دختر خاله پسر خاله ان خ انیک یو عمو

 :چرخم سمتش یتعجب م با

 بودن؟ لیبا هم فام انیپدر مادر ک یعنی؟یجد-

 .یمردم از گشنگ گهیباال که د میبر ایاوهوم...ب-

به سمت  یکنم و کنار کت یفکر م انیک یخانواده  بیغر بیروابط عج به

 .شوم یم یمنزلشان راه

زش ور ی هیشنا در مقابل بق ی  سوز یو کالر دیگو یم یاز گشنگ زیر کیباال  تا

 .ها

 از خدمه یکیفشارد. تا  یرا م نوایپشت سر هم زنگ ب میرس یواحدشان که م به

 :کند داخل خانه یکند، خودش را پرتاب م یدر را باز م

 اد؟یم یک انیمن گشنمه، ک-

ز ا یشوم و خندان، پشت سر کت یخانه با کفش داخل م یاعضا ی هیرسم بق به

 یاپیپ یزنگ ها یکنم که قطعا صدا یم نوایبه خدمتکار ب یگذرم، نگاه یدر م



 
709 

شوم. هنوز کامل از  یپاشم و وارد م یم شیبه رو یاش کرده، لبخند یعاص

 :کند یم رمانیغافلگ انیک یکه صدا میخانه رد نشده ا یورود

-?Is it me you looking for 

د. کن یرا بلند م یشاد کت غیج یآورد و صدا یبر زبان م نیرا کامال آهنگ عبارت

شود و پشت سر هم و تند تند  یم زانیمثل آونگ ساعت بر گردن برادرش آو

کند، سرعت حرف زدنش به  یبلغور م کنشیامر ظیغل یرا با لهجه  یسیانگل

فقط با لبخند به  وفهمم  ینم شیاز حرفها یاست که کلمه ا یجانیتند و ه یقدر

 سرش به سمت انیک ،یکت ریناپذ انیپا جاناتیمانده ام. وسط ه رهیخ شانیکارها

بارد اما هنوز لبخندش حکمران  یم یچرخد، از چشمانش خستگ یمن م

و  سمیخ یبه چشمانم، موها یمانده. طوالن یبالمنازع تمام حاالت صورتش باق

م و کن یم یدست شیپ دیبگو یزیاو چ نکهیکند، قبل از ا یلباس گشادم نگاه م

 :کشد یم یبر سر کت یدهم، دست یسالم م

 .ات شدم سالم از خاطرم رفت یرنگ بیسالم از منه بانو، محو ترک-

 :کند یم انیاش را واضح تر ب یسیانگل یجمله  نباریا یکت



 
710 

-!she is a picece of art 

 :کنم ینگاه م یلبخند به کت با

باز که  ،یحرف بزن یفارس یخانم، اما قرار شد تالش کنممنونم ازت خوشگل -

 .کانالت عوض شد

 :کند یدست خواهرش را بلند م کیبا  انیخندند و ک یم جفتشان

 شه،یذوق زده م ایخوشگل دنیاز د ده،یاخالقش به داداشش کش هی نیا یکت-

 .رهیم ادشی یزبون مادر

و  نگونهیکس ا چیه یزندگدلم، در تمام طول  ریزنند ز یهمزمان م یخوشو شرم

در طول دوران  میها یهمکالس ی رهینگاه خ ینکرده، گاه فیاز من تعر میمستق

 یکینزد یاجازه  یگاه به کس چیکرد اما از آنجا که ه یم رمیغافلگ ییدانشجو

 .دینکش نگونهیا یها فیو تعر نجایدادم داستان به ا یاز حد نم شیب

 .تکه یلیمعلمم خ-

آن  ریشود و دوباره نگاهم درگ یسرم بلند م یپر ذوق و مهربان کت یصدا از

 :دهد ینجاتمان م یشود. دوباره کت یهزار رنگ م یگودو
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 ؟یاُردر داد یناهار چ-

از  ندیهم بر دلم ننش یزخم کوچک یکه حت یطور رد،یگیآرام نگاه م انیک

 :چرخش سرش

 .یست داردرست کنه که توام دو یقرمه سبز یگفتم خانم جابر-

 :گردد سمت من یبر م دوباره

 ؟یتوام دوست دار-

 دوست نداشته باشه؟ یجرات داره قرمه سبز یبله، مگه کس-

 :خندد یم یطوفان

 وهیبگم براتون م ،ییرایسمت پذ نیبر ن؟یستادیتعارف نکن خالصه، چرا سرپا ا-

 .تا وقت ناهار ارنیب

دهم و مانتو خنک و گشادم را به همراه شالم به دست خدمتکار  یتکان م یسر

 انیشوم. تا وقت ناهار ک یم یراه ییرایدهم و به سمت پذ یمنتظر و اخمو م

گذارد تا هم  یدو ساعت من و خواهرش را تنها م یکند و برا یم یعذر خواه

  .میاستراحت کند و هم ما راحت باش یکم
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گذارد تا با هم  یمحبوبش را م یها شنیمیاز ان یکیآمده،  شیدر فرصت پ یکت

، شود یبلند م لمیزنگ موبا یگذرد صدا یکه از پخشش م یساعت کی م،ینیبب

 :کند یکنم و عکس آراز قلبم را روشن م یخارج م فمیرا از ک یگوش

 .سالم قربونت بشم-

 :کند یمکث م یاندک

 ؟یچ نیمش شمیخانم ابر ؟یچ نیخانم مش-

 :خندم یاش م یلودگ به

 .دییبله بفرما-

 ...دارمیباورم شه ب ریوشگون ازم بگ هی-

 رم؟یوشگونت بگ یور خط چطور نیاز ا-

دور قطع کنم از  هیبذار  ،یجوابمو نداده بود ینجوریتا امروز ا یبه مرگ سود-

 .رمیاول بگ

 :خندم یم بلند
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 .یخودت جنبه ندار نیبار خواستم آدم حسابت کنما، بب هیگمشو توام، -

 یآشت دیشا ا،یداد به خوردت؟ بگو بدم در یچ لماجیجون آراز امروز صبح د-

 .میکرد

 ن؟یمگه قهر-

 :ردیگ یم ینفس

 .است افهیاعظم برام تو ق یوزه -

 ؟یکه دست به دامن من شد یزد یباز چه گند-

و  خبر ببرم دیبهت زنگ نزدم، باز شدم کبوتر نامه بر از تو به آالن با نیواسه ا-

با اون اخما نگاش کرد توام  شهینم ینجوریهم نیشده باز؟ ا یبالعکس. چ

 .رو مخش که کال بمونه رو دستمونبرو

 :شوم یمکنجکاو

 چطور مگه؟-
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 شرکتم یجاش مراقب اوضاع باشه، همه کارا دیامروز نرفته باشگاه، سپرده فر-

 ۳۳کجا رفته. صبح بهم گفت ساعت  ستیمعلوم ن نا،یکه افتاده گردن من و س

 .باشگاه یکارت تموم شد بر یت زنگ بزنم که جلدبه

 .باشگاه رهیامروز نم شمیبهش بگو ابر-

رم مگه دست  ینم ویچ یبابا، چ واشی ت،یعامل ریُرخ مد نیاز ا ادیمخوشم-

 خودته؟

 .داره، امروز ازون روزامه ازین یبه مرخص ییروزا هی یهر کارمند-

مون امروز  یکی دیشا ؟یکرد یمطرح م دیبود، اما به نظرت از قبل نبا یمنطق-

 .تونست برسه به باشگاه یبود نم دهیوقت مرگش رس

ما ش نیدیبه قهر کردن رس یک ن؟یقهر کرد ایبگو چرا با در ر،یزبونتو گاز بگ-

 دوتا؟

 :کشد یم یپر حرص نفس

خودت کار کردنش ساعت  یمغزشم لنگه  گه،یتوه د نگیج قیدونم رف یچه م-

 شماها؟ نیتعادل دار یزنه، ک یم
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  ؟یبهش گفت یچرند نگو آراز، چ-

 ؟یدون یتو نم یعنی-

 ...گمیم یچ نیپرسم، فقط گوش کن بب یاز خودش م یخواد بگ ینم یوا-

غلط کردم  ،یبرس یخوا یم یدونم در ادامه به چ یبه ارواح خاک آقاجون م-

 .یاعلیزنگ زدم، کارت تموم شد خبرم کن، 

 یآالن امروز به شرکت نرفته حساب نکهیفکر ا نگذاشت حرفم تمام شود، با اصال

از  انیک یشده  داریخش دار و مشخصا  تازه از خواب ب یبودم که صدا ریدرگ

 :کرد رمانیپشت سر غافلگ

 .بعدش میکالس دار شمیکه من و ابر میناهارو بخور نیایب نیپاش-

 :کند یمتعجب به جفتمان نگاه م یکت

 ؟یچکالس -

 :دیگو یتوجه به نگاه پرسشگرم م یب انیک

 ...اردیلیب-
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 واریپشت د اردیلیبزرگ ب زیکند که م یسالن اشاره م یبا دست به آن سو و

 یزنم و بلند م یبه حرفش م یکند. لبخند یم ییمجوف سالن، با اقتدار خودنما

 :شوم

 .صبرانه منتظرم یمن که ب-

 :زند یشود و شاد و خندان دست م یبعد از من بلند م یکت

 .زنم یم انویبمونه، منم براتون پ شتریب شمیآخ جون ابر-

 یراه یبه سمت ناهار خور یدهم و سه نفر ینرمش را با محبت فشار م یبازو

 .میشو یم

حس  یخود کم یبه خود دیآرام و لوکس سالنشان شا یناهار درفضا خوردن

را شست  میها یبیغر یخواهر و برادر، همه  نیرفتار ا یداشت، اما گرم یبیغر

 .پر کرد ییرا با آشنا شیو جا

 یشوخ یو هراز چند انیآرامش نگاه ک ،یکت یداستان ها یاهویدر ه ناهارمان

 .شود یخورده م شانیها
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پر شرم جواب  یکند، با لبخند یمنتظر نگاهم م یبا حالت انیاز غذا و دسر ک بعد

 :پرسد یبرود م یچشمانم به سمت کت نکهیدهم و قبل از ا ینگاهش را م

 سراغ کالسمون؟ میبر یک-

 ن؟یبد ادمی نیخوا یواقعا م-

 :ستدیا یشود و م یم بلند

 کنم؟ یشوخ یمهم نیبا موضوع به ا ادیاصال به من م-

 ،ییمویشرت ل یشود، با آن ت یم دهیاش کش دهیورز یسمت باالتنه  نگاهم

که در ذهنم نقش بسته اند تفاوت دارد.  یبا پزشکان شهیاز هم شتریب رشیتصو

ظاهرش نپردازم  لیدر تمام مدت تالش داشتم توجم سمتش جلب نشود و به تحل

 :نگاهم را از آن خود کرد یصندل یاما بلند شدنش از رو

 .دیبر ویسر کس شهینم اردیلینترس، وسط ب-

 :شود یهم بلند م یخندم و همزمان با من، کت یم

 .میکن یبا هم باز یهر دفعه که اومد ریبگ ادینامبر وانه، برو  اردیلیتو ب انیک-
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 :کنم یتعجب سوال م با

 ؟یمگه توام بلد-

 :دهد یبه گردنش م یزند و قر یبه کمرش م یدست

 .انیک یراستش نه به خوب یباشم و بلد نباشم؟ بلدم ول انیخواهر ک-

 یانویدارد و به سمت پ یرا بر م شیکنم، چا یرا نوازش م شیبایز یموها

 .فاصله دارد اردیلیب زیم یاز فضا یلیشود که خ یم یراه الشیرو

 یسیفضاها تفاوت دارد، فرش نف یبخش سالن با باق نیروم. ا یم انیسر ک پشت

 یبه حرف م انیک میشو یم کینزد زیکه به م یخورد. کم یبه چشم م زیم ریز

 :دیآ

به من که تنها وارث قابل  دیپدربزرگمه، رس هیادگاری رشیو فرش ز زیم نیا-

 .قبول پدرم بودم

 قابل قبول چرا؟-

 .میبذار اول به موضوع مهم برس قصه اش مفصله...-
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دون ب نکهیو ا میفکر یفرستم به ب یم یکشم. در دل، لعنت یم میبه موها یدست

ها گذاشتم.  یانیکاو یپابه خانه  کراستی از استخر درآمدم و شیآرا یذره ا

 یدر مورد توپ ها، تعدادشان و رنگ ها حیکند به توض یشروع م انیک

 یانجام داد نام م نتوا یم زیم نیا یکه رو یمختلف یمتفاوتشان، از پنج مدل باز

 یاز توپ ها و رنگ ها ف،یدادن به حر توکیو پ دیگو یم یباز نیبرد، از قوان

نه  و کیفقط  نشیرنگ هستند که بهمدو به دو بایکند که تقر یاعداد صحبت م

 :کند یماند که هم رنگ و زردند و در انتها اضافه م یدر ذهنم م

 چرا؟ یدون یم ,eight ball گفتن یبه من م یاونور موقع باز-

طرز نگاه  ش،یچرخد سمت صدا یشود و صورتم م یاز توپ جدا م نگاهم

نگاه آالن را دارد نه  تیمتفاوت است، نه نجابت و جد انمیکردنش با تمام اطراف

. ناینگاه س یمهربان ینگاه نادر و نه حت تینگاه آراز، نه  معصوم طنتیش

است که اعتماد به نفس، در هر پلک  یفیقابل توص ریغ بینگاه عج کینگاهش 

دهم که لبخندش تا  یجواب نگاهش را م یاستفهام ی. با حالتداستیزدنش پ

 :رود یچشمانش راه م یحوال

 .دمبو ییکایاون همه بلوند آمر نیب اهیمن تنها کله س نکهیا شیاول ل،یبه دو دل-
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 هیآرنج دستانش را تک د،یافزا یصورتش م تیاش بر جذاب یطوفان یخنده  تک

 هیاش سا یمشک یموها شان،یشود رو یو خم م زیم یچوب یدهد به لبه  یم

 :اش یشانیپ یاندازند رو یم

 یهمه  نیرنگ و متفاوت ب اهیتنها توپ س ۱ یعالوه بر اون، توپ شماره -

 .تنهاست اما از همه قدرتمند تره توپاست...

 :چرخد سمتم یم نگاهش

پا تو یتا همه  یصبر کن دیبا ،یاز دستش خالص بش هیزودتر از بق یحق ندار-

 ...و مهم تر از اون سراغش... یکه رفتن تو پاکت، تازه بر

و دست راستش  ستدیا یم کمیشود، آرام نزد یداده اش خارج م هیحالت تک از

 یو در چشمانم نگاه م زیم یدهد به لبه  یم هیدار تک هیستون زاو کیرا مثل 

 :کند

تا  و یکنه؛ اگر شانس آورد یبازنده رو معلوم م ایکه برنده  هیتوپ نیتر یاصل-

 تتازه نوبت هشته که با رفتنش تو پاکت، برنده اعالم ،یرفت شیخوب پ یته باز

 .کنه یم
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 یاندازه  لیفهمم، فقط در حال تحل یزند را نم یکه م ییکلمه از حرفها کی یحت

 .با هم دارند یبیشده ام که تضاد عج شیو چشم ها یمشک یابروها نیمتعادل ب

 :میگو یو دستپاچه م رمیگ یچشمانش م قیرا از تونل عم نگاهم

 ن؟یبد ادمیتوپ زدنو  یزیقبل از هرچ شهیحاال نم-

 :لبخند دارد شیاما لحن صدا نمشیب ینم

 شه؟یچرا نم-

روم  یم واریداده به د هیتک یخودم به سراغ استوانه  یهواتوجه به حال و یب

از  یکیو دیآ یو بلند داخلش را پر کرده اند. پشت سرم م کیچوب بار نیکه چند

کند، انگار هر  یبا احترام با چوب ها برخورد م یلیکند، خ یچوب ها را بلند م

 :درونشان به امانت مانده یزیکدام جان عز

 ...کیاست ویک گنیچوبا م نیبه ا-

شکل قرار دارد اشاره  یمثلث یکه خارج از محفظه  زیم یرو دیتنها توپ سف به

 :کند یم
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قش بره تو پاکت، فقط ن دیتوپ اصال نبا نیبال، ا ویگن ک یم دمیتوپ سف نیبه ا-

 ...افتن تو پاکت یبال م ویک یواسطه رو داره، توپا با ضربه  هی

 :شود یم رهیخ زیم ینا معلوم رو ینقطه  کی به

واسطه باشه و ضربه رو  هی نکهیا ،یوارد کنضربه رو میمستق دیوقت نبا چیه-

 یکه اونقدر خوب م نهیاش ا یدر ظاهر کارو سخت کنه اما خوب دیوارد کنه، شا

ز از حد درا شیدستتو ب یندار یازیکه تو ن شهیمکینزد گهید یچرخه و به توپا

 .یبه توپ مورد نظر ضربه بزن میتا مستق یکن

 :چرخد سمت نگاه گنگم یم سرش

 .داستان ی هیبعد بق ریبگ ادیخب اول پزشو -

دستش گذارد، ابتدا به کمک دو یدستانم م یدستش را روو دو ستدیا یم پشتم

تمام عضالتم  یکیهمه نزد نیبرد، از ا یچوب م یدست راستم را به انتها

 :کشد یدستم را عقب م گرید یزده، کم خیمنقبض شده و دستم 

 چوبو؟ یسفت گرفت نقدریشل کن خودتو، چرا ا کمی-

 :کند یکند و کنار گوشم زمزمه م یتر م کیرا به گوشم نزد سرش
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 .خودتو رها کن کمی-

 ادیز یکیکنم از نزد یم نیسال است که تمر یلیحرکاتم نا خودآگاه است، خ تمام

 یرو ندینش یها منقبض نشوم اما هنوز موفق نشده ام. دست چپش م بهیغر

 :کند یدست مخالفم و انگشتانم را نرم و آرام از هم باز م

 ؟یچه جور یدون یپل درست کنه، م زیم یرو دیدستت با نیا-

نفس  یکنار گوشم انقدر ارام و زمزمه وار است که جز گرما دنشیپرس سوال

 ییکه به تنها یفهمم، و کلمات ینم یزیکند چ یکه به پوستم برخورد م شیها

. حالت دستم را ردیگ ینم یمفهوم دارند اما قطار شدنشان کنار هم در ذهنم جا

 :کند یدرست م زیم یرو

 .یروش خم بش کمیو  یعمود بذار راستتو یپا دیحاال با ن،یآفر-

اش  نهیس یقفسه  یکه فاصله  کیآنقدر نزد ستد،یا یتر م کیحرف نزد نیا با

، شود یکند، نا خواسته چشمانم بسته م یجبران م قینفس عم کیبا کتفم را 

 :دیگو یدوباره کنار گوشم م



 
724 

گن َرک. قراره اون  یم دنیکه توپا توش تنگ  هم چسب یبه اون سه گوش چوب-

توپارو از اتحاد  یهمه  یزن یبال م ویکه اول به ک یو تو با ضربه ا میرو بردار

وره  هی فتنیب ییانقدر از هم دور بشن که هر کدوم به تنها دیبا ،یخارج کن

 .نیزم

 :چرخد سمت نگاهم یشود، م یو چشمانم باز م دیآ یجلو تر م صورتش

دونه  دیبا ره،یم نیتوپا از ب نیکه اتحاد ب شهیشروع م یوقت یباز ست؟یجالب ن-

و ت یهر کدومو جدا بفرست یبال از هم جدا بشن، تا بتون ویکدونه اشون به کمک

 .پاکت

جمالتش  الیخیزند، ب یحرف م قیعم ذوقکیچشمانش را پر کرده که از  یبرق

 :میگو یم

 براتون جذابه؟ یباز نیا نقدریچرا ا-

 :چرخد یحاالت صورتم م یرو نگاهش

 چکسیکه ه یکن یانقدر آروم و صبور باز دیبا ه،یزندگ نیچون درست ع-

 یحواست باشه هر ضربه ات متناسب باشه با فاصله  دینشه، با جانتیمتوجه ه
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د وار وبالیک یضربه قراره به کجا یبدون دیاز پاکت مورد نظر، با یتوپ پشت

 .بفرسته تو پاکت قیبشه تا توپو دق

 :کند یاشاره م وبالیدست به ک با

 ...نگاش کن-

 :شود یم کیسرش به سرم نزد دوباره

 .ترک کنه نویزم دیوقت نبا چیکه ه دیتوپ سف هی-

 :اندازد یبه را م ینگاهش آتش بازچرخد سمتم و یم سرش

 تو شیبنداز یزنه، که اگر اشتباه یدونه تک و تنها، به همه ضربه م هی نیهم-

 .یسوراخ بد باخت

 :دهد یدهم و ادامه م یتکان م یسر

بکنه که تو  زیم یرو ویکه اون حرکت یبهش ضربه بزن دیبا یجور هی-

  .یخوایم
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 یاش، حرفها یرگیچ و جذابش، تسلط  یحضورش، صدا یآگاه از گرما ناخود

شوم و  یم یعضالتم عصب یاز همه مهم تر انقباض نا خواسته نامفهومش و

 :رمیکنم چوب را رها کنم و از او فاصله بگ یم یسع

 .من بتونمفکر نکنم -

حاالتش در  نمیب ینم ز،یم یاندازم رو یم با  یو چوب را تقر ستمیا یم صاف

 یرو ندینش یدست چپش م هیپشت سرم چگونه است. بعد از گذشت چند ثان

 :ستدیا یم کمیو باز نزد میبازو

 .ارهینموقت کم چیورزشکار ه هی-

 :کنم یچرخم سمتش و با اخم در چشمانش نگاه م یم

 .ندارماستعدادشو من -

به  یدهد، کم یم هیتک زیم یو به لبه  دیآ یم میکشد، رو به رو یعقب م یکم

شود از چشم چپ به چشم راست و بالعکس، در آخر با آن  یم رهیچشمانم خ

 :پرسد یم یلبخند جذاب و لعنت

 ؟یعصبان نقدریحاال چرا ا-
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 :میگو یم ریکشم و سر به ز یم زمیشوم نییبه پا یدست کالفه

 ...ادیآدما خوشم نم یکیاز نزد یلیخ-

 یو طره  دیآ یمحتاط و حساب شده، دستش باال م یلیکه خ نمیب یچشم م ریز از

 :زند یپوشت گوشم م یسرکشم را به نرم یمو

 ...رفت ادمیفرو رفتم،  ینقش مرب یانقدر تو د،یببخش-

 :گذارم جمله اش تمام شود ینم

 .نمیتا من بب نیاشکال نداره، خودتون چند تا بزن-

دستم را در  رد،یگ یمچ دستم را آرام م رم،یفاصله بگ زیاز م نکهیاز ا قبل

 :کند یدارد و نگاهش م یدستانش نگاه م

 ...چقدر کوچولوه مچ دستت-

 :رسد یکشد و به چشمانم م یباال م نگاهش

 دیبا ...فیو ظر یفیلط شمیدرست مثل ابر برات انتخاب کردن... یچه اسم خوب-

 .کردم یحواسمو جمع م نهایاز ا شتریب یلیخ
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اندازد، او خوب راه و رسم  یلنگر م شیکنار حرکت آرام و موزون لبها نگاهم

 :رمیگ یم قیعم یدم ریتاخ یرا از بر است. با کم یدلبر

 .حساسم کمیمن  ست،یمشکل از شما ن-

دهم به  یم هیروم و کنارش تک یکشم، م یم رونیرا آرام از دستانش ب دستم

 :زیم

 ؟یگرفت ادی یاز ک اردویلیب-

چرخد،  یمقابلش م ینگاهش از صورتم به سمت فضا زند و یم یآرام پوزخند

 یرینظ یب ی نهینوازد، پس زم یم یکه کت ییانویپ فیآرام و لط یقیموس یصدا

 :دیگو یم ریتاخ یبا کم مان،یحرف ها یشده برا

 .بود اردیلیب نیبده هم ادمیکه وقت گذاشت تا  یزیتنها چ از پدرم...-

حالت چهره اش را  شیحرف ها یاما سرد داست،یرخش پ میفقط ن هیزاو نیا از

 :مثل سنگ کرده

 ...اش گهید یالبته قبل از شاهکارا-

 :دهم یام ادامه م یرگیبه خ یناراحت با
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 اد؟یاز پدرتون بدتون م-

 :چرخند سمتم یو نگاه سردش با هم م یسنگ صورت

 یچیه نیکه از اون زن  هرزه دارم، ا یبا نفرت سهیمتنفرم، اما در مقاازش -

 ...ستین

 :پرم یم شیها ییگو انیهذ انیم یگنگ با

 منظورتون مادرتونه؟-

 :کند یچشمانش را پر رنگ م خشم

 ...نه، زن عموم-

است که  یچرخد، نگاهش طور یصورتم م یزند و نگاهش رو یم یپوزخند

 رییتغ کبارهیحضور دارد، نوع نگاهش به  شیلحظات زن عمو نیدر هم ییگو

 :کرده

 کار کرده؟ یزن عموتون چ-

 :ردیگ ینگاه از چشمانم م بیعج یخشم با
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 .رفتن رانیبا پدرم فلنگو بستنو از ا-

 ؟یچ یعنی ...یوا-

 خیتنم س یتمام مو یرحم یهمه ب نیپوشاند، از ا یخواسته دهانم را منا دستانم

 :زند یشده، دوباره پوزخند م

مادر بدبخت منو فقط بدون،  ستم،یبلد ن انتیخ یبرا یقشنگ حیتوض یلیخ-

 .ساده امو خر کردنو د  فرار یعمو

 :کنمیدار نگاهش م غصه

 ...متاسفم-

 .اون زن هرزه، فقط من له شدم ینباش، همه خوشبخت شدن، پدرم، مادرم، حت-

 :زندیبه عمق چشمانم زل م دوبار

 .له شدم-

 ز،یم یگذارم که از شدت فشار بر لبه  یدستانش م یرو دیرا آرام و با ترد دستم

انده و م یباق شیپ یقیدستم از دقا یزند، سرد یم یدیبند بند انگشتانش به سف
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را  زیم یکند، همچنان منقبض لبه  یرا دوا نم یدست او درد یگذاشتنش رو

 :دهد یفشار م

 چطوره؟اون ؟یعموتون چ-

 :زند یو لب م ردیگ یفاصله م یاز آن حالت سرد کم نگاهش

شده حال  ایسخت دن سرد و یواژه ها یهمه  ...ضیاعتماد، مر یخسته، ب ر،یپ-

بد کردن  نه،یعالم بدب ینسبت به همه  زن نگرفت... وقتچیه گهیکه د ییعمو

 .باهاش

 کاست؟یاالن امر-

 :دهد یتکان م یتعلل سر یب

به  دیبردمون اونور، شا اونا رفتن، عمو دست مارو گرفت وهمون سالها که -

 ...کنه داشونیپ نکهیا یهوا

کنم که در کنار  یفکر م یخوش یبه روزها شیصدا یاز حزن و سرد نیغمگ

 یقیموس ینواختن قطعه  یو عشق. صدا دمید یگذشت و من فقط مردانگ ایباباس

 :پرسد یبلند م یاز آن سر سالن با صدا یشود و کت یتمام م
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 باشه؟ یچ یبعد یقطعه -

 :یچرخد سمت کت یکند و م یمقابلش م یمتفکر، نگاهش را از نقطه  انیک

 .نورهیکه تو ال م یوالس شوپنو بزن، اون-

-!The best one 

شود، چشمانم را  ینوازد قلبم فشرده م یکه م یکند و با هر نت یشروع م یکت

د، از شو یام بلند م یزنگ گوش یدل بدهم که صدا شتریب یقیبندم تا به موس یم

نشود، اما  جادیا یاختالل یکت یبایز یکنم تا وسط اجرا یپشتم خارجش م بیج

او برداشته ام، لرزش  زکه به وقت  خنده ا ییهوا یآالن با آن عکس ب ریتصو

 یباز نیشوم در ا یبه چال گونه اش غرق م رهیکند، خ یم شتریدستم را ب

  .به راه افتاده یکت ییه با انگشتان جادوک یرقصان

* 

 باشگاه؟ یایکه نم ینگفت روزیچرا د-

 ینوایب یکند و نه به حنجره  یمن رحم م ینه به گوشها ایدر یعصبان یصدا

 :خودش
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 یم دیبا یک ست،ین داتیاز صبحم که پ ،یزدم چند بار، جوابمو ندادبهت زنگ-

 گفتم؟

 :زند یم غیاطرافش دوباره ج بیغر بیعج یپشت صداها از

 یاریدرب یباز دهیورپر نقدریا یخواست یم ،یسر خود شد نیبه خدا آست شمیابر-

گرفته  میواسه خودش خانم تصم ،یبا من همخونه ش یکرد یم یرو راض هیبق

 .خونه، خدا به دادت برسه یریم یباشگاه، امروزم که زود دار ادین

 :کنم یم شتریپدال گاز ب یرا رو میپا فشار

 رفتن طالقون؟ نایتو نگران من نباش، مامانت ا-

گو ب یچونیبحثو بپ نکهیقبل  ا گه،ید یمارو منتر خودت کرد لیکل فام ر،ینخ-

 گفت بهت؟ یچ انیآخرش ک نمیبب

 :دیایدرب شتریکنم تا حرصش ب یم یبدجنس یخنده  تک

 .شهیصدات تنگ م یدلم برا ر،یگفت زود به زود با من تماس بگ یچیه-
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 یک نییفروشه، ب یهاتو م هیبره کل یزنه م یمختو م اییجنا لمیف نیآخرش مثل ا-

 .بهت گفتم

عروس  یعنتر خانوم نگفتم بخوا ؟یدیپر به آراز یتو اونو ول کن، باز سر چ-

 شم برات؟ یم یبد خواهر شوهر یاریدرب یباز

 یم هیرود، بعد از چند ثان یم یآنور خط تشر یکشد و به کس یم یقیعم نفس

 :دیگو

 یپسر عمو ...ارهیام در م یباز یکنه قاط یم رمیملت چه پررو شدن، داره ز-

 شد، منم گذاشتم یشاک ومدنمین یدارن، سر مهمون فیپررو تشر یلیخ یجنابعال

 .تو کاسه اش

 :دیآ یبه صدا در م نوایب نیشود و ماش یرد م ریسرعتگ یسرعت از رو با

 یادا ها نیا گه،ید ویمهمون یاومد یخوب م به فنا رفت... میجلوبند آخ...-

 آخه؟ هیسر چ دتیجد

دورش فرق دارم، االنم  یمن با دخترا ادیدستش ب دیباالخره پسر عمو جانت با-

 ...لواسون زنگم بزن یدیرس ،یخواد پشت فرمون تلفن حرف بزن ینم
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روزا مخشو  نیدلبر هم یاز اون خوشگال یکی ار،یدر ب ادا یجور نیباشه هم-

 ...زنگمت یم دمیرس مامانت... یایو دبه ترش یبزنه تو بمون

 :پرد یحرفم م وسط

 شد؟ یآالن چ ینگفت واسا قطع نکن... واسا... ...خودیب-

درجه از او  نیتا ا یزند، ک یپاسخش آتش به جانم م یب یآالن و تماس ها ادی

 یدیتر ها که آقاجان تازه دستگاه کالر آ میشدم که جوابش را ندهم؟ قد ریدلگ

 یمنزلشان که بر صفحه  یشماره  دنیکردم از د یبود، چقدر ذوق م دهیخر

به  ما  یتا خودش مستق دآم یم شیکه کم پ یافتاد، با وجود یدستگاه م شینما

 امرزیخدا ب یزن عمو ایخانه باغ زنگ بزن و عموما تماس ها از جانب عمو و 

 یکاف د،یکش یسقفش نفس م ریبود که آالن ز یتماس از مکان نکهیبود، اما هم

 یشماره  دنیو د دیخر لیاندازد. بعد ها موبا یرا به شماره ب میبود تا نفس ها

 کباریداد،  یبرق را از بدنم عبور م انیجر ما  دستگاه رس یخودش رو یشخص

 نباریدانستم که ا یاز خجالتم در آمد؛ با دوستانش شمال رفته بودند، م یکه حساب

 یتنگ شده بود، تا شماره  شیدلم برا یبدون آراز و عمو رفته و حساب

 ی ندهیاز گو یکه به تازگ یبا لحن آرام و دلبر دمیدستگاه د یرا رو لشیموبا
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م چه دان ینم ییکه گو یگرفته بودم سالم گفتم و پشت سرش با حالت ادی ویراد

 ییجا از شیسکوت شد و صدا هیچند ثانگفتم،  ”دییبفرما“پشت خط است،  یکس

را به دستش بدهد، از  یگفت گوش یم یکه به کس دیدور تر به گوشم رس یکم

، که گذشت هیانبوده، چند ث فونیآ یرو میمتوجه شدم که صدا شانیشروع حرفها

 :گوشم را پر کرد یآالن تمام حلزون نیخشمگ یصدا

 بزرگتر تو اون خونه نبود جواب تلفن بده؟-

 یبودم، رفتار ب نیخود از سفر کردن  بدون ما و با دوستانش غمگ یخود به

 :دلزده ام کرد شتریمحبتش هم ب

 .بند بوده که من جواب دادم هیحتما  دست بق-

 :کرد آرام باشد گفت یم یکه سع ییآورد، با صدا میبه رو عیو سر امدین کوتاه

ن کار داره، خونه ُپرش با آقا جو زنهیزنگ م یهرک ،یالزم نکرده تو جواب بد-

 ...تلفنو لماجیکسم نبود خونه بده د چیکار داره، ه زیبا عز

 :وسط حرفش دمیپر

 ؟یهم نبود جواب بده چ یکس مرد و یداشت پشت خط م یکیاگر -
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که با  ییهوا شیجوابم را داد، که قبل از صدا یقابل کنترل طور ریغ یخشم با

 :دیزدند به گوشم رس یم رونیب شیدندان ها نیفشار از ب

برندار  ،یرس یدر حال مرگ باشه تو فقط به فاتحه خوندنش م یاگرم کس-

 .بده آقا جون ویمن، االنم بشمر سه گوش یگناهش پا

داخل گلدان   شهیکه هم یزاپاس دیمتوجه شدم کل زیعز یحرفها یها از البه ال بعد

 نیرا داده بود دست دوستش، تا ح ینکرده و گوش دایرا پ میگذاشت یدم در م

را  دیکل قیاز آقاجان آدرس دق کریگشتن داخل گلدان همانطور در حالت اسپ

دلم گرفت، اما  وستانشد یصحبتش آن هم جلو یکه از نحوه  ی. با وجودردیبگ

از من  ریغ یآالن به خانه باغ را کس ینشد که جواب زنگ ها چگاهیباز هم ه

 ...و رفت دیپرکش دنشیآن روز خاص هم، با د یبدهد، دلخور

 ؟یهنوز پشت خط ای ی... مردیعشق یآها-

 :دهم یرا م ایجواب در دستپاچه

زودتر راه افتادم برم  نیواسه هم دمش،یندارم، امروزم ندخبر آالنو  نجام،یهم-

 ...جنگ اعصابو ندارم یخونه باغ؛ حوصله 
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 ...یتو که تا امروز نگفت ،یگفت یعرفانو بهش نم انیکاش جر-

 ...کرد میخواستم بگم اما حرفاش عصب ینم ا،یخسته شدم در-

 .خبرم کن یدیباشه حرص نخور، برو خونه. رس-

 یکنم؛ بلکه صدا یرا روشن م نیدستگاه پخش ماش ایاز اتمام صحبتم با در بعد

گوش  یبعد از صدا یمحسن چاوش ینجاتم دهد. صدا الیخواننده از فکر و خ

 :کند یرا پر م نیگوش ماش ،یلیاردب ینواز مؤذن زاده 

 یعجب عقل یعجب جسم یو مرجان اقوتیعجب  یعجب ماه یعجب سرو-

 یعجب جان یعجب عشق

لب  ریتو به ز یتو دران غمزه چه دار یشکار ریتو عجب م یلطف بهار عجب

 یخوانیچه م

تو که گردون را  یتو عجب ماه بلند یگزند یب ریتو ام یقند یحلوا عجب

 یبگردان

سور و منم راقص من اسفل  ییخالص منم مخلص تو ییکامل منم ناقص تو ییتو

 ییتو معال
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اندازد، چه شاد  یماو ادیمرا  یشود، هر شعر و آهنگ یخواسته چشمانم پر م نا

به حال دلم ندارد،  یو چه از هجر، فرق دیبخواند و چه غم، چه از عشق بگو

شده، هر قدر هم تالش کنم تا  نیاو عج ادیروحم به  یهمه  که ستیمن ن ریتقص

 ابانیرا مهمان خ یگریذهنم بسپارم و کسان د یخاطرش را به پس کوچه ها

 :ستیا هودهیکنم، باز هم تالش ب یاصل یها

 زدیچنان گردد که از عشقش بخ ردیجان گ زیآن چ یکن یبیکه آس یزیبه هر چ-

 یشانیصد پر

ارواح  نیرا گلستان ساز زندان را بر شانیکن دل و جان را دل تنگ پر مروح

 یزندان

تو که گردون را  یتو عجب ماه بلند یگزند یب ریتو ام یقند یحلوا عجب

 یبگردان

 

او، قضاوت ناعادالنه اش،  ادیکنم،  یحرص و محکم دستگاه را خاموش م با

اش که تا امروز  یشانیپ یآن رگ برجسته  شتریخشم چشمانش و از همه ب
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، ام یاز او عصبان شتریکند. از خودم ب یکشف نشده بود، حال دلم را دگرگون م

 ...ستین یرا توان فراموش شمیمن  ابر

 دیکشم تا شا یم نییها را پا شهیرانم، ش یبه خانه باغ پر سرعت م دنیرس تا

 .فکر مغشوشم را آرام کند یباد کم یهو هو یصدا

چشمان  ختند،یدر آغوشم ر کجایصفا را  ایدن کیورودم به خانه باغ انگار  با

زده بر  هیهمانجور تک ند،یب یبه انتظارم م وانیا یام آقاجان را رو یاشک

رود و به سمتم  یکه دست چپش باال م نمیب یم یاش، حت یمنبت کار یعصا

 یوشم اکو مرا در گ شیدهد، با آن نگاه منتظرش که انگار حرفها یتکانش م

 :کند

 ...شاخه نبات یکجا بود-

با همان قدم  دش،یپر و سپ یشده، با همان مو دارمیخواب و ب یایرو آقاجان

گفت حاللش کنم که  یآخر عمرش م یاستوار و دست پر مهرش، تا روز ها یها

نا آشنا را به دندان بکشد و  ی بهیغر کی یبچه  اوششیدوست نداشته س لیاوا

بزرگ تر شده و من در تمام اتاقک  دنمیکند، اما به مرور دلش با هر قد کشبزرگ
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 زیعز یواقع ریآقا جان با آمدن تصو ریشده ام. تصو یقلبش مهمان ابد یها

 :زند یرا صدا م یکنم و او از همان باال اب یرا پارک م نیشود، ماش یمحو م

 سالمه؟ نیبنداز. بب ینگاه کی شمویابر نیماش ایجان، مادر ب یاب-

 :زنم یاش لبخند م یهمه نگران نیا به

خانم جون، سالم دورت بگردم. بذار من پام برسه تو خونه بعد چک ام  زیعز-

 .کن

 :کند ینازک م یچشم پشت

 نیاز دستت دلخورم، با ا یبه حد کاف ،یصبح ناشتا نخورده رفت ُخبه ُخبه...-

 .یاریدست نمحرفا دلمو به 

کشم که آخش  یدوم سمت پله ها و بدن نرم و گ ردش را سفت در آغوش م یم

 :شود یبلند م

  ؟یمثل اون دوتا نردبون شهردار یتوام شد-
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و صورت غرق  رمیگ یم قیعم یدهد تمام وجودش، دم یم اسیخوش  عطر

 :بوسم ینورش را گرم م

 ...ور هیور، بغل من  هینوه ها  یجونم اعتراف کن، بغل همه  زیعز-

 :دیگو یتوجه به حرفم م یکند و ب یچشمانم نگاه م در

 مادر؟ یچرا کم غذا شد-

 ...خدا یا-

و سر به  بینج شهیچرخاند، مثل هم یسرم را م یاب یسالم و احوالپرس یصدا

خواسته که از او  یراست برود سمت کار کی نکهیکند و قبل از ا یسالم م ریز

 :میگو یاند م

 کمی یندار گهیبه خدا رخش من سالم سالمه، فقط اگر کار د ،یکن اب ول-

 کن زشیتم

 ...چشم یخانم به رو-

 ؟یغذا بخور دهیم ریسن و سال گ نیبه توام با ا لماجید ،یاب-
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 :کند یم یمحجوب ی خنده

 ست،ینگران خوردن من ن یغذارو جمع کنن، کس دیمن با یخانم جان از جلو-

 !منینگران پر خور شتریب

 یدستش را دور کمرم م زیعز م،یخند یبا هم م ریحالت بانمکش من و عز از

 :اندازد

 .وجب هینگاش کن، دور کمرت شده -

 :کند یاضافه م یآرام یبا صدا و

 ...که نشد نیا ،یاریبچه ب یخوایم گهید یدوفردا-

 :شوم یخانه م یخندم و همراهش راه یحرفش م از

 قربونت بشم، قندک اسد خان؟ یگیکه آروم م هیمگه بچه آوردن کار بد-

 :دیگو یم ریاز چله رها نشده عز ریلفظ آالن را به کار بردم، هنوز ت ناخواسته

به خودش  ذره شده... هیپسرم بشم، دلم واسه آالنم  یقربون قد و باال یا-

 خوره؟ یفقط حرص م ای رسهیم
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 یکه برات مونده منم، بخوا ی. در حال حاضر تنها نوه اگهیولشون کن د ز،یعز-

 .رمایذارم م یم یحسودم کن

 :بوسدم یخنده باالخره م با

بپاش کرده،  زیبرات بر لماجیکه د میبر ایور غزال چشمونم، ب هیور تو  هیهمه -

 .بار گذاشته مهیق

 :ستمیا یم

 ست؟یکه آالن ن یاونم روز مه،یق-

 :دیگو یکرده م نشیکه عذاب وجدان، غمگ ینگاه با

 .زدم ی،وگرنه بهش زنگ م ادینم نورایوسط هفته اس ا دمید-

 .خورم یهمشو خودم م ستیهمون بهتر که ن ز،یولش کن عز-

 یزنم تا کم یصورتم را آب مکنم، سر و یرا با لباس خانه عوض م میها لباس

  .چشمانم کم شود یاز سرخ
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چند  نیمن درست مثل ا یاست، اما اشتها مهیخوش ق یماالمال از بو آشپزخانه

 .کشد یبه غذا نم لمیکنم چند لقمه بخورم، هرچند که م یم یوقت مانده، سع

 یصندل یرو ن،ییپا یطبقه  ییرایروم که داخل پذ یم زیاز غذا به دنبال عز بعد

هنوز به قوت و  شیرو یها یو کنده کار یزده. تاج صندل هیراک آقاجان تک

مانده،  یخال لشیبد یب یفرمانروا یاست. تنها، جا یشکوه سابقش باق

کند و  یم یرکوتاه دلب هیپا زیم یمحبوب آقاجان هنوز روو یگرامافون چوب

  .عکس ها و خاطره ها زیم یتک تک ما رو یتا بزرگ سال یکودک یعکس ها

بر چشم، در حال  یپنس نکیکه کتاب به دست و ع نمینش یم زیعز یپا ریز

 :مطالعه است

 ؟یبزرگان زد یبر جا هیشده تک یچ ،یقند زیعز-

 :کند یدارد و مهربان نگاهم م یرا بر م نکشیع

 .خوندم یاسدخان و م یداشتم موالنا-

 .ببرم یضیف هیخب بلند بخون منم -

 :شود به حاالت چهره ام یتر م قیعم
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 چته؟ یبه مادرت بگ یخوا یخونم، اما قبلش تو نم یم-

 :بر چشمانش بگذاردرا  نکشیکنم تا دوباره ع ینگاهش م فقط

 .تو دلت زیباشه تو نگو به من، غصه تو بر-

کتاب را دوباره  یشود ال یمن خسته م یگذرد و از نگفتن ها یکه م گرید یکم

 :کند یباز م

 دییکجا دییقـوم بــه حج رفتـه کجا یا-

 دییایب دییایجـاست ب ــنیهم معشــوق

 واریبه د ــواریو د هیتــو همسـا معشــوق

 دییســـرگشته شمـــا در چــه هوا هیباد در

 ــدینیمعشـــوق بب صـــورتیصـــورت ب گــر

 دییخـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شما هــم

 ــــدیبـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفت ده

 دییبام برآ نیخانــه بــر ا ـــنیبـــار از ا ــکی
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 ــدیهـــاش بگفتنشان فستیخانــــه لط آن

 ـــدییبنما یخــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــ از

 تیدیدستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بد کی

 دییگـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدا کی

 همـه آن رنج شما گنج شما باد ــــنیا با

 دییکه بر گنج شما پرده شما افسوس

 

که انگار  یجور ق،یکند، درست مثل قبل؛ عم یشود نگاهم م یکه تمام م شعر

 هودهیب نشان دهم حالم خوش است و او نکهیا یخواند، برا یته ذهنم را م

 :روم یشوم و به سمت گرامافون محبوب آقاجان م ینگران است بلند م

اونور ترم،  یزیچ هیمثل خانم معلما نگام نکن، من از خوب هم  یاونجور زیعز-

 ادیبدم،  یقر هیاز صفحات محبوب اسدخانو بذارم برات،  یکیخوام  یم االن

 .یفتیخودت ب یایدلبر

 :خندد یم ینخود
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 قر دادم؟ یمن ک ،یریبال نگ-

 :چرخم سمتش یمذکور م یگذاشتن صفحه  نیح

 هیآراز خال یرنگ نکن قندک اسدخان، جا مارو ؟یو ملق باز یجلو قاض ااا...-

 .رهیمچتو بگ

 :کوبد یاش م نهیمشت بر س با

 .بچمو دمیند هیقربون قد و باالش بشم، از ک  -

 .دوره زمونه وفا نخواه، خودمو خودتو عشقه نیا یاز نوه ها ز،یولش کن عز-

از صفحات محبوب آقا  یکیچرخد،  یخندد و همراه نگاه مهربانش صفحه م یم

 رود،یها باال م واریشود و از د یجان است که به جانش بند بود، صدا بلند م

 :کند یزنده م میرقصد و خاطرات را برا یسقف م یبایز یها یگچ کار یرو

 گلها انیگذرم تنها از م یم-

 به گلستانها ، گه به کوه و صحرا گه

 سر راهم یگل تازه



 
749 

 دیو با من گو ردیگ

 راز تو کو محرم

 به تمنا یره خار

 من بگرفته دامن

 گل ناز تو کو کان

 

غش  یکنم، صدا یم یلبخوان هیدهم و با مرض یبا آهنگ خودم را تکان م همراه

با  گرید یسقف. کم یبایز یها یرسد به همان گچ بر یم زیعز یغش خنده 

 :شومیشعر همراه م

 هیدادم  یم ییقرا نیجون؟ واال کاباره شکوفه نو هم همچ زیعز هیخوب شینما-

 .یخند یذاشتن، تو که فقط م یقرون کف دستم م

چرخم دور خودم و  یم ستیرقص مناسب ن یتوجه به آهنگ که اصال برا یب

 :پرسم یآهنگ م یکنم، انتها یم یدوباره هم خوان زیشاد کردن دل عز یبرا
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 یآقا جون چ اوردمیدر م یبال سوخته باز ینجوریهر وقت ا ادتهیجون  زیعز-

 گفت؟ یم

آقا جان را  یرا بم کنم و ادا میصدا نکهیکند، قبل از ا ینگاهم م یاستفهام زیعز

 :شود یجمله اش از دهان آالن خارج م اورمیدر ب

 ...بسوزون شاخه نبات شیکم آت-

خود آقاجان  ییپراند  که گو یا مجرا از  زیمن و عز یخش دارش جور یصدا

ذ و ناف رهیخ ،ییرایپذ یداده بر چارچوب ورود هیبرگشته و جمله را ادا کرده. تک

 .کند ینگاهم م

 شیکه َگرد ته ر دمیاش رس غیسه ت شهیگذشتم و به صورت هم شیچشم ها از

جا افتاده ترش کرده بود اما به شدت جذاب تر. حق داشتم از  یکم یچند روزه ا

کرد، ساده نگذرم.  یم یکه تنها به چشمان من دلبر یهمه اتفاق معمول نیکنار  ا

دست به کار شد، از  زود یلیخ زیعز یبه نگاهش ماندم ول رهیگنگ و الل خ

آالن به  دنیدختر پانزده ساله بلند شد، ذوقش از د کیبا جست  یصندل یرو

و تاج خوش  دیدوارش چرخ یها هیپا یدور رو کی یبود که صندل یحد

م خارج دهیاز حالت چرخ یکم یصندل یاصابت کرد، صدا یپشت واریتراشش به د
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 کیدردناکش به آالن نزد یانوتوجه به ز یب زیوارد. عز یواقع یایکرد و به دن

 :شود یم

 ؟یصدا اومد یچه ب ز،یقد و باالت بشه عز یفدا یایبه دلم افتاده بود امروز م-

 :ردیگ یآرام م زیعز دیسپ یموها یآالن رو نگاه

 ...یقند زیدلم هواتو کرده بود عز-

 :گذرد یام م ستادهیحالت ا یاز رو یچرخد سمتم و به قدر لحظه ا یم نگاهش

شهناز  شینما ریقبل اومدن به خونه چند بار صداتون زدم اما ماشاهلل درگ-

 .دیرس یصدا به صدا نم ن،یبود یتهران

جمله کامال   نیمرا هدف قرار داده. با ا میمستق یبدجنس نیجمله اش در ع ریت

. دهیخند میها یدرک کردم از کجا شاهد ماجرا بوده، حتما باز در دلش به بچه باز

 :خندد یم بمیتوجه به حال غر یب زیعز

 .اتریت مشیفرستاد یم دیاست، با شهیپا هنرپ هیدختر عموت -

 :کند یبه سمتم م یسرسر ینگاه آالن
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 .قلم مونده بود هی نیآره واال، هم-

 یکند که صدا یرا بلند م زیعز یکشد، جور یرا محکم در آغوش م زیبعد عز و

 زیبوسد و عز یرا م زیکشد، عز یم رونیرا از آشپزخانه به ب ریشادش ماه من

 :زند یم غیج

 .شم یدرمون نم گهیشکنه د یافتم دست و پام م یمرد گنده، م نیمنو بذار زم-

 کیو انگار نه انگار  نیزم یگذارد رو یارزشمند م یش کیرا مثل  زیعز آالن

 :سبک بلند کرده نقدریرا ا یحجم گرد و گوشت

 یدون یات بهم بده که فقط خودت م مهیاز اون ق ایتازه جون اومد تو تنم، حاال ب-

 .یافسار دلمو کجا ببند

در  یبخصوص یاشاره  چیام و آالن ه ستادهیهاج و واج وسط سالن ا همانطور

 یحضور مرا فراموش کرده، حت ییهم گو زیکند. عز یمورد حضور من نم

رگاه کند. به د یمنتشر نم ییصدا چیچرخد و ه یگرد هم دور خودش م یصفحه 

 :چرخد سمتم یرسند آالن م یکه م یورود

 ؟یایتو نم-
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گرامافون تا  زیچرخم سمت م یکنم به چشمان پر سوالش نگاه نکنم، م یم یسع

 یصفحه م یبرداشتن سوزنش از رو نیخالصش کنم و ح هودهیاز چرخش ب

 :میگو

 .نینه، شما بر-

 :دیگو یحرفم م یپسردوست در ادامه  ز  یعز

بخور غذا حالل  کمی ایتو ب ده،یخوره که، فقط منو حرص م یغذا نم شمیابر-

 .شه

 :کند یمکث م یکم زیبعد از حرف عز آالن

  مگه دست خودشه که غذا نخوره؟-

 :کند یم یانیپا در م زیعز

 ...یایغذاشو خورد، انگار به دلم افتاده بود امروز م شمیتو ابر یپا شیپ-

 از بس ،یشگیفرستادند به دنبال عالم هنرپ یمرا م دیبا د،یگو یدرست م زیعز

رنگ قرمز  یقلبم آرام گذشته ام، از بس به رو یسالها از کنار لرزش ها نیکه ا

بدرنگ به جا  یسرخاب کیام  دهیتفات پاش یآرام و ب ی  و پر عشق نگاهم، آب
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تنها  اق،یاز شوق و اشت هبرده و ن ییو آرامش بو یتفاوت یمانده که نه از ب

سرش به کار خودش گرم  شمیباور برساند که ابر نیرا به ا گرانیتوانسته د

 یلیگذرم و خ یها و اخم آالن م یاز کنار کنجکاو یاست. با همان نگاه سرخاب

 :میگو یآرام م

 .رمیمن س-

سخت  شهیکنم، قدم برداشتن از هم یحس م میشانه ها ینگاهش را رو ینیسنگ

 زیساله، وزن نگاه او را ن ۷۲دختر  کیتر شده، انگار زانوانم عالوه بر وزن 

 .برند یم کشند و یبه دوش م

آالن را  زیعز نکهیشوم، قبل از ا یم کیو من به در نزد دیگو یم یزیچ زیعز

بندم.  یدر را پشت سرم م گذارم و یم وانیغذا خوردن متقاعد کند پا به ا یبرا

 .سالها آموخته ام فرار است نیا یکه در ط یترفند نیبزرگ تر

برگ ها، خواب  یال به ال مینستهران خنک است و یلواسان بر خالف شبها شب  

 یکه پا ییآقاجان با همان لطافت روزها یشبانه درختان را بر هم زده. گل ها

 یها م زهیخش خش سنگ ر یمانده اند، قدم رو یباق ختیر یتک تکشان آب م

 کشم یم رونیب بمیجرا از  یشوم. گوش یم کیو آرام به تاب محبوبم نزد گذارم
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گذارم  یکنم، در گوشم م یاش را از هم باز م دهیدر هم تن شهیهم یو هدفون ها

کنم.  یم نییپاکالم کل آهنگ ها را باال و یب آهنگ کی یو به جست و جو

. تر کند ینگاهم را آب یرنگ سرخاب یکم دیکالم گروه محبوبم شا یب یقیموس

شود  یکه نواخته م یهمراه هر نت بندم، یچشمانم را م نم،ینش یتابم م یرو

اب ت ایبابا س یکند، وقت یگوشم را پر م میها یپر از شوق و عشق کودک یصدا

ذوق داشت  ایکرد. بابا س یوصل م یورود کیو نزد یبه سقف فلز ریرا با زنج

 .منو آرام شد یدعوا لیخودش دل که بعدها یتابم، تاب کوچک یبرا

 دهیکش یدهم به صدا یو دل م نمینش یتاب م یتحرک رو یساکن و ب همانطور

تنگ  تیجمع یبچه هاو یکسر یدلم برا ولن،یو یها میس یشدن آرشه بر رو

 ادیبود که آکاردئون  نیا شیآرزو لیکه اوا یکسر خواهر کوچک یاست. برا

ود ب معتقدفروختن فال، ساز بزند، چون با تصورات کوچکش  یتا به جا ردیبگ

 میمال میکنند. نس یشوند و بهتر پول خرج م یساز مردم خوشحال م یکه با نوا

را به  میآرام آرام موها ،یقیکند و همراه با موس ینوازش م یپوستم را به نرم

فکر کنم تا ذهنم از خانه باغ و  یکنم به هر موضوع ی. تالش مردیگ یم یباز

 هنکیو فکر ا شیپ یاز ساعت ی. حتدو دوست داشتن دور شو مهیآشپزخانه و ق
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کرد.  ینگاه م رهیخ میها یبود و به دلقک باز ستادهیآالن همانطور ا یاز ک

 یآهنگ ذهنم را م یآغاز. غم  البه ال یبعد یقیشود و موس یآهنگ اول تمام م

 تیآن روز، از وضع یدرد دل ها ییگو رش،یاخ یر هاو رفتا انیکشد سمت ک

از  تیمیو صم یکینزد نیکرده، ا ترکیاش ما را به هم نزد ینابسامان زندگ

از  شیمرا ب هیرو رییتغ نی. اداستیپ شیو تدوام زنگ ها شیها امیتفاوت لحن پ

 یم نییگذاشته. ذهنم در خاطرات برج باال و پا یاحساساتم سردرگم باق نیب ش،یپ

پر از خش  یکشد، صدا یم رونیهدفون را از داخل گوش چپم ب یشود که دست

 :زند یلب ماندک  یبا فاصله آالن کنار گوشم 

 کنن؟ یکار م یگرفتن چ ادیقهر کردنو  یکه تازگ ییبا دخترا-

 یم ادیصاحبش را فر یچند روزه خستگ شیچرخم سمت صورتش که ته ر یم

 :زند

 .کنن به امون خدا یولشون م ،یچیه-

روم و به سمت  یدهد، باال م یشود و بعد تاب را هل م یم قیبه چشمانم دق یکم

 :گردم و دوباره از اول یدستان قدرتمندش بر م
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 .دادم ینکن آالن، داشتم آهنگ گوش م-

گردم تاب  یروم، به دستانش که بر م یدهد و باالتر م یمحکم تر هل م دوباره

 :ردیگ یرا محکم م

 نیهم یگردبر دیبازم با یهرچقدرم که دور بش یفرستمت باال که بدون یدارم م-

 .خودم شیپ ن،ییپا

 :کنم یمرا در گوشم فرو یگوش یناراحت با

 .وجود نداره یدیبا چیه-

 :آورد یم رونیرا از گوشم ب یگوش دوباره

 گوشواره ات کو؟-

 :کنم ینگاهش م ریمتح

 شرکت؟ امیب یکه توقع ندار یبا گوشواره خدا تومن-
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دهد  یم هیتک گذارد و یتاب م یلبه  یرو یساعد دستش را به شکل ضربدر دو

 نیاز وزن او، با ا یکند و هم بخش یبه تاب بدبخت که هم وزن مرا تحمل م

 :افتم یماز او اندک اریبس یوزن او، به عقب و فاصله  یبیکارش من در سراش

 .تحمل وزن منو تورو نداره رش،یشه. زنج ینکن آالن تاب پاره م-

 یزیکه تالش دارند از درون ذهنم، چ یبا چشمان کند،یبه چشمانم نگاه م دوباره

که دست  ییکرده ام، جا مشیبکشند که من نه سال است آن پشت ها قا رونیرا ب

 :شود یم قیلمسش نکند. نفسش عم یاحد

 .خونه باغ یایرد نمخو یبه توق یتا تق گهیبهتر  من، پاره بشه د-

اند  دهیباال کش یفلز یدرخت مو که از بدنه  یچرخانم و به شاخه ها یرا م سرم

 :کنم ینگاه م

 ...خونه باغ ومدمیمن واسه خاطر تاب ن-

 :دهد ینابالغ احساسم حکم پروانه شدن م یها لهیخش دارش به تمام پ یصدا

 .نادرم هست یگلخونه  یآره ملتفت شدم واس خاطر تاب تاب باز-

 :چرخم دوباره سمت صورتش یم
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 زیبر یتو دلت مونده و اونجا نگفت یبگو، هرچ ،یدیهنوز که خجالت نکش-

 ...وقت غمباد هی رونیب

 :پرد یحرفم م نیب

 .خواد ینادر آرامو م یچرا بهم نگفت-

 نیفرق دارد و ا شهیتپد، نوع حرف زدن آرامش با هم یم میگلو انیم ییجا قلبم

 :نگذاشته یباق یکردنم راه وانهیتا د

 یمغزتو به کار م کمیسوال جواب بشم؟ خودت  دیملتم من با یبابت خاطر خواه-

 ...من نبود حیبه توض یازین ،یشد یمتوجه داستان م یانداخت

 :مو یشوم به برگ ها یم رهیچرخم سمت مخالفم و دوباره خ یم

 .کال   نهییپا وتیک یآ نهیزم نیهرچند تو در ا-

 :شوم یم دهیعقب کش شتریآورد و من ب یم یشتریتاب فشار ب به

 ...دمینشن-

 .یکن یولم کن آالن، االن تابو پاره م-
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 :کند یم یا یلعنت یاش کالفه ام، تک خنده  یکیهمه نزد نیا از

باشگاهو  روزید یک یکار کردم، با اجازه  یلیزنم خ یکه گردنتو نم نیهم-

 .یرفت یاومد یعامل ریامروزم که مد ؟یچوندیپ

 :نییپرم پا یتاب م یاز رو یحرص و به سخت با

 یکس ملکتیو از ما ستین یمن و نادر خبر نیب یدیخوب کردم، االنم چون فهم-

ارزش  تیخوش اخالق نی. ایاجازه خارج بشه خوش اخالق شد یب ستیقرار ن

تو دهنت، فکر  یاریم و ادیبه ذهنت م یهرچ تتیوسط عصبان ینداره، وقت

 .بعدشم بکن

 :کند یشود و تاب را رها م یدرهم م شیاخم ها دوباره

 یدور ور نم نقدریکه اگر بود تو االن ا ست،یتو دهنم ن ادیبه ذهنم م یهرچ-

 .یداشت

نادر شرمنده ام، مثل  یتو از رو یمگه؟ من به جا یهم مونده که بگ یزیچ-

 .انگار چه خبره یدر گلخونه رو وا کرد یاومد سیپل

 :شود یم کیآرام و مسلط نزد همانطور
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تو گلخونه همون آش و همون کاسه  نیدیچپ ییبا نادر دوتا نمیاالنشم بب نیهم-

 ...ورت نداره الیاست، خ

 ی کهیروم سمت بار یدرخت مو م یها چکیو از پشت پ رمیگ یاو فاصله م از

 :خانه باغ یورود

 .کار کنم یچ یتوام، نشستم تو بگ یآره منم منتظر اجازه -

 :شود یم کینزد شیقدم ها یپشت سر صدا از

 .ادینم شیپ یمشکل یهم گوش کن سادهیحاال وا-

 :چرخم سمتش یم یحرص

گفتم.  ینم کیسالمتم عل گهینادر بودم د یتو، من جا یدار ییواقعا که چه رو-

احترام  هیبق یخصوص میحر یبرا یخوا یم یک ؟یکش یبازم شاخ و شونه م

 ؟یقائل بش

 یکیچون نادر  شهینم لیدل شم،یابر اهاین ویروشن فکر یادا ها نیواسه من ا-

تو گلخونه اش ور دلش تاب تاب  یتک تنها بر یخواد، تو پاش یرو م گهید

 ...یسوار
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 :میگو یبلند تر از قبل م ییگذارم حرفش تمام شود، با صدا ینم

آالن خان،  ستمیبچه ن گهیدم، د یکه به نظرم درست باشه انجام م یمن هرکار-

بزرگتر هم ندارم.  هیبه  یازیغلط، ن یدرسته و چه کار یفهمم چه کار یخودم م

 ...ینگرانم یلیتو خ

 :کند به کف زدن یجمله ام شروع م نیب

 ...یچ نیوسط باغ اسدهللا خان مش کال،یبار شم،یابر نیآفر-

 :مانیروبه رو دیکند به درخت ب یدست اشاره م با

حرمت خونه باغ و بشکن، صداتو بنداز رو سرت و دادار  د،یگوش درخت ب ریز-

رفت خونه باغ  ادتی یآقاجونم به جهنم؟ ک   یدودور راه بنداز. من به درک، حرفا

 ست؟ین دادیب داد و یجا

نه باغ رفته بود حرمت خا ادمی ست،یدعوا ن ینبود وسط باغ آقاجان جا حواسم

کنند که در کمال محبت و آرامش مشکالتشان را با هم حل  یحفظ م ییرا اعضا

 چیاست که ه نیو آقاجان ا زیعز یرفته بود قانون اول خانه  ادمیکنند،  یم

 .را نزند شحق ندارد قهر کند و حرف یطیشرا چیکس، تحت ه چیوقت، ه
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 رهیشوم، به نگاه منتظرش خ یباشند ساکت م ختهیسرم ر یانگار آب رو کبارهی

 :میگو یمانم و آرام تر از قبل م یم

 .یکن یم یخودته، آدمو عصب ریتقص-

 میاپ نکهیاز ا شیپ وان،یا یروم سمت پله ها یشود م کمیکامال نزد نکهیاز ا قبل

 :شود یم دهیدستم از پشت کش ردیپله قرار بگ نیاول یرو

 ؟یر یم یمگه اجازه دادم که دار-

 :دهم یباالتر نرود جوابش را م یکه تالش دارم از حد ییصدا با

 .ستمین یجنابعال یمن منتظر اجازه -

 :ستبرش ی نهیشوم داخل حجم س یپرت م بایکشد که تقر یم یرا جور میبازو

 مثل بچه ای ،ینذاشت یدوروزه با حرفات واسه من زندگ شم،یخوب گوش کن ابر-

که هم  ابونیب هیبرمت وسط  یندازمت رو کولم و م یم ای ،یزن یآدم حرف م ی

دم بعدشم  یکه من به داد برسم، قول نم یهم خودم، فقط اون وقت یتو داد بزن

 .میهم نگاه کن یراحت تو چشا نقدریهم

 :شوم یآرام م یکنم و کم یبه رگ گردنش نگاه م متعجب
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 .یبگ یتون یترم م فیلط نویهم-

 :شود یاند اما از فشارشان کم م دهیرا چسب میمحکمش هنوز بازو انگشتان

 .رمیبگ ادیمن  ترشو تو بگو فیلط-

شوم که  یچشمان خوشرنگش م ی رهیکنم و خ یتعجب م بشیکوتاه آمدن عج از

 که نور نیریخوشرنگ و ش یعسل کیبرگشته،  شیبعد از مدتها به رنگ اصل

خورد و  یسر م میبازو یآورد. دستش از رو یباغ را به رقص در م یچراغ ها

 :رسد یبه مچم م

 یکیتو َکت من  یرفتن تو گلخونه و تاب باز ییمنم هست، اما دوتا زینادر عز-

من بره ور دلش غصه  یندارم دختر عمواما خوش ه،یره. نادر مرد خوب ینم

 .هاشو بشوره

 

 ریز یشود و به سمت پله ها یدور م وانیا یو آرام از پله ها ردیگ یرا م دستم

 شهیباال ش نیاز ا داست،یپ نیزم ریز یچوب یباال در ها نیرود. از ا یم نیزم

 ام پر ینوجوان یسالها أسیباال  نیاز ا یفروغش معلوم است، حت یب یرنگ یها
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 نرویب شیپنجه ها نیرا از ب مزند. ناخواسته دست یم ادیفر شهیقدرت تر از هم

 یقدم از پله ها کی است که او نیزم ریز یدر ها یکشم. نگاهم رو یم

 :کند یرود، دست چپش را به سمتم دراز م یم نییپا نیرزمیز

 ینم نیزم ریز گهیوقت برام سوال نشد چرا د چیمن  خر ه ن،ییپا میبر ایب-

 ...یر

 :کند یرا از آنها دور م یکشد و کالفگ یراستش را به چشمانش م دست

 ...دستتو بده به من ؟یُگله جا وحشت کن هیاز  یخوا یم یتا ک-

زبر شده اما به  یبدنساز یمداوم از دستگاه ها یدستانش بر اثر استفاده  کف

دستانش به امانت مانده. نگاهم از کف  یالبه ال ایدن ریحر نیتر فیچشم من لط

 :اندازد یچشمانش لنگر م یعسل یکشد و دوباره رو یدستش باال م

 ...میترست رو به رو بش نیو با ا میتو دلش، بر میبا هم بر ایب-

نت ناکوک در مغزم  کیناخوش مثل  یصدا کی میرو یم نییکه پا یپله ا هر

ن. گر آال تیکنم به ارتفاع پله ها دقت کنم و دستان حما یم یکند. سع یپژواک م

شانزده ساله را تمام قد  شم  یکند و ابر یکار بلدتر عمل م نیرزمینمور ز یفضا
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ام.  ینیب ریزند ز یم نا یگذارد. هنوز درها باز نشده بو یمقابل چشمانم م

دستانم آالن  فیاندازد بر تنم. از لرزش خف یلرز م نیرزمیز یو خنکا یکیتار

 یشانه ها یرو ندینش یدست چپ اش م د،یآ یپله باال م کیچرخد سمتم،  یم

 :لرزانم

 ...نجامیمن ا-

با چند  ن،یزم ریتنگ ورود به ز یها واریاش، در آغوش د یبازوان عضالن ریز

دهد در  یم ستیجور و واجور، مغزم فرمان ا یپله فاصله از هزاران خاطره 

نم، ک یماراتن پر سرعت شوم، زنانگ نیتا قهرمان ا دهیکه قلبم ماشه را کش یحال

را بزنم و فراموش کنم  لمدستان پر قدرت بسپارم، حرف د نیا یخود را به گرما

و از زن بودنم  دمیچقدر لرز یگریپناه دستان نوجوان د در یروزگار یروز

 یشان را فراموش کرده اند، آالن به سخت یاصل ی فهیوظ میمتنفر شده ام. پاها

 را شینگهداشتن عرض شانه ها شیگنجا یتنگ ورورد یفضا ستاده؛یکنارم ا

 گرید یکند تا قدم یشود و منتظر نگاهم م یکج م یدر کنار من ندارد، کم

 :شوم یم رهیکنم و به چشمانش خ یبردارم. سرم را بلند م

 .چراغارو روشن نکن میکه رفت نییپا-
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 :شود یاز قبل م شتریب میشانه ها یدستانش رو فشار

 ...یتو بخوا یهر چ-

هر “که  یبار نیکه آخر ستیرا از دست داده، اصال خاطرم ن لشیقدرت تحل ذهنم

 بوده است؟ یک قایدق” چه من بخواهم همان بوده

و  نیرزمیدهم؛ که تا ز یبندم و به قلب زود باورم هشدار م یرا م چشمانم

 .نداشته باش  یقهرمان یسودا هودهیاست، ب اریخاطراتش راه بس

آالن با دست آزادش در دو لنگه  م،یرو یم نییمانده را به زحمت پا یپله باق چند

 میها یو شانزده سالگ من شیرنجش لوال یکند و صدا یرا آرام باز م یچوب ی

و  یکی. تارمیشو یرد م یآجر ی رهیدا میکشد. از درگاه ن یرا با هم به داخل م

 نیشب تابستان را به سرد تر میترس ها یخاطره ها و سرد یها، زشت وارینم د

 .شب زمستان بدل کرده

 یها شهیش یاز ال طنتیبا ش اطینور ح م،یرس یمحبوس م یاواسط فضا به

 یو کم زدیر یبه داخل م یسرتاسر وارید یباال کیبار یدر ها و پنجره  یرنگ
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کند. هنوز دستان گرم و پر قدرت آالن  یفضا را از آن حالت مرموز خارج م

 .دهد یمشانه ام را فشار  ستمیا یکه م یشود. کم یحس م میشانه ها یرو

همواره  یرییتغ چیه یب میشوم که در کابوس ها یم رهیخ یآن کنج لعنت به

 .شودیتکرار م

شود. حضور آالن از خاطرم دور  یاش ناخواسته عضالتم سفت م یآور ادی با

 رهیکه با وقاحت به اندامم خ نمیب یشود و هر گوشه عرفان نوجوان را م یم

 یمشمئز کننده فکر م یکر کننده و حرف ها یلیبعد از آن س یشده. به روزها

 یزاده نم چگاهیه شکا یکه ا ؛یفکر لعنت نیاز خودم و ا یزاریکنم، به حس بد ب

 دنیشن یکس برا چیگوشه اش، ه چیشوم که در ه ییایدست دن یشدم تا ملعبه 

پر خاطره، دست راستم  ریزمهر نیندارد. دستان گرم آالن در ا یگوش میحرف ها

 یدستانش به حد ی. گرمانیزم یکند بنشاندم رو یو تالش م ردیگ یرا محکم م

 یانشان جا مانده. از مقابلم تکان میم یآجر پز یکوره  کی است که انگار

خواهم در چشمانش  یداند نم یکه انگار م یکنارم جور ند؛ینش یخورد و م

 :خواند یکنم و او حرف نگاهم را م یشوم. با تعجب نگاهش م رهیخ

 م؟یحرف بزن یتو خاموش ینگفت نیمگه واسه هم-
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دهد و با دو  یدهم. دستش را از پشت سرم عبور م یتکان م یسر دیترد با

که تفاوتش را با  یحجم پر محبت نیشوم ب یدستش از دو طرف محاصره م

 :زند یم ادیدستان هوس باز عرفان فر

 مگه نه؟ …تموم شده یهمه چ-

هم حرفها دارد  یکیشوم که در تار ینگاهش م ی رهیچرخم و خ یم یسخت به

 :گفتن یبرا

 هی نیشده تو ا یچ به من بگو... ست،ین یالیهم که افتاده باشه خ یهر اتفاق-

 زنه؟ یم خی ادشونیهمه سال هنوز دستات با  نیوجب جا که بعد  ا

به  میخون را از دستها انیانگشتان بلندش جر نینوازش آرام دستانم در ب و

 انیشوم، دستانم م یم رهیگردم و به اطراف خ یدهد. بر م یسمت قلبم ادامه م

دستانش فرمان گرم شدن گرفته اند اما مغزم از خاطرات سرد منجمد شده. 

و دوباره همان  ندشکن یشود، تمام سدها م یم یجار لیبندم و س یچشمانم را م

نبودن بابا  یکنم؛ از سالها یشوم و با لکنت شروع م یشانزده ساله م شمیابر

هرزه گرد عرفان،  یهانگاه  نیاز آغاز م،یگو یم یعمه سود یتهمت هاو ایس

از  ،ینبودن او در خانه باغ و حضور پر رنگ عرفان و عمه سود یاز روزها
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ناپاک عرفان و چشمان ناپاک  دستانبعد از فوت زن عمو، از  شیکم بودن ها

که از عمه  یمحکم یلیتا س دمیوجب جا شن کی نیکه در ا ییاش، از حرف ها

 داریکهنه ام را ب یکه درد ها یشب مهمان یبه ناحق خوردم، از مکالمه  یسود

ام و رفتار  ینوجوان یبعد از واقعه  یآرام، از روزها یتازه  یکرده تا زخم ها

ام  یشبانه روز یدر خلوت و در جمع، از تالش ها رفانع ضیضد و نق یها

که  میبه من داده بود. حرفها ی، که عمه سود”مفت خور“پاک کردن لقب  یبرا

تا چند سال امان بماند از  رانیام که ا دهیبار یبه اندازه اشود  یتمام م

 !یخشکسال

 ستاده،ینا نیزم ریاز ز یکنج چیکنم و عرفان  نوجوان در ه یرا باز م چشمانم

گرم شده و  یچرخد. دستانم حساب یصورتم م یتر از قبل رو نینگاه آالن غمگ

 یمانده که آن هم با افتخار نگاهم م یباق یکیشانزده ساله تنها  یها شمیاز ابر

 .کند

 :ردیگ یم قیعم یدم آالن

سنگ  هیدر حد  یعنیمعرفت،  یب ؟یچرا همه رو تو دلت نگه داشته بود-

 صبورم نبودم؟
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از عسل نگاهش، که در  رمیگ یچشم م ریکند. با تاخ یمنقلبم م ش،یصدا خش

 :دارد یبیها هم برق عج یکیتار

بد  خودت،  یخواستم وسط روزا یخواستم به خاطر من دعوا بشه، نم ینم-

کردم بازم خودم  یخواستم ازش حرف بزنم چون فکر م یحالتو بدتر کنم، نم

 ...ترسم یترسم آالن، من از قضاوتات م یشم. از حرفات م یمقصر م

رود  یکنم. دستانش م یم ریکندو عسل گ کیچرخد و باز در  یدوباره م نگاهم

رنگ  ،یکیکنم که تار یکشد، دعا م یمحکم تر در آغوشم م م،یمچ ها یرو

 :بپوشاندقرمز احساسم را خوب 

 یدعوات بشه، نم هیخوام به خاطر من با بق یباشم، نم لتیخوام پاشنه آش ینم-

افتاده  اوشیبعد مرگ س“ یسود یباشم که به گفته  یخوام همون مفت خور

 ...”براش گرم بشه یاز اونا آب دیسهراب تا شا یدنبال بچه ها

اش، گردنم  نهیکشد سمت س یو م ردیگ یگذارد حرفم کامل شود، سرم را م ینم

 :دهیخواب یاما در حرکت خشن اش هزار مهربان ردیگ یدرد م

 ...یقرقره اش کن دیزد که تو نبا یهر زر یهر خر شم،یچرند نگو ابر-
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که مثل صاحبش  یاش، کنار قلب نهیس یسرم رو رد،یگ یم ینفس میموها یرو از

 شیگذرد و بعد صدا یعمر م کیمثل  قهیکوبد، آرام گرفته. چند دق یپر قدرت م

 :دیگو یرسد؛ آرام و پر درد م یآوار به گوشم م ریانگار از ز

 که اون ساال حواسم بهت نبوده؟ یاریب ادمی یخواست یم یچه جور گهید-

 :دهم یقلبش گوش م یو فقط به صدا میگو ینم چیه

سال  هیبه سرم اومده بود؟ تا  یمامان که مرد چرا همه رو فراموش کردم؟ چ-

هممونو خشکونده بود.  شهیمامان ر یضیکردم، مر یم یها زندگ وونهیمثل د

 ...منم االن ور دل مامان دیاگر رهام و روناک نبودن شا

 :زنم به شکم سفتش یآرنج م با

 ...خدا نکنه-

 :کند یم ریس یگرید یایاو در دن اما

شد که  یچ یدون یاز پا انداختم. م شتریبعدم که مرگ روناک و مشکالت رهام ب-

 کنم؟ یکنار شما زندگ دیاومد با ادمی

 :دهد یدهم و او ادامه م یصدا گوش م یب



 
773 

بلند شد.  غتیج یپارک کردم صدا نویبعد چند ماه اومده بودم خونه باغ، تا ماش-

اش گل کرده بود، جک و  یآراز احمقم شوخ ،یبود یاون روزا عاص ادمهی

 .جونور انداخته بود تو اتاقت

 :زنم پشت گوشم یرا م میکنم و موها یرا بلند م سرم

 .اشه شهیکه کار هم نیا ؟یک  -

 :دیگو یزند و م یشود. چند پلک م یم یچشمانم طوالن یرو نگاهش

 ینبود از صدا التیخ نیسروقتم، اصال ع یراست اومد هیتا اومدم تو خونه -

و  نییپا یدیهمه مات موندن. تا در و باز کردم و اومدم تو، از پله ها دو غتیج

 ...هیگر ریز یزد

 میکند داخل موها یمکند، دستش را فرو یرسد مکث م یخاطره که م ینجایا به

گذارم خودش  یآمده اما م ادمیخاطره  ی هیزندشان. بق یو با شدت به هم م

 :تمامش کند

 اد؟یم ادتی ،یستیتوئه که ن رهیهمش تقص یگفت-

 :دیآ یدر م شیکنم که صدا یام را پاک م ینیخندم و با دست ب یم
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 ...بچه دماغو یا-

 :دهد یکشد و به دستم م یم رونیب بشیاز ج یدستمال

رسم  نهیا“بهت گفت  رونیبود، از اتاقش اومد ب ضیمر امرزیآقاجون خداب-

 ”شاخه نبات؟ یمهمون نواز

 :خندم یم هیو وسط گر دیآ یآقاجان باز اشکم در م ادی به

 .کنه یخواد، بره با دوستاش مهمون باز ینم گهیمنم گفتم خودش مارو د-

 :شود یپر از حسرت م نگاهش

روز دو روزه؟ مگه حلقه  هیمگه خواستن مال “آقاجون خوب جوامو داد، گفت -

 ”شن؟ یباز و بسته م یدل بخواه ریزنج یها

آراز  انیجمالت آقاجان در ذهنم نمانده. فقط خاطرم هست که بعد از آن جر نیا

خانه باغ  یمارمولک هادست از آزار من با حشرات، سوسک ها وآدم شد و

تا برگردد  رمیگ یکند، دستش را م یم ریس یگرید یایبرداشت. آالن در دن

 :نیزم ریدلچسب ز یکیدر تار نجا،یهم
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 ؟یچند روز کجا بود نیا-

 :دهد یام را فشار م ینیدو انگشتش ب با

 ...خونه رفقا یمهمون باز-

 ...نکن تیاذ-

 :دیگو یم هیاز چند ثان بعد

 ...بعدم مامانم ا،یاول رفتم سر خاک آقاجون و عمو س-

 :کند یبا حرص اضافه م و

 ...یاصل یآخرم رفتم سراغ جنازه -

 ؟یک-

 :کشد یکند و زانوانش را باال م یرا خم م شیپا دو

 ...عرفان-

 :کنم ینگاهش م ناباور

 باز؟ شیزد یگرفت-
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 ...خورد یکه همون شب مهمون کتکشو ؟یبچه شد-

 ؟یپس چ-

سه دونگ داروخونه بشمو کل  الیخیگوشم خوند که ب ریز یچقدر سود ادتهی-

 شدم؟ یبه نام عرفان؟ خاطرته که داشتم خر م میدونگو بکن شیش

 :زند یدهم و پوزخند م یتکان م یسر

کنم، چون  شمیابر اسمگفتم سه دونگمو قراره به  رفتم سراغش... روزید-

معروف شده، هرچقدرم  ایداروخونه با جون کندن عمو س دمیهرجور فکر کردم د

 یشه خون دل خوردنایپروانه اش مال تو باشه، بازم نم که بعد مرگش مجوز و

 نایدونست ایآقاجون م شد نفله... واریگچ د نیرنگش ع گرفت... دیعمو رو ند

نصفش  که کرد تیوص نیقرون از داروخونه به تو برسه، واسه هم هیذارن  ینم

 ...مال من بشه نصفش مال اون حروم لقمه

 د،یبابا به شوکت و شهرت امروزش رس یداروخانه با تالش ها د،یگو یم درست

و عرفان را نسبت به من  ینفرت سودو نهیکار آالن اول از همه ک نیاما با ا

 :کرد یم دیتشد
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 ...ترسم یم نایمن از ا شن؟یادب م یلیکارت اونا خ نیبا ا یکن یتو واقعا فکر م-

 .رهیش تیحاج …نترس-

 ...تنهام یسراغم، وقت انیم یستینتو  یوقت-

 :شود یدر هم م شیها اخم

 .است دهیچینسخه اش پ رهیپر کالش به پرت بگ ،یغلط اضاف-

 :چانه ام یرو ندینش یکنم، دستش م یرا م مینوایاسترس پوست لب ب با

 ...وامونده رو نیکم بکن ا-

بده داروخونه  نم،یب یترسم، هنوز که هنوزه کابوسشو م یآالن من از عرفان م-

 .نمشیمن کال  نب یکن یکار هی دیرو به خودش، تو با

 :ردیگ یرا م میمحکمش بازو یچرخد و با پنجه ها یم

که  یکن مشونیتقد یحقته دو دست یگوشه؟ هرچ هی ینیبش یغالف کن یخوا یم-

 ت؟یمترولت کنن؟ کجا رفته اون زبون دو
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نگاهش، از دستان  تیکنم. از جد یبه چشمان مصمم اش نگاه م دیترد با

کند، انگار جان  یخانواده م نیاثبات وجودم در ا یکه برا یمحکمش و از تالش

 یم یبهمن یآجرها یدرزها یاز ال نیرزمیز اهیترسناک و س. شبه رمیگ یتازه م

 کینزد نیزم یهاکه انگار به انت کیتار یواریچهارد نیدر ا نجا،ی. ازدیگر

 هانیجنگجو یتوجه به حرفها یدانم. ب یسهم دلم م شهیاز هم شتریاست، او را ب

 :زنمیزنم، به اعماق نگاهش زل م یاش لبخند م

 یپشتم به کوهه، ترسام م یافته، تو که هست یزبونم راه م یتو هست یوقت-

 .شم یزبون دراز م نیواسه هم ...زهیر

م نگاه دستپاچه! ندیب یاست که مرا م یبار نیکند که انگار اول ینگاهم م یجور

 :دهم یام م یرا به دستان خاک

 داشته باشه؟ مارمولک نجامینکنه ا-

 یجمالتم دست و پا م نیتالش کرده ام بحث را عوض کنم اما او هنوز ب انهیناش

 :کشد یآرام لپم را م یلیزند. خ

 .خوردم مهیق ریدل س هیکه  فیح-
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 :کنم ینگاه م طنتشیچشمان پر از ش به

 شکمو؟ یبخور مهیق ای یزبون منو سانت بزن یراستشو بگو، اومد-

 یم یباز شیو با موها رود پشت سرش یپسر بچه ها م نیچپ اش ع دست

 :کند

ست پامو س لماجیاما تقلب د ،ییجا یابونیب هیقرار بود بندازمت رو کولم ببرمت -

 .وش مهیبعد شرکت، هم تورو لو داد، هم ق یرفت یکدوم گور نمیکرد. زنگ زدم بب

 :شوم یم رهیخ طانشیچشمان ش به

 .لماجهیخوبه پس ستون پنجمت د-

 :زنمیروم و در نگاهش لب م یجلو م یشود، کم یچشمانم ثابت م یرو نگاهش

 ؟یکن کاریاونجا که چ یببر یخواست یچه خبر بود؟ منو م ابونیب-

 :برد پشت گوشم یرا م میسرکش مو یدستش طره  با

 یبرات انقدر خاطره بسازم که هرچ ابون،یقرار بود بندازمت رو کولم، ببرمت ب-

 ...بشوره ببره نهیزم ریز یخاطره 
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 یبیچشمانش حال غر یچشمانش کم کند. عسل طنتیتواند از ش یهم نم یکیتار

جفتمان را از جا  یزنگ گوش یصدا م،یبگو یزیکنم تا چ یدارد، تا دهان باز م

پاچه را دست ی. گوشمیباش دهیکه انگار از خواب پر کبارهیپراند. آنقدر بلند و  یم

 یگرداند به گرما یرا بر م خبندانی یانیکاو انیکشم و اسم ک یم رونیب بمیاز ج

 .تنم ی افتهیباز

 

بو برده  یعنیزند،  یآخر هفته با حضور نوه ها م یحرف از دورهم زیعز یوقت

بعد از مرگ آقاجان انگار  زیدر شرف رخداد است. عز ایرخ داده  ای یکه واقعه ا

به کار  یبا رفتن اسدهللا خان حساب شیحس ها یعضو از دست داد که باق کی

به او بود، اما با پر  معطوفحواسش تنها  یافتادند؛ تا قبل از فوت آقاجان همه 

 هینبود که تنها به اوامر بق یزن آرام گریکرد، د رییکم کم احوالش تغ دنشیکش

 یادآوریمدبرانه عمل کند. هنوز از  یلیگرفته بود سر بزنگاه خ ادیدهد، گوش 

را قطع  یگوش یصدا یافتد، جور یدامم ملرزه بران انیو تماس ک شیدوشب پ

ساعت بعدش هم مرموز نگاهم  کیکه آالن تا  بمیج داخلکردم و برش گرداندم 

بود که  یاب ی کبارهیکه در آن وانفسا آوردم، حضور  یکرد، تنها شانس یم
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 انیداخل و م دیپر کبارهیتوجه به ما  یپدرش ب یباغبان لیآوردن وسا یبرا

 کیآخر هفته به  یتماس گرفته بود تا برا انیفاصله انداخت. ک مانیحرفها

همزمان بود  زیعز یدعوتم کند که چون با دورهم کیکالس یقیکنسرت موس

صبح روز بعد تماس  یکنسرت را وقت یمجبور به رد کردن دعوتش شدم. ماجرا

 یکرد، هم ناراحت یشره م شیاز صدا یداد هرچند که دلخور حیتوض میگرفتم برا

  .از رد دعوت اش یتیو هم نارضا شبیاز رد تماس د

به چشم آمد،  یحساب انینبودن ک یرفت ول شیخوب پ یبا کت روزمید کالس

اش ادامه  یدلخور ایکارش شده و  ریدرگ یحساب ایداد که  ینبودنش نشان م

 .از من ساخته نبود یدار. در هر حال کار

دلچسب تر بود. گفت قبل  ریامروز صبح آراز، از همه اتفاقات چند وقت اخ تماس

دنبالش بروم و من از بس دلتنگش بودم که تمام طول  یکار یاز شرکت برا

را آتش  شیداخل کوچه انگار مو دمیشاد گوش کردم. تا رس یآهنگ ها ریمس

 رساند. نمیشما هزده باشند؛ در را پشت سرش بست و با چند قدم بلند خود را ب

 دیپوش یرفتن به باشگاه اسپرت م یکه برا شهیزده بود، برخالف هم یرسم پیت

شلوار کتان  کیرا با  نشیو طرح ج یسورمه ا-یخوش رنگ آب یلباس مردانه 
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 یلیست کرده بود، که از او مانکن خوش استا یقهوه ا یو کفش ها یسورمه ا

 یآمده. در را م رونیمد ب یاز مجله  هک ستیا قهیساخته بود؛ انگار تازه چند دق

 یصندل ی. رودیگو یم ریبندد و عطر خوش ادکلنش زودتر از خودش صبح به خ

 :زند یبه نگاهم م یکنم. لبخند ینگاهش م نهیچرخم و دست به س یام م

 .بوسم یرو نم یا بهیبه خودت زحمت نده، من هر غر یلیخ-

 یزند و با بدجنس یم شیمو یپشته ها یرا باال یقهوه ا میفر یآفتاب نکیع

 :زنم یبه شانه اش م یآرام یکند، ضربه  ینگاهم م

باشگاه رفتن  هی ؟یبپاش کرد زیچه خبره بر ،”یغلط اضاف“به قول داداشت -

 همه آالگارسون کردن داره مگه؟ نیا

 :و براقش خوب نشسته غیصورت سه ت یاش رو طنتیپر از ش لبخند

 .نه ایخوره  یگول م قتیرف نمیاومدم بب یعامل ریمدامروز کالس ندارم، -

 :کند یرا رصد م شیسرتاپا گریدور د کی نگاهم

 دنبالت؟ یشد منو کشوند یداستان... حاال چ نهیپس ا-
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همه دهن منو آسفالت  تهران لواسون  نیبارم رمضون، ا هیاوال  صد بار شعبون -

دستور از باال  ا  یدندونت، ثان ریز ادیب یمسافر کش یبارم خودت مزه  هی ،یکرد

درست انجام شده  ینیبب ،یکه اٌرد داد یسر ساختمون اصالحات یصادر شده بر

ممکنه  و یکه تو عسل مییاونجااز  ،یدستت تئاتر اجراکن یریباشه، باز کلنگ نگ

 .امروز گاردتمیانگشت بزنن بخورنت من فلک زده باد

را  نکیکه لعنت بر خودم باد! ع کردم فیتعر شیساختمان را خودم برا یماجرا

 :ابانیشود به خ یم رهیچشمانش و خ یگرداند رو یبر م

 .وقت هیگم بهت تا خر ورت نداره  یثالثا  هم نم-

 :نوازم پس گردنش یم

ده تنگ ش یلینحست خ ختیمنم دلم واسه ر یثالثا  و نواختم پس کله ات که بدون-

  .بود

 یدور زدن داخل کوچه م نیکنم و ح یرا از حالت پارک خارج م نیماش ی دنده

 :پرسم



 
784 

چرخ  هیاندرزگو  میقراره بر ای شاهلل؟یا گهیباشگاه د یریراست م هیبعدش -

 ؟یریدفترچه تلفن بگ میبزن

 :شود یخنده اش بلند م قهقهه

دور دورو از کجا  یابوناینذاره، تو خ یجلو آالن بگو دندون تو دهنت باق نارویا-

 وزه؟ یبلد

 :شود یکه آخم بلند م ردیگ یاز دستم م یشگونین

شماها اسمش  یرفتنا یرآبیبلد باشم؟ دونستنشم حرامه؟ چطوره که ز دینبا-

 ؟ییایح یشه ب یرسه م یبه ما خانما م ؛طنتیش شهیم

 :چرخد سمتم یم

اون نفله هم سر  ،یبزن ویکیمخ  ابونایخ نیمن از خدامه تو همقسم  یبه عل-

که  تنجاسیا هیببره، فقط قض رهیتورو بگ ادیبخوره تو سرش ب لیسال نشده ب

 شه؟یم یداستان هند یلیخ

 :کنم ینگاهش م چپ چپ

 چطور؟-
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 :کند ینگاهم م یساختگ رتیح با

 ،یدست بزنم که دار زه،یزبونت که تند و ت ره؟یتورو بگ ادیگاگوله مگه ب اروی-

 هیاناتم که هر چند ث یستیفمن ینطقا نیا ،یکن یمثل اسبم که صبح تا شب کار م

ترگل ورگل   هی رهیطرفت؟ م ادیب یواسه چ گهید ت،یپیرو دور ر رهیم کباری

 ...رهیگیم فیمط فیخوش زبون  لط

 :شیران پا یکوبم رو یگذارم جمالتش را تمام کند و محکم م ینم

 بگن؟ یچ هیبق یبگ نویا یمثال پسر عمومخاک بر سرت نکنن آراز، تو -

 :خندد یم یبا بدجنس دوباره

اون زبونتو نرم کن، خودم به  کمیگم.  یمن اتفاقا چون داداشتم دارم بهت م-

 .خوب برات گذاشتم کنار سیک

 .خوره یتو به درد عمه ات م یسایالزم نکرده، ک-

 :رود یدر فکر فرو م یکم

  .باشه یبکنه سود ساتویکه از حسادت گ ینفر نیاول یاتفاقا فکر کنم زنش بش-
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 :کنم یگردم و متعجب نگاهش م ی. بر مستمیا یچراغ قرمز م پشت

 ؟یگیم ویک-

 :درازش جا شوند یدهد تا لنگ ها یرا عقب تر م یصندل یپشت

. چند وقتم هیجون تو، هشتاد سالشه، خر ما ونهی. مورد اکازدیبابا بزرگ فر-

بعد تا ُمهر عقدت خشک  یشیدو سه ساعت زنش م هیگرده.  یهست دنبال زن م

 میتسل نیدر جا جان به جان آفر ،یکش یبنفشت سرش م یغایج نیشد دوتا از ا

 .رسه به تو یداره م راثیارث و م یکنه. بعدم هرچ یم

 :ام یگذارد پشت صندل یرا م دستش

و جوون  پیخوشت یپسرا یپولدار شد یحساب گهیمرد، چون د ارویبعدم که -

 ...افتن دنبالت که پولتو باال بکشن یم

 :ام یصندل یکه از پشت انداخته رو میزنم به بازو یآرنجم م با

هات خوراک  دهیا ؟ینشد سینو لمنامهیو ذهن خالق چرا ف دهیهمه ا نیتو با ا-

 .نابت بسازن یها دهیبا ا یزرد و آبگوشت چهار تا سلایر ماست؛یسصدا و
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 :کشد یعقب م یرا کم دستش

 ...من که به فکرتم فیح-

 :پرم یخزعبالتش م انیم به

آخر هفته  اریبه دست ب ارویشب، دل در یقصه ها نیا یکم چرت بگو. به جا-

  .خونه باغ ادیپاشه ب

 :چرخد سمتم یرا به او داده باشند، م ایانگار دن کبارهی

 ه؟یجان  آراز آخر هفته خونه باغ خال-

شود.  یبلند م دهینکش هیبه ثان یپشت یها نیشود و بوق ماش یسبز م چراغ

 یم طانشیبه چشمان ش ینگاه نیسرعت گرفتن ماش نیافتم و ح یدوباره راه م

 :کنم

ادم د یم یکینشون تو  یا یخونه خال هیکه پشت فرمون نشستم، وگرنه  فیح-

 .بسته ولت نکنه یفضا یایفوب یتا عمر دار



 
788 

روابطو حسنه کن بکشونش  یگی! میکن یمنو از راه به در م یبابا تو دار یا-

 اصال ؟ رهیخونه باغ، وگرنه من فکرم اون سمتا م

 

 شیاز بازو یپر حرص شگونیکند شدن سرعتم نو ابانیمحض شلوغ شدن خ به

 :کند یآخش را بلند م یکه صدا رمیگ یم

خر مگه؟ آ شهیپر زور م نقدریگوشت تنتو بکنه، زنم ا دیبابابزرگ فر شاهللیا-

 هفته چه خبره؟

همه نوه هارو دعوت کرده واسه آخر هفته جمع بشن. توام متاسفانه  زیعز-

 .یجزوشون

 :کشد یبه کمربندش م یدست

 ...دل غافل یا-

 :کنم یم نگاهش

 شد؟ یچ-
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 :چرخد سمتم یم

 شه؟یم یچ دیپس بابابزرگ فر-

 بابت داشتنش دیدانم با یکه نم دیگو یانقدر چرت و پرت م تیبه سا دنیرس تا

 حرص بخورم!؟ ایشاکر باشم از خدا، 

 شهیبرخالف هم یکنم، در آهن یرا مقابل ساختمان پارک م نمیو ماش میرس یم

 اطیو وارد ح میکن یرسد. از در عبور م یمکارگران به گوش یباز است و صدا

 یم ریرا تسخ میرگ ها ندی. باز هم همان حس خوشامیشو یمجموعه م یاصل

. دهیمطلوب رس یتازه به نقطه  مان،یام از آهن و س یبیکند؛ انگار کودک ترک

 یسبب شده که حساب نیرفته و هم شیپ هیپروژه تند تر از بق نیروند ساخت ا

را به دستم  یکی و ردیگ یم یمنیذوق زده شوم. آراز از اتاقک دم در دو کاله ا

روم و خودم را  یکامل شده م یمت پله هابه س شیتوجه به حرفها یدهد. ب یم

 یکوچک و خارج از خانه ذوق م یانبار دنیرسانم. از د یاول م یبه طبقه 

خار چشمم  شیسره که بار پ کیصلب و  واریگذرم و نبود آن د یکنم، از در م

کند. از کنار دو کارگر که در حال  یراحت تر م میرا برا دنیشده بود، نفس کش

 یلیشوم و خ یگذرم، وارد اتاق اول م یهستند م وارهایزدن به د زیسنگ قرن
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درخت افراشته درست  کی یخلوت و تجسم دوباره  اطیرسم به ح یم عیسر

خواستم اعمال  یبه همان صورت که م راتیی. تمام تغیمانیس طیمح نیوسط ا

. شده که انتظارش را داشتم یهمان نا  یاست که پروژه ع یبار نیاول یشده، برا

 گذرد. یبه کارگرها م حاتیتوض یبه گشت و گذار داخل خانه و برخ یساعت کی

 یلیهاست که بابتش خ سیسرو یساختمان و آب بند یکف ساز یبعد ی لهمرح

از اعمال نظرم به کارگرها  یلیکنم. آراز برخالف آالن خ یبا سرکارگر بحث م

 یزنم، باورش م یراحت حرفم را م یشود. به قول خودش وقت یخوشحال م

به همراه آراز نقشه  گرید ی. کمستادهیوسط پروژه ا یمهندس واقع کیشود که 

دهم. او از همه  یو در آخر نظر مثبتم را به اوستا م میکن یم یرا بررس

ان نش دیمخالفت جد کیخوشحال تر است که باز کلنگ به دست نگرفتم تا باز 

 .بدهم

 گرمانید یتا به کارها نیسمت ماش میگرد یشود بر م یکه تمام م کارمان

 :دهم یرا به دست آراز م چیی. سومیبرس

 .ستمیپاهام بند نرو یتو برون، از شدت خوشحال ایب-

 :زند یم یمهربان لبخند
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 یحرص و جوش م یهر سر نقدریچرا ا شه،یم گهید یکیاول آخرش که مال -

 ؟یخور

 :کنم یرا باز م نیماش در

من نسبت به  نه،یمن به عنوان مهندس معمار بش یاون نقشه قراره امضا یپا-

 .کارم تعهد دارم پسر جون

 :کند یمهربانش صورتش را جذاب تر م لبخند

 ...یتر هینوه ها به آقاجون شب یکنم تو از همه  یوقتا فکر م یبعض-

 نیو آراز ماش میشو یم نیقشنگش، سوار ماش فیتعر نیشوم از ا یم خوشحال

 :کشد یاش را عقب م یلکند و صند یرا روشن م

 .میریفاکتور بگ غاتیجغیالبته اگر از ج-

کنم به سمت  یسمت شرکت، اصرار م میرو یکنم و م یم یاز ته دل ی خنده

کند و  یبروم شرکت، اما مخالفت م ییباشگاه براند تا بعد از رساندنش، تنها

 .به شرکت بزند یاست که حتما سر نینظرش بر ا
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همه در اتاق خودشان مشغولند. همراه آراز به سمت اتاق  میرسیشرکت که م به

 ییرزای. ممیو هم گزارش کار بده میتا هم از آمدنش مطمئن شو میرو یآالن م

 :شود یآراز بلند م یپا یو رفتارش با من، جلو شهیبرعکس هم

 .دیخوش اومد یلیجناب مهندس، خ دیخسته نباش-

که  ییرزایپرسد. م یاز حضور آالن م کند و یدهد، سالم م یتکان م یسر آراز

شوم و پشت سر آراز،  ینگاه متعجبم م الیخیکند ب یاز حضور آالن مطمئنمان م

 یگذارم و داخل م یرا همان دم در م بشیعج یو فکر به رفتار ها ییرزایم

در هم فرو  شهیدر حال صحبت است و ابروانش مثل هم یشوم. آالن با گوش

 .مینیکند تا بنش یت اشاره مرفته اند. با دس

شود و  ی. تا حرف آالن تمام مزندیو آراز در اتاق چرخ م نمینش یمبل م یرو

 :کند سمت آراز یکند رو م یتلفن را قطع م

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :چرخد سمت من ینگاهش م یبا لودگ آراز

 .تنها نره دیفرمود گه،یبدم د لیاومدم محموله رو تحو-
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 :کند ینثار برادرش م یچشم غره ا آالن

 .میبزن خینکن وسط گرما  یکار هی-

 :کند سمت من یرو م 

 چطور بود؟ اصالحات انجام شده بود؟-

 :زنم ینگاه مهربانش لبخند م به

 .بود خوبزیهمه چ نجایبرم باالسرشون اما تا ا دیالبته بازم با ...یعال-

 یبیکنم، رفتارش به شکل عج یبا آالن صحبت م راتییدر مورد تغ گرید یکم

شده باشد،  یخاص رییکالمش دستخوش تغ نکهیشده، نه ا شهیمهربان تر از هم

 دیآ یدرخشد. آراز م یم شهیتر و مهربان تر از هم یاما رنگ نگاهش عسل

 :افتد یمبل م یکنارم روو

 ...نیباش گهید گاردیباد هیدفعات بعد به فکر  یبرا-

 :پرسد یو م دینش یصاف م کبارهیجمله اش  وسط

 بود؟ یچ دیداداش، اسم بابابزرگ فر یراست-
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 :کند یداخل تبلتش سرش را بلند م یدر حال نگاه کردن به نقشه  آالن

 چطور؟-

 گرده؟ یهنوز دنبال زن م-

 :زند یم یخبر از همه جا پوزخند یب آالن

 براش؟ یکرد دایزن پ ؟یافتاد دیآقابزرگ فر ادیشده  یچ-

 :دارد یشکالت بر م کیوسط  زیم یشود و از رو یخم م آراز

مهربون، با اون  رمردیپ فهیح گهی. مادشهیبه  یلیخ شمینکردم، ابر ادشیمن -

 .نیرو زم فتهیعزب ب هیسرماهمه پول و

 :کنم یم یگردد سمت من، کالفه پوف یپر اخم آالن برم نگاه

 داداشت از ده تا جمله اش نه تاش چرت و پرته؟ یدیتو هنوز نفهم-

 :دهد یفکر کردن نم یبه برادرش اجازه  آراز

مرد پولدار ازدواج کنه که دهن  هیبا  ایازدواج نکنه  ایآدم  یگفت یم یتو نبود-

 و ببنده؟ یسود
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 :روم یبه مدل لم دادن و خزعبالتش م یغره ا چشم

 ...خجالت بکش د؟یبه بابا بزرگ فر یداد ریاز کله سحر گ یخسته نشد-

 :چرخد سمت آالن یکند و م یم یبلند ی خنده

 .از من گفتن ما،یبرد دیبه بابابزرگ فر میبنداز شمویجان  تو ابر-

 :کشد یسرش را دوباره سمت نقشه اش م آالن

کنه، پاشو برو باشگاه هزار تا کار مونده  ینم یشوخ یآدم عاقل با هر مزخرف-

 .زنه یم پیمغزت داره ر یگشت کاریب ادیاونجا. ز

 :شود یبلند م آراز

بعد بگو آقابزرگ  یبه کار خودم برسم که، واسه سر یذار یخب برادر من نم-

 ...بشه گاریباد دیفر

 یپر حرص آالن پشت صدا” هللا اکبر“زند،  یچرخد سمت من چشمک م یم

رو  شیسر جاگذارد  یم یدارد و وقت یرا بر م یشود. گوش یتلفن اش محو م

 :دیگو یبه ما م
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 .تو ادیسر کارتون، رضا داره م نیبر نیپاش-

ست ا ی. اسم رضا کافستمیا یشوم و کنار آراز م ینا شناخته بلند م یاسترس با

خوش  شهیشود و رضا مثل هم یخروار رخت بشورند. در باز م کیتا در دلم 

 کند؛ یم ییخودنما کشیچرم طرح کالس یبا کفش ها نباری. ادیآ یپوش داخل م

و مقابل من  دیآ یشوم که م یم رهیخ شی. آنقدر به کفش هایزرشک یکفش ها

 :ردیگ یو آراز قرار م

 .هم که جمعن یچ نیبه به، خاندان مش-

ه است ک یدر چشمانش حالت ند،ینش یشود و در نگاه براق رضا م یبلند م نگاهم

 .ات استفاده اش کند هیتا عل یبزن یمنتظر است حرف هیانگار هر ثان

 :شود یزودتر از من دست به کار م آراز

 .هم فکت محکم تر شهیرضا جون ماشاهلل هرروز هم لباسات خوشگل تر م-

 :چرخد سمت من یدهد و دوباره نگاهش م یآراز م لیتحو یلبخند کج رضا

 خانم چطوره؟ شمیابر-



 
797 

سالها منتظر  ایشود، اما گو المیخ یدهم تا ب یم لشیتحو یخوبم یسرسر یلیخ

 :ندیبوده تا مرا بب

 ...یکن یم سیدونستم شما خارج از باشگاه هم تدر یمن نم-

کنم بچرخم تا حالت  یادا شده که فرصت نم یو شالق کبارهی یاش به قدر جمله

 :دهد یآراز زودتر از من جوابش را م نم،یآالن را بب

 ات داره؟ یتو زندگ یریچه تاث یحاال بدون-

 :دهد یچرخش به سمت آراز، جواب م یون ذره ارضا بد نگاه

 نجایداره، به هر حال ا ریتاث انیو ک یکت یمن که نه، اما قطعا  تو زندگ یتو زندگ-

کمکه  کیکمک هم  کی. باالخره رانیدست تنهان، بدون خانواده، نا آشنا به ا

 مگه نه؟ گه،ید

 

قد علم کرده. انقدر ضربه ها را پشت  یمکث پشت هر جمله اش راز منفور در

چه رسد به جواب دادن.  ستیتکان خوردن ن یکند که مرا نا یسر هم وارد م

 .ندارد دنیکس جرات سوال پرس چیکنم، ه یدرست مثل مجسمه نگاهش م
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زند. آالن  یحاالتم با لذت پلک م یدر چشمانم زل زده و در حال بررس رهیخ رضا

 :دیگو یم هیمسلط تر از بق

 .یتو رضا، جلو راهو گرفت ایب-

هم رضا  م،یدستور داد که هم من و آراز خارج شو یپادشاه مسلط جور کی مثل

از آن نگاه مضحکش دست بکشد و هم آرامش خودش را به گوش رضا برساند. 

 یروم. رضا اندک یزنم و پشت سر آراز به سمت در م یدر جواب رضا نم یحرف

 :ساکت شدن ندارد الیهمچنان خ یول میرود تا ما رد شو یکنار م

 .شنا یده برا یجون م برسون، استخرشون ژهیسالم و یانیبه دکتر کاو-

شوم، در  یآراز از در خارج م یکشم و کنار دستان مشت شده  یم یقیعم نفس

 یفرود م ییرزایمقابل م یها یصندل یرو بایبندم و تقر یرا آرام پشت سرم م

کفش  یکند. صدا ینگاهم م یو ناباور رتیسوال، ح نیب ی. آراز با حالتمیآ

و  دستیا یم مقابلم. نارون دیآ یشکافد و جلو م یسکوت فضا را م یپاشنه بلند

 :پرسد یکند و میم یتوجه به حالم با آراز احوالپرس یب

 آالن هست؟-
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آمد و منتظر ماند تا او کامل  رونیخروج رضا از اتاق، آالن هم پشت سرش ب با

 یکه رضا با آن کفش ها یخارج شود. در تمام مدت تیریاز هال کوچک طبقه مد

نگاه تک  ینیماندم اما سنگ نیبه کف زم رهیشد خ یمدور بشیو غر بیعج

بار عامل  نیاول یکردم. حضور نارون برا یحس م میشانه ها یتکشان را بر رو

منحوسش را از  ی هیآراز نباشم. رضا که سا یراب حیشد تا مجبور به توض ریخ

 :شودیآالن بلند م یکند، صدا یسر فضا کم م

 .فتیراه ب یایباشگاه اگر م رمیمن دارم م-

 دایشود تا مخاطب صحبت آالن را پ یتوجه به فرمان قلب ترسانم بلند م یب سرم

افتد. نارون  یاندازد و پشت سر برادرش راه م یسمتم م یکنم، آراز نگاه کوتاه

 :کند یم یپا آن پ نیا یجا خورده، کم یتوجه یب نیکه انگار از ا یطور

 ...من باهات کار داشتم، چند تا از مدارک-

 :خاراند یچپش را کالفه م یابرو ییرزایتوجه به من و م یب آالن

  .بعد یبمونه برا-
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چرخد سمت  یکند، قبل از خروج کاملش م یبه سمت آسانسورها حرکت م و

 :دیگو یتوجه به من م یو باز ب ییرزایم

 .امروزمو کنسل کن، پخششون کن تو هفته یبرنامه ها و قرارا یهمه -

 :دیگو یدستپاچه م ییرزایم

 ...قرار یامروز با مهندس لشگر-

 :دیگو یم یکنترل شده ا یخشم به سخت با

 .قرارا نداره ی  با باق یفرق یقرار با لشگر یعنیقرارا  یگم همه  یم یوقت-

له ب“کند و با  یرا جمع م شیدست و پا عیسر ییرزایکه م دیگو یقاطع م آنچنان

 .دهدیخودش را نجات م” قربان

شود  یاز قبل غرق م شتریهر لحظه ب یتوجه یگرداب ب نیکه در ا یکس تنها

حالت ممکن در حال طرد  نیکه منتظر مواخذه شدن بودم، حال با بدتر یمنم. من

 یکر کننده  یها ادیبدنم منتظر فر یتمام سلول ها یشدنم، به شکل نامحسوس

رود  یبدتر عمل کرده است. م ادیو فر هیاز صد تنب شیتفاوت یآالن بود اما ب

 رضا چه گفت؟ دینپرس یشود. حت یسمت آسانسور ها و از مقابل چشمانم دور م
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افتد و قبل از خروج باز نگاه پر از  یدرش راه مپشت سر برا ریتاخ یبا کم آراز

حرف  یو او هم ب دیآ یچرخد سمتم. از حالت نگاهش سرم فرود م یسوالش م

 .گذارد یام تنها م یدرون ادیو پر فر یرونیپر سکوت ب یایمرا در دن

 :پرسد یم ییرزایگذرد و رو به م یاز کنارم م نارون

 .دوتام که رفتن نیا تهیکه سر سا نایتو شرکت هست؟ س یک رهیمد ئتیاز ه-

دهد اما هرچه هست  یم یچه جواب ییرزایم نمیچرخانم تا بب یسرم را نم اصال

 نارون هیبعد از چند ثان رسد،ینمبه گوشم  یزیاشاره است که چ مایجوابش با ا

 :دیگو یم یشیکامال نما یبا حالت

 یلیخ ستین ،یا رهیمد ئتیجون اصال حواسم نبود شمام جزو ه شمیابر یوا یا-

 .ادیحضورت به چشم نم

 هدیچیپس از سکوت آالن، آنقدر درد در بدنم پ یها هیلحظات کشنده، ثان نیا در

 .جسمم نداشته باشدبر روح و یاثر نینارون کوچکتر یها هیکنا ش  یکه ن
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 دهیسر جهینت نیبه ا یاز ک قایدق ستیزنم، معلوم ن یبه چشمانش م یتلخ لبخند

موجود  کیدر جلد کرده را کنار بگذارد و لیموفق و تحص یکه ادب و ژست بانو

 :شوم یم رهیآرام در چشمانش خ یلیمنفور و بدبخت فرو رود. خ

مهمت نه مرد بودنو دارم، نه ثروتمند  یاز فاکتورا ام،یمن به چشمت ن هیعیطب-

 .ادین به کارت نمکه اونم در مورد م کهیبودن. فقط مجرد بودنم به فاکتورات نزد

دهم  یروم و نشان م یخشمش به سمت اتاقم متوجه به حالت پر از حرص و یب

بلند در من  وارید کیدارم  یکه بر م یاما با هر گام دارم،یکه محکم قدم بر م

به خط  قیدقا نیدر هم ایکاش دن زندیم ادیفر زششیکه با هر ر زدیر یم فرو

 .دیرس یم انیپا

 یگرفته و برا شانیگذرند. عقربه ها باز یم یبه هر جان کندن یکار ساعات

 انیا کب یو پر اضطراب چند بار یکنند. عصب ینم یتالش چیه گریکدیبه  دنیرس

از روابطمان را  دنشیفهم یرفتار امروز رضا و نحوه  لیتا دل رمیگ یتماس م

قطره آب  کی یکه حت ما یقرار و عصب یدهد. آنقدر ب یبپرسم اما جوابم را نم

ز ا یکار چیکنم، اما ه ینگاه م میرود. کالفه به نقشه ها ینم نییپا میهم از گلو

نقشه ها را  دییسراغم آمدند تا تا یبرم. چند بار پرسنل بخش معمار ینم شیپ
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 یجمالت آخر آالن قفل کرده و قدرت پردازش داده ها یمغزم رو یول رندیبگ

 .را ندارد دیجد

مغزم را فرود بهمن  یرود، راه ها یکنم دستم به سمت نقشه ها نم یم یهرکار

 یسوال چیه دنیشود که آالن بدون پرس یمسدود کرده اند. باورم نم ینینفر یها

در دلم  یو رفت اما از خودش طوفان دیوز یمیشرکت را ترک کرده باشد. مثل نس

 ی. عقربه هانماند ماناز قدرت مخربش در ا یپناهگاه چیگذاشته که ه یباق

ز توانم کم کم ا یم یعنی نیرسند و ا یم ازدهیساعت باالخره به پنج و  گوشیباز

به  ازیکرده ام ن شیرایو و دهیمحبوس فرار کنم. هر چه نقشه کش یفضا نیا

رفتن  یکنم و آماده  یهمه را به همان حال رها م جهیمجدد دارد، در نت ینیبازب

 .شوم یم

 یسرزنش م یهمه تنبل نیخود را بابت ا یبود، حساب یگرید یروز عاد اگر

قصه  شیو برا رمیدست دلم را بگ دیاست که با ییکردم اما امروز از آن روزها

 .نکند یتاب یبو  ردیآرام بگ یرا بخوانم، بلکه کم ایدختران ننه در ی

مثل  یزنگ گوش یشود، صدا یام بلند م یگوش امیپ یساعت پنج صدا راس

پرم. با  یاست که اصال انتظارش را ندارم؛ از جا م یورورد مهمان ناخوانده ا
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 یکشم و در فکرم هزاران مخاطب وقت نشناس م یم رونیرا ب یحرص گوش

شوم.  یم هفرد ممکن مواج نیقابل باور تر ریاز غ امیپ نیتر بیاما با عج د،یآ

 :داده امیآالن پ

 .اشنادر ب یکافه  گهیساعت د میتا ن-

شود  یکند، باورم نم یدلم را آرام م یخوش کم مینس کینادر مثل  یکافه  اسم

به  یبعد از چند ساعت سکوت قرار است در کافه مالقاتش کنم. اصال عالقه ا

در  ایگذارد و  یدر رستوران م ایمهمش را  یندارد و عموما قرار ها یکافه گرد

 .شرکت

 ینادر پرواز م یافتم. تا کافه  یکنم و راه م یرا جمع م لمیتند تمام وسا یلیخ

که در حالت  ییرا با وجود کوچه پس کوچه ها کیو پر تراف یشگیکنم، راه هم

 یساعت م میکنم و در عرض ن یم یکنند، ط یاصال به ذهنم خطور نم یعاد

کند  یتند و دم یآالن قلبم را ترسو کرده، دم ینزده  یرسم. اضطراب حرف ها

 .زند یم

کافه به استقبالم  یاز حضور اشخاص و خنکا یباز کردن در کافه، موج شلوغ با

 دایبزرگ و ته سالن پ زیاز دوستانش، نشسته بر م یگروه نی. نادر را بدیآ یم
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زنم که  ینزدنش دست و پا م ایدر فکر صدا زدن  کنم و یکنم، نگاهش م یم

 و دیگو یوستانش مبه د یزیشود، چ یچرخد سمتم و با لبخند بلند م یسرش م

 :سمتم دیآ یتند و بلند م یبا قدم ها

تو  ایگوشه؟ ب هی یبازار گم شدن واساد یایکه تو شلوغ ییچرا مثل بچه ها-

 .گهید

 :از اضطرابم را پنهان کنم یکم یکنم با لبخند نا موفق یم یسع

 .ترسم یشده که از آخر عاقبتش م یزیچ هیسالم، نادر -

 :کند ینگاهم م گنگ

 .یآخر عاقبتشو بفهم یتون یتو از دم در که نم ایحاال ب-

دو نفر را از  یکیچرخد سمت ما.  یشوم، نگاه دوستانش م یداخل م همراهش

دهم. نادر به سمت  یشناسم که از همان دور با سر سالمشان م یم نشانیب

 :روم یدنبالش م ستد،یا یرود و منتظرم م یپشت کانتر م کیتار مهین یفضا

 ومده؟ینآالن -

 :کنم یبه چشمانم نگاه م قیدق
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 نجا؟یا ادیمگه قراره ب-

 ...آره، گفت خودمو برسونم کافه-

 :چرخد یبه اطراف م نگاهم

 .دیهمف یم دینبا گهید یکیحداقل از زبون  د،یفهم یم دیکه نبا دهیفهم ویزیچ هی-

 :کشد یم رونیب واریو محبوبش را از کنج د یلهستان یصندل نادر

 بگو چه خبره؟ قیدق نیبش ایب-

 :رود که از فشار دردناک سرم در حال ذق ذق است یام م یشانیبه سمت پ دستم

 ...سیتدر یرم خونه شاگردم برا یکه م یدون یم-

کنم تا  یجرات م شتریخورد انگار ب یحرفم تکان م دییکه به نشانه تا سرش

 :ادامه دهم

کنن، من به آالن نگفته بودم  یم یشاگردم و برادرش تو اون خونه تنها زندگ-

 ...شاگردم در ارتباطم یدونست که با خانواده  یداستانو، فقط م نیا

 :شود یباز م سینادر به اندازه دو توپ تن چشمان
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و خواهرش؟  بهیمرد غر کی یخونه  یچند وقتو تک و تنها رفت نیتمام ا ؟یچ-

 دونست؟ یبود؟ آراز م یچه حرکت نیشنا؟ آخه ا سیواسه تدراونم 

 :کشم یم یقیعم نفس

 ...ایدونست به جز در یکس نم چیکه ه نهیا یبدبخت-

 یکم اورد،یآب ب مانیدهد برا یدستور م شخدمتیزند و به پ یقدم م یکم کالفه

 :چرخد سمتم یکند م یکه فکر م

 داستانو؟ دیاز کجا فهم-

 .لو داد شرفیب یرضا-

 زیپرسد چ یگذارد و م یکوچک م زیم یرو مانیآب برا وانیدو ل شخدمتیپ

د کن یاز سوال جواب پسر دست به سرش م ینه، نادر عصب ای میدار ارین یگرید

 :کشد یاش را سمتم م یشود نگاه عصب یدور م یو وقت

 انو؟یجر دهیاز کجا فهم یاون عوض-

 ...برادر شاگردم باهاش دوسته-
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 :کند ینگاهم م رهیو خ ناباور

 ناجنس  رضا؟ یایخونه دورو ور یرفت یتو پاشد گه؟ید یکن یم یشوخ-

 :شوم یبلند م میطاقت از جا یب

آدمارو  یگفت یم یشناسدش، مگه خود تو نبود یفقط م ست،یدوستش که ن-

رصت ف دیبا یبه هر آدم یگفت یقصاوت کرد؟ مگه نم انشونیبه خاطر اطراف دینبا

نکرده، من به خاطر  یا گهیکار د چیتا امروز ه یداد؟ اون بنده خدا جز خوب

 ...یاون که قبول نکردم داستانو، به خاطر کت

ام هنوز کامل نشده اما حالت نگاه نادر به پشت سرم انقدر ناآرام است که  جمله

باز هل کوچک  کینگاهش. آالن در کافه را با  ریکند بچرخم سمت مس یمجابم م

افتاده و  یکه اتفاق است ییوقتها یمثل همه  شیشود، اخم هایکند و داخل م یم

 یاهویدارد تمام ه ی. قدم اول را که بر مردیوقوعش را بگ ینتوانسته جلو

 یدیاز ترس و نا ام یقیکند و من در سکوت عم یرا گم م میاطراف راه گوشها

 .روم یمفرو
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روم و  یمفرو یتر قیعم ی اهچالهیدارد انگار در س یکه بر م یهر گام بلند با

 زریو ل دیآ یبه سمتم م میکنند. مستق یدور کند حرکت م یرو یساعات لعنت نیا

کنم  یکند. احساس م یم دایذهنم را پ الیس یها انینگاهش امکان رسوخ به جر

 دیکند شا یشرویپ گرید یکم ،نادر آمده ام یچه به کافه  یاز خاطرم رفته برا

 !ها گذاشتم یانیبرود که اصال چه شد من قدم به منزل کاو ادمی

ا ب یکوتاه یتوجه به حالت گنگ نگاهم،  مکالمه  یو ب ستدیا یکانتر م مقابل

ه ضرب میشنوم. نادر آرام با نوک کفشش به ساق پا یکند که باز هم نم ینادر م

 :گردند یکوتاه اصوات بر م یضربه  نیزند و با هم یم

 خوبه؟-

 :پرسم یحواس م یب

 ؟یچ-

 نره، گلخونه خوبه؟ رونیدنج باهات حرف بزنه که صدا ب یجا هیخواد  یآالن م-

 :چرخد سمت آالن یتوجه به سوالش نگاهم م یب

 چرا دنج؟-
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 :دیگو یو همچنان بدون نگاه به چشمانم م پردیآالن باال م یشکسته  یابرو

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 :دیگو ی. بالفاصله نادر مرمیگ یرا م زیم ی لبه

 .پشت راه داره نیتو از هم ایب-

آالن  یاز تنش جو بکاهد. صدا یروم که تالش دارد کم یبه نادر م یغره ا چشم

 :کند برگردم سمتش یدوباره مجبورم م

 ...راهو بلدم-

که  ییکند، همانجا یکند و به سمت در  گلخانه حرکت م یما عبور م انیم از

ندارم. در کوچک  را میام و توان تکان دادن پاها ستادهیا یحرکت چیه یبودم ب

 :چرخاند یکند و نگاه پر از اخم و منتظرش را به سمتم م یگلخانه را باز م

 .گهید فتیراه ب نجا،یا میومدین یواسه باغبون-

 یروم سمتش، لحظه  یتوجه به اطراف م یدهد، ب یبا دستش راه را نشانم م و

چرخم و  یرود به سمت نادر م یکه به مسلخ م یزبان یب وانیآخر مثل ح

بار  نیکرد آرامم کند ا یم یکه با نگاهش سع شهیکنم، برخالف هم ینگاهش م
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او هم اشتباهم  دیدهد که از د یسرش به چپ و راست نشان م فیبا تکان خف

 شوم و ینگاه آالن وارد گلخانه م ینیتوجه به سنگ یقابل بخشش است. ب ریغ

 .بندد یو در را محکم م دیآ یاو هم پشت سرم داخل م

که نبرد  نمینش یم یآن کوسن یرو م،یشو یم کیمحبوبم نزد یتاب ها به

 .دهد یجنگجو را نشان مدو

کند، چند  یم بشیزند و دستانش را داخل ج یتوجه به حاالتم قدم م یب آالن

 :دیکشد تا بگو یعمر طول م کی یبه اندازه  قهیدق

 ؟یشروع کن یاز کجا دوست دار-

 :چرخد سمتم یدهم که م یرا با سکوت م جوابش

 .ینه بذار من بگم از کجا دوست دارم شروع کن-

 :کند که انگار واقعا در حال فکر کردن است یچشمانش را جمع م یجور

 ...شروع کن که باورت شد من خرم ییآهان، از اونجا-

 :دیآ یجلو م گرید یکم
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مشت بچه  هیدست  یمن نفهمم، که بشم ملعبه  و یبر یرآبیکه تا ابد قراره ز-

 .رضا یمزلّف لنگه 

 :آورد ینم یاصل تمیر یهم، طپش نامنظم قلبم را رو قیعم نفس

 ...باور کن اون مردک چرت و پرت گفته-

 :دهد یتکان م یرا شالق سرش

 ...که چرت و پرت گفته-

 :کشد یم رونیب یتیزیکند و کارت و یشلوارش خارج م بیرا از ج دستش

 !نداره یوجود خارج یانیکاو انیپس دکتر ک-

ه ک یاست که بار اول یدو انگشتش مانده و نخوانده مطمئنم همان کارت نیب کارت

 :را مالقات کردم به دستم داد انیک

 ن؟یا-

اش پر است  یعصب یخواند تک خنده  یکامل نشده اما او تا ته خط را م سوالم

 :از خشم و غم
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 ...فتیخونه، افتاده بود کنار ک یاومد ریکه د یهمون شب-

 :مقابلم زیم یکند رو یو کارت را پرت م دیآ یتر م کینزد

 انیسر و ته قصه زودتر از ا ایدنبالش، اما گو یکردم همون موقع بگرد یفکر م-

 ...هم اومده

خورند اما نه ذهنم قادر به  یتکان م میافتاده از آب لب ها رونیب یماه مثل

کند و پس از  یتماشا م کند. تالشم را خوب یم یاریپردازش است و نه زبانم 

 :زیم یکوبد رو یم تیبا عصبان هیچند ثان

چقدر مهمه که واسه  یانیدکتر کاو نی...ایام بکش گهید یورو ریز هیمنتظرم -

 ؟یکن یتقال م یدار یجور نیخاطرش ا

 :دهم یا قورت مآب دهانم ر یسخت به

 ...ستین یکن یکه فکر م یاون جور-

 :ردیگ یاوج م شیتر از قبل صدا یعصب
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 یهمه  الیخیخواد کال ب یدلم م یلیواسم، خ ستیمهم ن شیچه جور گهید-

 ...یبر شیپ یخوا یتا کجا م نمیات بشم بب یزندگ یها یبرنامه 

 :شودیمقابلم خم م زیم یرو

م، گ یم یچ ینیبب یخوب گوشاتو وا کن یمورد مجبور هی نیاما متاسفانه تو ا-

منم وسطه. از فردا پاتو به  یآبرو یپا ست،ین یاصال شخص گهید یکی نیچون ا

بذار  یجور هی ،یبه عنوان کار گذاشت یا گهید یباشگاه هر خراب شده  یجا

م ا یدم رو ژست روشنفکر یچون قول نم م،یکه بعدشم تا ابد چشم تو چشم نش

 .کار کنم نیاز ا شتریب

توجه به بهت چشمانم  یشود و ب یصورتش تا چشمانم کم تر از قبل م ی فاصله

 یم رونیبهم فشرده ب یدندان ها نیرا از ب شیصدا میگلو یو بغض ورم کرده 

 :پاشد

تو اون خراب شده به اسم  یبرسونه باز رفت احد و واحد باد به گوشم یبه خدا-

سرجات تا آخر عمر واسه  یکنم که بمون یخرد مقلم پاتو  یشنا، جور سیتدر

 .یریبگ یشخص میخودت تصم
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 :زند یچشمانم پلک م رتیکشد و در ح یعقب م کبارهیرا به  سرش

 یکار یجواب اعتماد من بهت شد مخف یاز ک شم؟یابر یعوض شد نقدریا یک-

 ودروغ دونگ؟

 :جهد یم رونیب میاجازه از گلو یب میصدا یب ی ناله

 ...نگفتممن دروغ -

 :زند یمقابلم چنگ م زیهنوز به م دستانش

 ؟که خاطرم نمونده دمیحرفات شن نیو ب یانیکاو انیمن اسم ک یک ؟یدروغ نگفت-

تحمل وزن خودم  یکه حت یناتوان یرو پاها ستمیا یشوم و م یبلند م یسخت به

 :را ندارند

 ...گهیدر ارتباطم، برادرشم جزو خانواده اشه د یکت یگفتم با خانواده -

 :رود یکند و عقب م یجدا م زیزده دستانش را از م رتیو ح ناباور

 همیتوج اتیکار یواسه خاطر مخف یزن ی! تو چشم من زل مشمیاز تو ابر یوا-

 ؟یکن یم
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 :میها یقرار یشود از ب یدورتر م ایدن کیگذارد و  یعقب تر م یقدم

برا من  یدار ینجوریا یبه خاطر کدوم تخم حروم ؟یداده منو رنگ کن ادتی یک-

 ؟یساز یقصه م شیپس و پ

 ...یکن یاشتباه م یدار-

 هیو هر لحظه  یگ یکنم اما سند اشتباهم جلو روته، تو درست م یمن اشتباه م-

و  دیجد یقشنگت برس. با آدما یایدن نیبه هم باشه... ...ید یم لمیشعر تحو

واسه خاطر  یبه کارت ندارم که بعدا  نگ یکار گهیمنم د کشون،یش یدروغا

من چه بپرسم چه نه تو کار  داست،یکه پ نجوریآالن دروغگو شدم. ا یرایگ

 ...همون بهتر که ندونم و نپرسم ،یکن یخودتو م

دست دراز کردن شده  کی یرود و فاصله اش با در به اندازه  یعقب م همچنان

 :شیبه سو دنمیآغوش باز، بخشش و اذن دو کیو فاصله اش تا من به قدر 

دوه که ته  یمعصوم م یهنوز همون دختر بچه  المیاگر ندونم، حداقل تو خ-

 ...اخم من بود اشیدن
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شود. مثل  یم یکی ختنمیکند، گشودن در با فرور یم یاش تا در را ط فاصله

دفاع از خود را  یقاتل هم اجازه  کی یمجرم قضاوت شدم اما به اندازه  کی

 یکس گریاما د” اخم توست امیهنوز هم ته دن“زنم  یم ادینکردم. در دلم فر دایپ

دارم خفه کنم اما  الشام را ت هیتا بشنود. هق هق گر ستیگلخانه ن یدر فضا

را پاک  میدر اشک ها یرسد. با صدا یبه ذهنم نم یلرزش دستانم چاره ا یبرا

بماند،  یباق یزیام چ یاگر برگشته باشد از غرور زخم نکهیا یکنم؛ به هوا یم

 .باطل الیخ یزه یول

و  نی. بدترستیجلودار طوفانش ن یسد چیه گریکه برود رفته، د آالن

 یوا یعنی نیاست و ا یکار یآالن دروغ گفتن و مخف یایکار در دن نیمنفورتر

 .بر من

 شیشود قدم ها یکه م انمینگاه گر یمتوجه  د،یآ یم شیپ نهیآرام و با طمان نادر

در خواست  میبرا شیپر صدا بیو غر بیعج یگذارد و در گوش یرا تند تر م

 .کند یدمنوش م
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 یکنند و ب یم دایرا پ شانیراه اصل میاز نبود آالن دوباره اشک ها نانیاطم با

 .شوندیم یتوجه به حضور نادر جار

دهد و در  یبه تابش م هیحرف تک یب ند،ینش یتاب مقابلم م یو رو دیآ یم

  .دهد یام م یسکوت دلدار

 یدر سکوت م میریو آدم ها س ایاست، هرگاه از دن نیهم نمانیب یناگفته  قرار

 یکس حق ندارد به غصه خوردن ها چیه نیب نی. در امیکن یو درد دل م مینینش

برود که بعد از گذشت آنقدر در خودش فرو یبگذار دیشود، با رهیطرف مقابل خ

که از قبل  ماجرا آرام تر است و  دیایب رونیب یکس یاز دل گرداب  درون ،یچند

 .حرف زدن دارد ینا

رسد. به  یم یشود، دمنوشم در ماگ خوش نقش و نگار یکه تمام م اشکم

 :شوم یم رهیشود خ یبلند م شیکه از رو یبخار

 ...دهن سوخته شدم آش نخورده و-

فهمم که  یبه سمت هم م شیکنم اما از حرکت دست ها یصورت نادر نگاه نم به

 :راه درست را نشانم دهد یشگیتالش دارد با ترفند هم
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 .قبول کن شم،یکارت اشتباه بوده ابر-

 من یبرا یقضاوت شدن نبود. اگر ذره ا یجور نیکارم اشتباه بوده اما تقاصم ا-

 شیپ نتونیب یچ ؟یکار کرد یچ ؟یچرا رفت دیپرس یو شعورم احترام قائل بود م

 ...تیقصاص قبل از جنا نکهیاومده؟ نه ا

 و دیآ یجلو م زیم یشوم. رو رهیکنم تا در چشمانش خ یسرم را بلند م دیترد با

 :را در آغوش گرفته اند گریکدیدستانش همچنان تنگ 

 دیکه از د ی. از زبون کسدهیاز زبون رضا شن ،یماجرارو براش نگفت شم،یابر-

کننده هست، چه  وانهید ییعالم. اصل ماجرا به تنها یته آدم خالفا یعنیآالن 

 .گفته بشه یآدم نیاز دهن همچ نکهیبرسه به ا

 ...ذاشت از خودم دفاع کنم یم دیبا-

 .ریاشتباهتو بپذ ؟یچه دفاع-

 :کنم یدور م زیتاب را از م کالفه

از خودش دفاع کنه، اون وقت من  دنینادر، به قاتل اجازه م هیچه حرف نیا-

  .کلمه حرف بزنم کینتونستم  یحت
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 :میگو یطاقت م یزند، ب یحرف نم یکند و کلمه ا یبا آرامش نگاهم م همچنان

 ؟یکن ینگاهم م یاونجور ه؟چرایچ-

 :کشد یم قیعم ینفس

 .و آالن غلط کرده یندار یریتقص چیتونم به دروغ بگم تو ه یفقط نم ،یچیه-

 :شوم یم رهیحرص به آرامش چشمانش خ با

که شماها گنده اش  یگفتم بگو غلط کرده؟ من اشتباه کردم اما نه اونقدر یمن ک-

 ...نیکرد

 یچ دیبا گهیموضوع بالذات گنده هست. د یستیچرا متوجه ن م؟یگنده اش کرد-

 کار گنده؟ میکه بهش بگ یکرد یکار م

 :شوم یبلند م میجا از

م بشم که انگار رفت خیتوب دیبا یشاگردم جور یمن بابت چند جلسه رفتن خونه -

 دوست پسرم؟ یخونه 

 :دیآ یبا بلند شدنم باال م نگاهش
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نفس کارت اشتباه بوده دختر خوب، تو چقدر اون خانواده  ه؟یچه حرف نیا-

 اد؟یسرت ب ییممکنه بال یخونه اشون؟ فکر نکرد یکه رفت یشناخت یمرو 

خوردم که االن بابت  یغصه نم نقدریسرم اومده بود، به خدا ا ییکاش بال یا-

 .شم یدارم از هر طرف مواخذه م فتادهیاتفاق ن

توجه  ینگاه نادر ب ینیکنم به سنگ یم یشوم و سع یرد م زیتاب و م نیب از

 :شود ینم الیخیب باشم اما او

 یتونه ماهارو عصبان یفکر به گرفتار شدنت چقدر م یحت یکن یچرا فکر نم-

 هوونیرفتار بچگانه ات د نیا میقبولت دار یلیچون خ یکن یکنه؟ چرا فکر نم

 ...یچون مهم یکن یامون کرده؟ چرا فکر نم

خوام.  ینم ستیکه فقط دهنه و گوش ن یخوام مهم باشم نادر، من محبت ینم-

بگم. توام که فقط رفتار آالنو ع از خودم جمله نذاشت در دفا کیصدتا جمله گفت 

 .کن. آرازم از تو بدتر هیتوج

 :گردد سمتم یم بر

 ؟یریحاال کجا م-
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دورم تو باهام دعوا  هیادامه داره؟ بمونم  هیبس باشه؟ هنوز تنب یکنیفکر نم-

 ؟یکن

 :دیآ یشود و به سمتم م یبلند م شیجا از

تحمل اخالقشو  دیمدت با هیکرده، تا  یقاط گهیکنه د یکه آالن قاط یدون یم-

 .باش و لج نکن یدختر خوب . اما در مورد خودت...یکن

 :زند یم میروم. نادر صدا یدهم و به سمت در م یتکان م یسر

 .یدمنوشتو نخورد-

 ...نادر، فعال   رهینم نییاز گلوم پا یزیچ-

 یشوم. در را به رو ینزده خارج م یحرف ها ینیغم و سنگ ایدن کیکافه با  از

کنار هم  یگروه ایبندم که دو به دو  یم یشاد دختران و پسران جوان یهمهمه 

  .برند یشان لذت م ینشسته اند و از جوان

 یرانندگ یکند، اصال حال و حوصله  یکالفه ام م شتریب نیداخل ماش یگرما

بدهد. در  گوش میقضاوت به حرف ها ینفر حرف بزنم که ب کیبا  دیندارم. با

ا کند. ب یام م یعصب شتریب فمیگم شدن ک ،یو روان یآشفته بازار فکر نیا
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گردم و در  یم فمیک لکنم و داخلش را به دنبا یرا باز م نیحرص دوباره در ماش

 کشم یم رونیهمراهم را ب یکنم. گوش یم شیدایکمک راننده پ یصندل ریآخر ز

اسم آالن  یکند. به جست و جو یتماس از دست رفته نگرانم م نیچند دنیو د

ز ا گریاست و دو تماس د انیکنم اما شش  تماس از ک یم نییرا باال و پا ستیل

 .استیدر یشماره 

 یبوق دوم جواب م یرو رم،یگ یتماس م انیکشم و با ک یم یتر قیعم نفس

 یلیکند و خ یم ماطرافش طبق معمول اعصاب خرد کن است. سال یدهد، تکاپو

 :دیگو یمکث م یدهم. پس از اندک یسرد جوابش را م

 افتاده؟ یجان من سر عمل بودم از صبح، اتفاق شمیابر-

 .منزل شما امیتونم ب یاز فردا نم گهیاتفاق افتاد و تموم شد. من د-

 :پرسد یم رتیح با

 افتاد؟ یچه اتفاق ؟یچ-

 :رمیگ یم یکند. نفس یفروکش م کبارهیاطرافش  یو همهمه  دیآ یدر م یصدا 

 س؟یتدر یمنزل شما برا امیدونست که من م یرضا از کجا م-
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 ثاق؟یرضا م-

هم مگر وجود  یمشترکو گرید یرضا نکهیا یکنم به معن یم یمشخص سکوت

 :دهد یتعلل ادامه م هیدارد؟ با چند ثان

بهش گفت، انقدر ذوق اومدنتو داشت که به همه گفت. مگه  لیهمون اوا یکت-

 تو کل ماجرا داره؟ یریدونستن رضا تاث

شم. فقط  یاز فردا مزاحمتون نم گهیداره، د ییبه سزا ریبله خوشبختانه تاث-

 ...دیبگ یافته رو دوش خودتون که به کت یزحمتش م

 به اومدن تو داره؟ یلحظه اجازه بده، دونستن رضا چه ربط هی-

ر رضا د یماجرا نقدریچرا ا نکهیاز ا یکشم و عصب یم میبه چشمها یدست کالفه

 :برم یباالتر م یرا کن میکند صدا یجلوه م ینظرش عاد

دونستن. با  یو کامل نم یخصوص سیتدر انیمن جر یکه خانواده  نهیربطش ا-

شما خداروشکر کامل نسبت به ماجرا آگاه شدن و  یالیخ یآقا رضا و ب ی  بد ذات

 .منزلتون امیاجازه ندارم ب گهیمن د
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 من یادامه بد یستین لیما گهیاگر د زم،ینداره که عز تیعصبان نقدریباشه ا-

 .شم یو خشم تورو متوجه نم یهمه ناراحت نیا لیکنم، فقط دل ینم یاصرار

ندارم براش، فقط خواستم  یحیوضمنم ت ن،یش یکه متوجه نم داستیبله کامال  پ-

 .نیاطالع بهتون بدم، هم

 :کند یآرامش گوشم را پر م ینفس ها یصدا

 ؟ییجان، فقط شما به من بگو االن کجا شمیباشه ابر-

 داره؟ یچه ربط-

 ...؟مارستانیب یایب یتون یم-

 .رم خونه یدارم م ر،یخ-

 :دهد یادامه م بشیکند و با آرامش عج یم مکث

و باهات رو در  نمتیبب کیاز نزد یبه من وقت بد کمیممکنه ازت خواهش کنم -

 .میکن یم شتریپشت تلفن فقط سو تفاهم هارو ب ینجوریرو صحبت کنم؟ ا
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 همین یو فضا یچوب یشود به سمت درها یم دهیکنم و نگاهم کش یفکر م یکم

 :میگو یناخواسته م یشاپ، با بغض یکاف کیتار

 .ستیواسه حرف زدن مناسب ن تمیاالن اصال وضع-

  .رسونم یمن خودمو م ییکجاتو بگو رم،ینگوقتتو  یلیدم خ یمن قول م-

 :زنم یراهنما م دیکنم و با ترد یرا روشن م نیماش

 .میاونجا صحبت کن نیایب که،ینزد نیکه گفت یمارستانیپارک... به ب-

 :داستیپ یبه خوب شیاز پشت امواج صدا لبخندش

 ...زمیممنونتم عز-

کنم. راه  یو قطع م یخداحافظ قهیجمالتش، بعد از چند دق یتوجه به ادامه  یب

 :کنم تا شادمهر بخواند یافتم و پخش را روشن م یم

 به تو وابسته ترم شهیازت از هم رمیلحظه که دلگ نیهم تو

 به سرم زدینم یحس   خوب تو به من نبود فکر عاشق اگه
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ا کند. ت یم قیتزر نندهیآرامش را به ب شیاز پ شیب دش،یدر روپوش سف انیک

بلند خودش را  یبا قدم ها انیپارک گذاشتم ک یمیقدم را بر سنگفرش قد نیاول

است از مرگ بابا  یخاطرات بد ادآوری مارستان،یرساند. پارک کوچک پشت ب

از  یگذارد که روز یم یی. دست زمانه دوباره مرا در همان مکان هاایس

 .داشتم وحشت دنشانید

قار قار کالغ ها،  یکند. صدا یام را کم م یاز دلخور یکم انیآرامش ک دنید

با مادر جوانش دست در دست  یکند. پسر بچه ا یسکوت بکر پارک را پاره م

 یقلبم، حسادت ناخواسته ا یها هیال نیتر ییگذرند و در انتها یهم از مقابلمان م

کردم،  فیتعر انیک یبرا راامروز  یکند. تمام ماجرا یقل قل م یا هیثان یبرا

 یبرا یو حت دیرا شن اتمیشکابزند فقط گوش داد. گله و یاو حرف نکهیبدون ا

در حرف  یرضا، خلل یکار احمقانه  ایخودش  هیتالش نکرد با توج یا هیثان

هم گفتم. بعد از عبور پسرک  ایکند. از پارک و خاطرات مرگ بابا س جادیزدنم ا

دهم به زانوانم و  یم هیتک فیتکل ی. دو دستم را بکشد یته م میو مادرش حرفها

 را تاب یغروب روز تابستان یبیپارک که به شکل عج یشوم به خلوت یم رهیخ

 .آورد یم
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 :پرسد یکشد و آرام م یم یقینفس عم انیک

 ؟یاالن بهتر-

 :است تا خنده هیشب شتریب هیبه گر پوزخندم

تر ذارن به یو تنهات م یشیقضاوت م ینجوریا یوقت گهید ؟یبهتر نسبت به ک  -

 .نداره یو بدتر مفهوم

حد برات  نیتا ا انتیاطراف یچرا حرفا ؟ید یجان، چرا خودتو آزار م شمیابر-

 شهیوگرنه که هم ،یکار کرد یات چ یزندگ ینجایتا ا یبدون دیمهمه؟ خودت با

 ...کنن یهستن تا هر حرکتتو اشتباه تلق ییکسا

 :هشچرخم سمت نگا یم

 یاونم وقت !کردمیقبول م ور یآموزش خصوص دیمن اشتباه کردم، نبا-

 .دونستم رضا با شما دوستهیم

 :دهد یم یتکان یرا با ناراحت سرش
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رضا  نکهیکردم تا امروز؟ در ا یینکرده من کار خطا یمگه خدا ه؟یچه حرف نیا-

 هنکیاما ا ست،ین یعموت رسونده شکپسر حرفو به گوش نیا یبدجنس یاز رو

 .ستیهم درست ن یتو خودتو بابتش مالمت کن

طاقتم، که مضطرب و  یب یو زانوانش به پاها دیآ یجلوتر م یصندلیرو یکم

 :شوند یم کیکوبند، نزد یکفپوش م یوار بر رو کیت

 یدار نم یاعتماد به نفس داشته باش دختر خوب، بابت کار نکرده که آدمو باال-

 تیعصبان زانیم نیا یبرا لینکرده افتاده بود بازم دل یاهم خد یبرن. اگر اتفاق

 ایعواقب انتخاب خودت بوده. حاال غلط  ،یستیبچه ن گهیوجود نداشت، تو که د

 .به انتخابت احترام بذارن دیبا هیدرست بق

 :شوم یم رهیبه چشمان خوش رنگش خ ناباور

 ...نینباش یکنه که شما راض یکار یاگر کت یعنی-

و تو ت یهمسن و ساال ؟یکن یم سهیمقا یبا کت خودتو یسالشه، تو دار ۳۱ یکت-

دادن، بعد تو هنوز به فکر  لیمستقل تشک یزندگ هیخودشون  یبرا ایکل دن

 ؟یا هیبق یخوشحال ای یپسرعموتو ناراحت یحرفا
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 :پارک یانتها یرود سمت درختها یدوباره م سرم

 .ونمیبهش مد یلیمن خ زه،یمن عز یآالن برا-

 ات حول محور خوشامد اون بچرخه؟ یزندگ یهمه  دیبا یونیچون بهش مد-

 یخواد، دلم م یآرامش م هیدرست...دلم  یغلطه چ یدونم چ یواقعا نم گهید-

 ...بشه دهیخواد بدون قضاوت درک بشم، که احساساتم فهم

 .یکن یم یات آشت یانسان یکم کم با خواسته ها یپس دار-

 هیاست. پس از چند ثان قابل فهم دهیدارد که ند یلبخند خاص کی شیصدا

 :کنم ینگاهش را حس م ینیسکوت، سنگ

 .خواد و بهت بدم یکه دلت م ییزایمن حاضرم اون چ-

 :شوم یم رهیبه چشمان پر تأللواش خ متعجب

 ؟ییزایچه چ-

دهد و دستش را پشت سرم و  یم هیپارک تک یآهن مکتیدر چشمانم به ن رهیخ

 :اندازد یم یصندل یلبه  یرو
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 ...حس ارزشمند بودن و دوست داشته شدن، آرامش نیهم-

 :کند یمکث اضافه م یبا کم و

 .و عشق-

 یشکاک نگاهش م م،یباش دهیرس نجایبه ا یریشود از آن حجم دلگ ینم باورم

 :کنم

 اد؟یشما ب ریقراره گ یاونوقت چ-

 :کند یم یو جذاب یطوفان ی خنده

  دالل؟ ای یدختر جون تو مهندس-

در راه  یگربه ا چیه داستیکه پ ینجوریمعامله است. ا یایدن ا،یباالخره دن-

 .رهیگ ینمخدا موش  یرضا

که تمام  یتر، طور یشود اما طوالن یجذابش تکرار م یهمان خنده  دوباره

 :جذابش یشود از تکرار خنده  یپر م میگوش ها یخال یفضا

 ؟یتو موش ایدستت درد نکنه، حاال من گربه ام -
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 :چرخد یصورتم م یرو نگاهش

 یو اشکات م یکه ناراحت ییمخصوصا وقتا ،یهست یالبته که تو موش موش-

 ...یریگ یجلوشونو م یبشن اما با لجباز ریخوان سراز

 :دهد یلجبازم را آرام به داخل شالم هل م یدست راستش موها با

 هیانگار  ،یشیبارون م ریگم شده ز یکه چشات غصه داره مثل بچه ها ییوقتا-

 .کنن یم هیدارن تو چشمات گر ایدن

. دوباره دستش را از میگو ینم چیو ه رمیگ یاش م یرا از نگاه لعنت چشمانم

 :دیآ یدارد و جلو تر م یبرم مکتین یلبه  یرو

مشغله  نیا یدزدم، اونوقت همه  یدم باالخره دلتو م یکه م یعشق یمن در ازا-

 .هیمن کاف یبرا نیهم شه،یخودم م بیو غم و غصه ها نص یفکر یها

 یساده دالنه از البه ال یلیمن خ ایاست  یمرد باهوش یانیکاو انیدانم ک ینم

کنم نگاهش  یم یعشق و محبتم به آالن را به گوشش رسانده ام. سع میحرفها

 :دیگو ینکنم که م

 ...شرط داره هیاما -



 
833 

 :قرارش یچرخد سمت چشمان ب یمردمک لرزانم م ناخواسته

 .میهم شما و افعال جمع ندار گهید ،یباهام راحت حرف بزن دیکه با نهیشرطشم ا-

 :آورد یلبانم را کش م لبخند،

 حاال مگه من قبول کردم؟-

 :دهد یجذابش صورت خسته اش را جال م لبخند

 نه؟ یمثل من بگ یپیبه پسر خوش ت ادیدلت م-

 :دهد یو ادامه م ستدیا یم

 .تقاضا کنم گهیجور د هی یبذار حاال که مردد-

به  دیبگو یزیچ نکهیقبل از ا ند،ینش یچپش م یزانو یزند و رو یم زانو

 :کنم یاطراف نگاه م

 ه؟یچه کار نیتوروخدا ا نیپاش یوا-

 :کند یم را مثل پسر بچه ها کج سرش

 باز که فعل جمع؟-
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 .بلند شو باشه... خدا... یا-

حبوب م یحاضر ایآ یچ نیمش شمیابر زهیشم. دوش یبلند نم یتا قبول نکن نه،یا-

 ؟یقلب من بش

ا ر انیک یحرکات ژانگولر نیتا ا ستیدر پارک ن یکنم که کس یرا شکر م خدا

 :میشد یسوژه م یتماشا کند وگرنه حساب

 ...کنم یخواهش م-

 .کلمه است کیجوابم فقط -

 ؟یبر یاخو ینم رانیشما مگه از ا-

 ...اومدم که موندگار شم ر،یخ-

 ؟یچ یخوا ینباشم که م یاگر اون-

 .تو از قول خودت حرف بزن ر،ینگ میاز طرف من تصم-

 :زنمیلب م یقیدهم و بعد از نفس عم یتکان م یسر

 ...تونم قول بدم که عاشقت بشم ینم-
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 :شود یبدجنس م نگاهش

 .اونو بسپرش به من-

 یمکث م ششیته ر یچرخد، رو یکنم و نگاهم حول صورتش م یفکر م یکم

ذرد گ یم دهیپوش دشیروپوش سف ریکه ز یو خوشرنگ یشرت طوس یکند، از ت

 :شیچشمان پر ماجرا یگردد رو یو در آخر برم

 ...باشه-

 یشود، خاک نشسته بر شلوار ب یزانو بلند م یشود و از رو یم دیتجد لبخندش

 یکفش ها ی. نگاهم روندینش یم مکتین یتکاند و دوباره رو یگناهش را م

 :ماند یاسپرتش م

 ...دلتو ببرم نیهمچ-

 :کشم یطنز دارند، نگاهم را باال م یجنبه  شیکه حرفها دانمیم

 .میکن فیو تعر مینیبب-

شود. عکس عمو سهراب  یام بلند م یزنگ گوش یبلندش صدا یخنده  همراه

دهم، با  یکند. جوابش را با عشق م یمورو  ریحال خوش دلم را ز کیمثل 
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که باالخره  دیگو یبود م دهیپر کش شیوقت بود از صدا یلیکه خ یبیذوق عج

نادر  ی هدر کاف شگاهیبعد نما یرا گرفته و تا هفته  شگاهیامروز مجوز نما

روز  نیچقدر منتظر ا داستیپ شیصدا یو شاد جانیبرگزار خواهد شد. از ه

هر کدام از دوستانم که  یدعوت است و اصرار دارد برا یبوده. دنبال کارت ها

 .سدیدعوت کنم، کارت بنو لمیما

ا ر انیآمده که جر شیشود بداند چه پ یمشتاق م انیک جانمیکنم از ه یکه م قطع

 :کند یکنم. با لبخند نگاهم م یم فیتعر شیبرا

 .میایهم م یکت پس من و ،یهم عال یلیبه به خ-

 :کندیکنم که اخم م یمکث نگاهش م با

پشت پرده  شهیمن قراره هم ؛عمو جاننکنه واسه خاطر اخم و تخم پسر ه؟یچ-

 باشم؟

 ...نه-

 :شود یم بلند

 .نمیبب کیعمو جانو هم از نزد امیخوبه پس، ب-
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توجه به نگاه  یکند تا بلند شوم، ب یدستش را به سمتم دراز م و ستدیا یم

  .شوم یبلند م فشیمنتظر و دست بالتکل

 انیک میرس یپارک که م یو به ورود میکن یم یبا هم پارک خلوت را ط همگام

 :چرخد سمتم یم بیدست در ج

خودش  یکه برا یشمیابر نم،یو بب یشادتر شمیخوام ابر یاز امروز به بعد م-

 قبول؟ ه،یتوجه به انتقادات بق یکنه، بیم یزندگ

 :دیگو یدهن که دوباره م یتکان م یسر

 .کردن یزندگ یبرا یکن ینه، محکم قول بده که تالشتو م ینجوریا-

داخلش فرو رفته.  یاش کجک نهیمعا یکنم که گوش یروپوشش نگاه م بیج به

 :کنم یرا صاف م یگوش

 .شاد بجنگم یزندگ یدم که برا یقول م-

 :زند یم لبخند

 .خبرم کن یدیحاالم برو خونه. رس ن،یآفر-



 
838 

 :زند یکه کج پارک شده لبخند م نمیماش دنیو از د دیآ یهمراهم م نیدم ماش تا

 .یخطرناک باش یتون یاعصابت خورده چقدر م یکامال مشخصه وقت-

 .رهیپس حواستو جمع کن که پرم به پرت نگ-

 :خندد یم

 .خانم مهندس یالت شد-

 ...تخسه یعمواز عوارض گشتن با دوتا پسر-

صورت جفتمان پاک  یو لبخند از رو میکن یآالن و آراز جفتمان سکوت م ادی با

 .شود یم

 .کند ینگاهم م بیشوم و او همچنان دست در ج یم نیماش سوار

 :کشم یم نییرا پا شهیش

 ...انیک-

دا ص شوندیبار اسمش را بدون پسوند و پ نیاول یبرا نکهیاز ا یناش یلبخند با

 :دیگویزده ام م
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 جانم؟-

 .یممنونم که به حرفام گوش داد-

 :گذارد یپنجره م یلبه  یو دستانش را رو دیآ یم جلو

 .تونستم بکنم یبود که م یکار نیکمتر-

 :شود یم رهیچشمانم خ به

 .من هستم ینره، هر وقت اراده کن ادتی-

 .شود یراهنما گم م کیت کیت یدهم و خداحافظ آرامم در صدا یتکان م یسر

 

که چشم کار  ییباغ تا جا یام. از ورود ستادهیا یپر دار و درخت باغ بزرگ و در

 یکه با شاخه ها یریمجنون کاشته شده است. درختان سربه ز دیکند ب یم

طربناک به داخل دعوت  یرا با حال نندهیرقصند و ب یخنک م مینازکشان در نس

بهار است؛ بهار،  کهرسد  یهوا به نظر م یبرگ ها و خنک یکنند. از سبز یم

روم.  یگذارم و آرام جلو م یسنگفرش باغ قدم م یفصل محبوب آقاجان. رو

پسرک ام که  ستادهیاواسط باغ ا با  یدرختان و تقر یبه رقص شاخه ها رهیخ
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شود.  یچشمانم دور م یکنان از جلو زیدود و جست و خ یاز کنارم م یطانیش

تق تق  یروم صدا یکه م جلوتر یدارد. کم یدلتنگ یاست، بو یبیعج یهوا

بلند شده باشد،  ییتواند از هر عصا یرسد. صدا م یآقاجان به گوشم م یعصا

ذهنم  اریباشد اما در ناخودآگاه هش نیبا زم یگریتواند برخورد هرجسم د یم

روم  یآقاجان ثبت شده است. جلوتر که م یشده  یمنبت کار یعصا یفقط صدا

 خوش ی  چوب یصندل یچند پله و رو ی. آقاجان باالمیگو یم نیبه قدرت ذهنم آفر

 یکرده. لبخندش تا قبل از چشمان مهربانش پخش مجا خوش ینگارنقش و 

. به چشمان نمینش یروم و مقابلش م یشود. از پله ها به سرعت باال م

 :شوم یم رهیخ نشیغمگ

 غصه داره چشمات آقاجون؟ ایرفتن بابا س یچرا مثل روزا-

 :زند یدهد و لب م یتکان م یسر

 .پوشند هیس نی/ هنوز مردم صحرا نشیلیهزار سال گذشته ز مردن ل-

 :زنم به نگاه مهربانش یم لبخند
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اما  ارهیم یخاک سرده، فراموش گنیآقاجون، م شهیوقت سرد نم چیداغش ه-

 مرهم نذاشته؟ اینبود شما و بابا س یداغ نیچرا خاک سرد، رو ا

 یزند و چانه اش را م یعصا به هد گره م یته دس یدو دستش را رو آقاجان

 :شانیگذارد رو

 .شاخه نبات اریطاقت ب-

 :شود یدهد و آرام بلند م یم هیتک شیعصا به

 .میکم قدم بزن هی ،یایمنتظرت بودم ب-

 است که هنوز یی. قامتش درست مثل سالهاستمیا یشوم و کنار آقاجان م یم بلند

 .دینمرده بود؛ همانقدر استوار و رش ایبابا س

 دیدرخت ب نیرود و مقابل آخر یروم. تند تر از من م یم نییاز پله ها پا کنارش

 :کند ینگاه م شی. مثل من به رقص شاخه هاستدیا یم

 .خورن یشاخه ها تکون م ؟ینیب یم-

 :دهم یتکان م یسر
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 .به رقصشون آورده میآره، نس-

 :ستمیکنارش با قیماند تا دق یم منتظر

درختا منعطف تره. مقابل  یاز همه  دی. درخت بستین ینه باباجان، رقص  شاد-

شکنن. شاخه ها از هم  یخورن اما نم یشاخه هاش تکون م شه،یخم م یسخت

 ...یول یبا هر وزش باد و بوران شنیم کیدور و نزد شن،یجدا م

 :کند یدرخت و زمزمه م یشاخه  نیتر کیکشد بر نزد یم دست

 گر غم است ییشاخه ها را از جدا-

 هاشان دست در دست هم است شهیر

 

 :شده رهیکنم که با خلوص به درخت خ یمهربانش نگاه م مرخین به

اما  نیآقاجون؟ اون همه درخت کاشت نیدوست دار دویدرخت ب نقدریچرا ا-

 .براتون مقدسه دیب شهیهم

 :شود یم رهیو به چشمانم خ دیآ یم نییپا نگاهش
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 ست؟ین یکاف نایمقاومه، منعطفه و عاشق. هم دیب-

 هیخورد سمت پشت درختان. از آن پشت سا یدهم و نگاهم سر م یتکان م یسر

چه  نمیشوم تا بب یگل کار یخواهم وارد فضا یخورد. م یتکان م یکم رمق ی

کند. با دست آن پشت را  یاما آقاجان راهم را سد م ستاده،یآن پشت ا یکس

 :دهم ینشانش م

 .اون پشت هیک نمی. برم ببدمید هیسا هیاونجا -

 :کند یها نگاه م یبه گل کار آقاجان

ابا ب ادیبه بار م یخراب ه؟یاون پشت چ ینیکه بب یگال و سبزه ها بگذر یاز رو-

 .جان

 :خورم از حرکاتش یم جا

 بفهمم اون پشت چه خبره؟ یخب پس چه جور-

 .راه بهتر هیبگرد دنبال -

 :دیآ یبه چشمم نم یگریراه د چیکنم، ه یاطراف نگاه م به
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 .ستین یا گهیخب راه د-

 :رود یم سنگفرش جلو یرو

 نشان نیکه ا یرند قهیفرصت شمر طر-

 ستیراه گنج بر همه کس آشکاره ن چون

 :دوم پشت سرش یم

 .بگو منم بفهمم پلمید ریآقاجون، به قول آراز ز-

 :رود یزنان جلوتر م عصا

 .به وقتش یفهم یبابا جان، م ایب-

خورند.  یشود و شاخه ها سخت تر تکان م یباد تندتر م میرو یجلوتر م هرچه

 کیترساندم. به آقاجان نزد یبه جان درختان افتاده که م یتکان  دلهره آور کی

 :شوم یتر م

 چرا طوفان شد؟-
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شوند اما همچنان  یفان خم و راست مکند که مقابل طو ینگاه م دیدرختان ب به

 :اند ستادهیمقاوم ا

 ...ها فکر کن شهیشاخه نبات. تو به ر هیعیطوفان طب-

 و تاب چی. آنقدر صدا پچدیپ یآقاجان در گوشم م” ها فکر کن   شهیبه ر“ عبارت

 یم یخوش آهنگ آقاجان باق یشود و تنها صدا یمحو م ریخورد که تصو یم

شود از  یذهنم پر مکنم و  یچهار صبح  پنج شنبه باز م یماند. چشمانم را به رو

 .کاش آقاجان زنده بود یا ؛یکاش تکرار یا نیا

 یدککو یاست. پنج شنبه ها یگریجور د میپنج شنبه ها برا دیآ یم ادمی یوقت از

گذشتند و به ظهر ها  یهم م یکه تند از پ ییام پر بود از ساعت ها یتا نوجوان

عمو سهراب مهمان  یهفته دوباره خانواده  کیتا باالخره بعد از  دندیرس یم

از   ،یشده از عطر خوش زندگ رخانه باغ شوند. از همان وقت ها پنج شنبه ها پ

پختشان از  یخودش برا ایپسر دوست  ز  یکه عز یرنگارنگ یعطر خورشت ها

کرد. پنج  یا به قول آقاجان چپ و راست مر لماجید ایشد  یصبح دست به کار م

 یکرد. حت یم رییآقاجان هم تغ یگلها و سبک آهنگ ها یاریشنبه ها انگار آب

د بلن  لماجید یغر ها یکرد و کمتر صدا یکار م دترهم پنج شنبه ها تن لیاسماع
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گذشت که تا  یبود که آنقدر خوش و زود م نیپنج شنبه ها ا یشد. تنها بد یم

 یعمو سهراب به کند نیغروب جمعه بود و باز ماش میگذاشت یچشم بر هم م

ماند،  یرسم باق نیا شیشد. بعد از مرگ آقاجان هم کم و ب یتهران م یراه

 یگذاشت هر پنج شنبه همان حال و هوا ینم یگاه یکار یهرچند که مشغله 

مرا نشانده در همان  قیدقامروز  یاما هرچه هست دورهم ردیرا به خود بگ میقد

 نهیام؛  همان روزها که با دقت و ساعت ها مقابل آ یخوش نوجوان یروزها

 ریاخ یها یتفاوت که دلخور نی. با ادیایکردم تا باالخره آالن ب یلباس عوض م

شود،  هنوز  یفرسنگ ها من و آالن را از هم دور کرده اما دلم منطق سرش نم

شدن در چشمان آالن  دهید بایکه ز ستیا شهیعاشق پ یهمان دخترک سر به هوا

  .تاز قلب و ذهنش است کهی

دامنش  یهمان که رو نم،یسارافون ج دنیختم شده به پوش میوسواس ها ی همه

سرمه  نیدامن ج یدوخته شده رو یدارد. رنگ گل ها یفیظر یها یگلدوز

به همان رنگ  یسارافون لباس ریکند ز یاست که متقاعدم م یدلبر ی،زرشکیا

 نیا یوقفه  ی. تمام تالش بمیبپوشم و رنگ قرمز را بپاشم به لب ها و گونه ها

 زودتر یکار یبرا اینبود  ایبوده، هر جا رفتم  هودهیآالن ب دنید یچند روزم برا
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باشگاه به حالت  یروال کالس ها یکت یرفته بود. بعد از کنسل کردن کالس ها

 میکالس ها ستیدانم از کجا به ل ینم گریدو شاگرد د یبرگشت.  حت یعاد

سر خاراندن هم نداشته باشم، البته  وقتفرد  یروزها یبرا گریافزوده شده که د

 یستگخ ینشست تا کم میخوش موقع وسط تقو یپنج شنبه حساب نیا یلیکه تعط

 دیمدت شا نیا یو تالش ها یخستگ شتریبرود. ب رونیچند وقت از تنم ب نیا

را کامل ماج دنیمتقاعد کردن آراز باشد که بعد از شن یوقت گذاشتن برا ی جهینت

س کال یاز کنسل نانیبود اما با اطم نیروز سرسنگ کیو تا  کردنثارم  یچپ چپ

از نادر به  شتریو مهربان خودم شد. او ب طنتیدوباره همان آراز پر ش یکت یها

ماجرا به خوردم داد  دنیکه بعد از فهم ییگوش داد، هرچند که فحش ها میحرفها

در درک من  مکند باز ه دنیفهم یداشت که هرچقدر هم تالش برا نینشان از ا

  .عاجز است

 یو خانه تکان دیع یدم دما شتریکه ب ییسر صبح خانه پر شده از صدا ها از

کفپوش تا داد  یو حرکت مبل ها رو یرسد. از جاروبرق یبه گوش م زیعز یها

اجازه نداد حداقل  زیخوب شستن پنجره ها. عز یبرا یبر سر اب لماجید دادیو ب

 نیآشپزخانه ب یهاکار می. با تقسرمیاز غذاها را من به عهده بگ یکیپخت 
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 تیو مامور یخانه به اب دیو خر یریگردگ یسپردن کارها  ر،یو ماه من لماجید

که  ییثابت کرد که تمام سالها گریباغ، بار د یزیتم یبرا لیدادن به اسماع

 یآقاجان زنده بود هم فرمانده بوده اما چون همه آقا جان را به ابهتش م

اسدهللا خان است و او تنها  یاصل ی ندهکه فرما دادینشان م یشناختند، جور

کند.  یاجرا م ردیگ یکه دستور م یاقیاست که کارها را به سبک و س یمباشر

روم. طبق معمول  یکه مطلوبم بودبه سمت آشپزخانه م یبا همان لباس تیدر نها

 :رمیگ یباز آب م ریش ریها ز یرا در حال غوطه دادن سبز لماجیمچ د

. توروخدا رحم کن، بذار چند نسل بعد از ما هم لماجیزبون بازه د یباز که آب ب-

 .آب رو درک کنن یمعن

که انگار گرداندن  یچرخاند سمتم، طور یطبق معمول اندام چاقش را م لماجید

 :جان کالم را ادا کند دیکه با یگذارد آنطور یگردنش نم

خوب شسته بشه وگرنه  دیبا یکار دارم؟ سبز یبعد چ یهاخانم جان من به نسل-

 .نیش یم ضیمر

 :بندم یروم و آب را م یم جلو



 
849 

 ،یزیتشتو توش آب بر نیاما شما همبا گل خورد،  شهیو نم یدونم سبز یمنم م-

 نیا شه،یم یبمونه تو آب و نمک خودش ضد عفون قهیچند دق یو بذار یسبز

 .خواد که یدادن نم دیهمه غسل تعم

در  زیاز عز ریغ یکس دیآ یخوشش نم چیهکند؛  ینازک م میبرا یچشم پشت

  :امور آشپزخانه دخالت کند

 نیکه همش دل درد نیکن یم زیتم یسرسر یجور نیچه حرفا خانم جان؟ هم-

 .بشه زیآب بخوره که کامل تم یه دیبا ی. سبزگهید

 :ممکن برسانم وارید نیتر کیخواهد سرم را به نزد یطرز فکرش دلم م از

 .داد جهینت دیبارو به حرف من گوش بده، شا هی نیحاال ا-

 :شود یهن هن کنان وارد آشپزخانه م زیقانع نشده که عز لماجید هنوز

  شکنه؟ یگرما م نیکمر ا یتابستون، ک یمردم از گرما-

 :شود یم دارانهیخر دنمیبا د زیسمتش که نگاه عز میچرخ یم جفتمان
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کرده واسه ات، تو  شیپسره مادرشو پ نیتو دختر، حاال من گفتم ا یریبال نگ-

  .یامضا کن رشویحکم ت دینبا گهیکه د

 :کند یبا دستانش به لباسم اشاره م و

  ز؟یعز یک-

 :لماجیکند سمت د یتوجه به حرفم رو م یب

 .شمیاسپند دود کن واسه ابر هیکه تموم شد  ایسبز-

 :روم سمتش یم

  کرده؟ شیمادرشو پ یزنه، ک یمنو چشم نم یکس زینترس عز-

فرود آمده ام کف  نهیحاال از سقف با سف نیکند که انگار هم ینگاهم م یجور

 :آشپزخانه

  اد؟یامروز م یچ یگل لگد کردم؟ اردالن برا شبیهللا اکبر، دو ساعت د-

 :پرسم یم ریتح با

  اد؟یمگه اردالن م-
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باز؟ مگه نگفتم سودابه  یبا چشما یکل مدت خواب بود شبیوا، مادر تو د-

تو  شیدلش پ یکه انگار اد،یزنگ زده گفته اردالن اجازه گرفته با بچه ها ب

کرد  نیحس یحرفام شد قصه  یزده! همه  یبه سود ییحرفا هیمونده و مادرش 

   که باهاش خوابت ببره؟ یشبستر

 !آسوده ی  مونده بشم جار نمیهم اد؟یب نیچرا گذاشت زیعز-

 یکند و رو یزانوانش را سبک م ینیدارد و باالخره سنگ یآرام قدم برم زیعز

 :ندینش یم یصندل نیاول

خوشش اومده، گفته . ازت رهیتورو بگ ادیخواد ب یفردا م نیُخبه ُخبه. نگفتم هم-

واد خ یتو خانواده م ییآقا نیمعاشرت کنم. پسر به ا شمیبا ابر شتریخوام ب یم

خبر از خانواده باهات راندوو  یبه خودت بگه ب ادیتونست ب یبپسنده، م نهیبب

 .بذاره

جون  زیپسره قرار بذارم؟ باشه عز نیمگه من عقلم کمه با ا گه؟ید هیراندوو چ-

 .دعوت کردنش با خودتون، جواب آالن هم با خودتون
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در مورد کشک  لماجیکند و در جواب سوال د ینازک م میبرا یچشم پشت

 رهیخ هیدهد. چند ثان یطبخ بادمجان هم بالفاصله جواب م یبادمجان و نحوه 

 :دیگویکنم که باز م ینگاهش م

  من به آالن نگفته دعوتش کردم؟ یفکر کرد-

  نه؟یمنو بب ادیاز من خوشش اومده و داره م نیآالن گفتبه -

خواد با بچه ها  یخوشش اومده؟  بهش گفتم اردالن م یاز ک یوا، به اون چه ک-

 .ادیب

  گفت؟ یقبول کرد؟ چخب؟ -

 :کشاند اما مخاطبش همچنان منم یم لماجینگاهش را سمت د دوباره

 یگفت اونجا خونه  ،شهیسرش م شتریشما احترام ب یواال اون از همه -

 ...خداست بی. مهمونم حبدییشما ارشیشماست صاحب اخت

 :چرخد سمت من که هاج و واج مانده ام یم کبارهی
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 رنیخوام برم خونه باغ بگم جلوشو بگ یم گهیپسره م یوقت ینکنه انتظار دار-

در  ؟یراش ندن تو؟ بعد تن اسدهللا خان تو گور بلرزه که چرا مهمون راه نداد

 .خونه عمل کنن نیا نیکه با توجه به قوان یهمه بازه به شرط یبه رو نجایا

 :کشم یم یپوف کالفه

 ،دییشما اریصاحب اخت نیگیشما درست م ن،ینبود که راش ند نیمن منظورم ا-

 ...کنم یاحترام یخواستم بینم

 :بوسم یروم و گونه اش را م یم جلو

  ان؟یپس همه امروز م-

 :کند یبرگشته نگاهم م شیایبه زوا یکه دوباره مهربان ینگاه با

  بخواد و انجام نشه؟ یزیچ زیعز شهیم-

 :کشم یشل اش را آرام م یها لپ

 .امر امر شماست فرمانده ،یقند زینه عز-

 :دهد یخندد و آرام هلم م یم زیعز



 
854 

 .چند روزه چوب خطت پر شده از بس سرت تو کتاب دعاته نیبرو برو که ا-

 ایزند  یزنگ م ایدر ارتباطم و مدام  انیاست که با ک یچند وقت نیاش به ا هیکنا

 یام هستم. هنوز سواالت ذهن یگوش یفرستد و تمام روز مشغول بررس یم امیپ

 زیعز یاست! صدا یبه شدت مرد باهوش و زرنگ انینکرده، ک دایپ یام پاسخ

 :دهد ینجاتم م االتیدوباره از خ

کنه پسره بره پشت  یم یکار هی ا،یاردالن و بگ انیبه اون آراز جر ینر-

  .نهیگوششم نب

 :آورد یرا باال م انگشتش

  نه به آراز، خب؟ یگ ینه به آالن م-

 .شنیناراحت م شتریفهمن بعد ب یباالخره م ز،یکه عز شهینم-

 .یدون ینم یزینباشه. اصال انگار چ تیناراحت شدن با من، تو کار-

 ...سرخر کمتر بشه هیکه  یمنو شوهر بد یخوا یجون اگه م زیعز-

 :شود یتند م نگاهش
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  .ستیخوب ن شمیحرفا شوخ یبعض-

 :دهد یشود و ادامه م یآرام تر م یکم

 یاز کار پسره خوشم اومد. م یدم، ول یبه کس کسونت نم یدل من زیتو عز-

کنه اما متوجه شد که ما چه جور  یازت درخواست دوست میتونست خودش مستق

 ...خواسته میهست یخانواده ا

خواسته  اد،یمن ازش خوشم نم دهیقربونت بشم. اونم فهم یچقدر ساده ا زیعز-

 شیجد نیاریفشار بهم ب قیطر نیکه از ا ارهیدل شماها و به دست ب ینجوریا

 .رمیبگ

مهمون همه،   یعنیفعال که مهمون خونه باغه. مهمون خونه باغم  ،یحاال هرچ-

اش بشه آزار  جهیکه نت یبزن ی. به اون دوتا حرفنیهمه بهش احترام بذار دیبا

 ...دونم و یبنده خدا من م نیا

 :رمیگ یرا به دست م دشیحرفش و انگشت تهد انیپرم به م یم

 .یدل زینکرده هم عز دیشما تهد -

 :شود یآراز گم م یاز صدا یام در شوک ناش جمله
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. آقاجون که نیدولت خودمختار راه انداخت نا،یمادربزرگ خلوت کردخوب نوه و -

 نگیتیپنج شنبه ها م نیبد لیتشک یستیانجمن فمن هیبه نظرم  ست،ین گهید

  . چطوره؟نیبذار

 :بوسد یو سرش را محکم و صدادار م زیرود سمت عز یقبل از جواب ما م و

  اسدخان؟ یاحواالت معشوقه -

 :دیگو یآراز م یها یاز شوخ یکفر زیعز

 ؟یگب اهللایخونه  هیتو  یریم ینگرفت ادیو چند سال سنت هنوز  یس نیتو با ا-

 .معذب بشه یکی دیشا

 :دیپا یاطراف را م یشینما یلیخ آراز

داره بادمجون  یلنگ هیکه اونم  میدار لماجید هی شمیجز شما و ابر نجایواال ا-

 دید ساشویشاخ شمشاد مثه من گ هیخواد معذب باشه که  یم یککنه،  یسرخ م

  بزنه؟

 :کند یدور م یآراز را کم یبه سخت زیعز

  ؟یکرد ریداداشت پس کو؟ چرا د ...نمیبرو اونور بب-
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گاز زدن پر سر و  نیرود و ح یتازه شسته کش م یها وهیاز ظرف م یبیس آراز

 :دیگو یم شیصدا

کله سحر خ ر کشمون کرد  گه،یکرده د دایمواجب پ رهیج یب ینوه ات راننده -

برده خدمت  فیاالنم تشراش،  یما قبل جنگ جهان یکنه با رفقا یدارید زکیکهر

 .بودو بده بهش دهیکه براش خر ییقرصها لیاسماع

 :ندیآ یشادش باال م یهمراه صدا لماجید یدستها

 .حواسش به همه هست آقا آالنو، نیبده ا ریخدا خ-

 :دهد یجوابش را م یبا بدجنس آراز

سرهنگ  زکیتو کهر میدار یعلعمو هی لماج،یحواسش به تو  د یلیاتفاقا خ-

بشه واسه ات  یخواد اونو جور کنه واسه تو، هم تنوع یبازنشسته است. م

 یینشه، هم اون بنده خدا از تنها لیو م فیح لیهمه عمرت با اسماع نقدریا

 ...ادیدرب

 :گونه اش یکوبد رو یشود و آرام م یم اتشیو محتو تابهیماه الیخیب لماجید

 ...وقت آقا هی نینگ یجلو اس نارویخاک به سرم، ا-
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 .گهید رهیخواد اجازه اتو بگ یم ؟یرفته سراغ اس یآالن واسه چ یکن یفکر م-

مقتدر آالن زودتر زبان  یاما صدا دیچانیشود تا گوش آراز را بپ یبلند م زیعز

 :کند یدراز برادرش را کوتاه م

  ؟یتنهات گذاشتم معرکه گرفت قهیدو دباز -

 یجمله ضربان قلبم رفته رو کی نیام و تنها با هم دهیرا ند رشیتصو هنوز

قلب  نیاندازد دور دلم و ا یزود افسار م یلیهزار. عطر خوش و مردانه اش خ

 :است زیو عز لماجیکشد تا چهارچوب در. نگاهش سمت د یکم توان را م

  حاج خانم؟ یبپاش کرد زیهمه بر نیچه خبره امروز ا-

 :زند یم ینیریشکفد لبخند ش یآالن گل از گلش م دنیکه هربار با د زیعز

 .گل پسرم مهمونمه-

 :بوسد یرا م زیعز یشانیرود و پ یآرام جلو م آالن

مورد عالقه  یهر وقتم غذا نجام،یا یچهار سیاگه منظور از گل پسرم منم که ب-

 .رسه یام پخته بشه خبرش قبل پخت بهم م
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 :دیگو یخندند و آراز رو به من م یم زیو عز لماجید

 ...بابا هیا غهیزن ص یمطمئن شدم بچه  گهید-

 :گذارد یبرادرش نا تمام م زیاش را نگاه تند و ت جمله

  رسن؟ یکم به تو م-

وسط  یآب به تشنه لب دنیرسد به من، درست مثل رس یبالفاصله نگاهش م و

رود و سالم مي کند. صداها  یچپش باال م یآب از دست سقا. ابرو دنیرس ر،یکو

ه رفت لیتحل یدهند و تمام توان حنجره  یرا از دست م شانیاصل تیفیدوباره ک

 :شودیجمله م کیام در حد 

 .سالم از منه-

 یاما ابرو ردیگ یدامنم آرام م یها یگلدوز ینگاهش رو یطوفان زده  یکشت

راست  یانداختن ندارد و همچنان باال تر از ابرو ریشمش الیچپ شکسته اش خ

 .قد علم کرده

 

  ز؟یشدن عز یاومدن ایامشب ک-
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و به چشمان مهربان  ردیگیها م یگلدوز یجمله نگاهش را از رو نیبا ا و

شرت جذب و خوش  یخانه باغ ت یها یدورهم ی. به رسم همه بخشدیم زیعز

 نیو شلوار ج دیآیم بیپوستش عج یکه به رنگ گندم دهیپوش یسرمه ا بیترک

 یها وهیم تدر حال رفتن سم زیعز .دهدینشانش م شهیکم سن و سال تر از هم

 :دیگویشسته شده م

 .انینوه ها قراره ب یهمه -

 دایفرصت پ یا قهیکه تا دق خواند،یرا م ریمنبلند ماه یاز جمله اش با صدا بعد

کند و به  یاش را سفت م یبا شرم روسر دیآیکه م ریمنشده. ماه دیکرده ناپد

ظرف بزرگ  زیگر عز خیو نگاه توب لماجی. در جواب غرولند ددهدیجمع سالم م

از حالت مست و  نکهیا ی. براندیها را داخلش بچ وهیآورد تا م یرا م وهیم

که من  کنمیو متقاعد شان م رمیگیم ریملنگم خارج شوم ظرف را از ماه من

 .رندیدر نظر بگ یگریکار د ریمنماه یو برا نمیها را بچ وهیم

 یگوجه سبز ها خال یشده اند. فقط جا دهیها از درختان باغ چ وهیاز م یبعض

 یابر وهیپر از م یدست شیپ کیدستور  یصندل ینشستن رو نیح زیاست. عز

 :شودیآراز بلند م یکه دوباره صدا دهدیآالن م
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    اره؟ین وهیمن م ینه. چرا برا نیبابامم بگ یا غهیزن ص یمن بچه  گمیبعد م-

 :کندینازک م یپشت چشم زیعز

خسته، گشنه،  دهیبچه ام تازه از راه رس ،یخورد یتو همون سرپا ناخنک زد-

 .هم نزده یچیتشنه، دست به ه

  :ندینشیکنار برادرش م یبا ژست حق به جانب آراز

 ...شهیعرضگ یاز باونم -

 ی. خنده ماندیناتمام م خوردیکه از آالن م یا یاش در ضرب پس گردن جمله

  :اش نهیس یرو کوبدیو آراز با مشت م شودیبلند م زیو عز لماجید

 تی. من به چیخوشم که ندار یرو ،یخدا ازت نگذره مرد، دست بزن که دار-

  دلخوش کردم؟

سرخ بماند و  بیس ینگاهم رو کنمیم یو سع گذارمیرا مقابل آالن م یدست شیپ

 نشستن یتا به قول خودش به جا شودیبلند م انیگو یاعلی زیتکان نخورد. عز

بکند. به محض خروجش از  یدیآراز کار مف یو گوش دادن به چرت و پرت ها
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که آراز رو  کندیم چپچ پ یزیو دم گوشش چ کشدیآشپزخانه آالن سر آراز را م

 :دیگویم یبدجنس ی افهیبه من و با ق

جون موز بده  شمیدلخوشم، ابر شیام کردن که به چ هیاز اتاق فرمان توج-

 .شه تیداداشم. موز بخوره تقو

 یصدا نباریاما ا شودینثارش م یا یآرام من دوباره پس گردن یخنده  پشت

که به ندرت به  ستیآالن از آنها ی. خنده هاشودیآالن هم بلند م یطوفان یخنده 

 وهی. ظرف مخنددیم ایکه بخندد؛ پشت سرش دن یاز وقت یاما وا رسدیگوش م

ببرم.  وانیتا به ا رمیگ یدلم را هم م گوشیباز شمیو دست ابر دارمیرا بر م

دست  دیبخورد شا ییکودک احساسم هوا یسهراب سپهر یبگذارم به گفته 

  .شیها یگوشیباز نیبردارد از

خنک و  مینس کی گذارمیم وانیا یامروز از صبح گرم بوده اما تا پا رو یهوا

و  ریکه ماه من یزیم یرا رو وهی. ظرف مکندیکم جان پوستم را نوازش م

را  لینه اسماع چرخانمی. هر چه چشم مگذارمیاند م دهیچ قهیبا سل لماجید

 ی. سعبندمیرا م چشمانمروم و  یم نیی. آرام پله ها را پامیو نه ابراه نمیبیم

موزون گذر  یبا ابهت و قدم ها وانیا یتجسم کنم آقاجان که از پله ها کنمیم
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 کشمیدست م ادشیو با  رسمیمحبوبش م دیداشت. به درخت ب یچه حس کردیم

. از خانه شومیم رهیو به اطراف خ رومیخسته و محکمش. جلوتر م یبر تنه 

به  لیشده و تبد بیتخر شترشانیمانده. ب یباق یفقط نقش محو یکنار یباغ ها

شده اند که کامال به باغ ما اشراف دارند. درختان بلند  یساختمان چند طبقه ا

 یراب ستین یکاف شانیاند دور تا دور باغ اما بلند دهیکش میخانه باغ حر یباال

 .میبه آب بزن یو تن میکردن آالن، تا استخر را پر کن یراض

 یخاطرات کودک کنمیم ی. سعکنمیم دایمحبوبم را پ یباغ درخت گوجه  اواسط

خوب به  ینییپا یگوجه سبز فکر کنم. شاخه ها یرا پس بزنم و فقط به مزه 

اما هرچه  کنمیدامنم را پر م بیو ج کنمیرا م شیگوجه ها  رسند،یدستم م

 ییپا یکه صدا پرمیبار م چند. رسدیباالتر نم یکنم دستم به شاخه ها یتالش م

 :کند یمتوقفم م

  ؟یبکن وهیتو باغ م یسر لخت اومد نطوریهم-

ا ب یبیچشمانش لو ندهم. امروز به شکل عج شیتا دست دلم را پ کنمینگاهش نم

 یدور از دست و باز ب یسمت شاخه  پرمی. دوباره مزدیریدلم م شیهر صدا

 :دیآیگوشم م کینزد ییآالن از جا ی. صدامانمیم بینص
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 ...نپر یاونجور-

 :سمتش چرخمیم

 .به شاخه اش رسهیدستم نم نم،یگوجه بچ خواستمیم-

پر  المیپر است! نگفتم خ ینییپا یشاخه ها یها وهیاز م میها بینگفتم ج گرید

 یدنیدور از دسترس جا خوش کرده و چ یشاخه  یکه رو یا وهیشده از م

 :مانده یصورتش باق نیکشد و همچنان اخم، خوش نش ی. نگاهش باال مستین

 .برات نمیکه بچ یکرد یخبرم م-

و به  ندیچیشاخه را م یکشد، چند گوجه سبز رو یم نییآرام شاخه را پا و

اما نگاهش سمت چشمانم  زدیریدستانم م ی. گوجه ها را در گوددهدیدستم م

 :رمیگیم یاالمکان پلک هم نزنند. نفس یکه تالش دارند حت یاست. چشمان

 ...یباش یاز دستم عصبان کردمیفکر م-

 :چرخدیدور صورتم م نگاهش

من و تو و درخت گوجه  نیباشم که هستم، بازم قرار ب یهرچقدرم عصبان-

  نه؟یا ر  یپابرجاست. غ
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 :کند یشود و نگاهم م یم نهیو او دست به س دهمیتکان م یسر آرام

  تموم شد؟-

 :کنمیو گنگ نگاهش م جیگ

  ؟یچ-

 :کندیداخل دستم اشاره م یچشم و ابرو به گوجه ها با

 .ینیگوجه چ-

 .آهان، آره-

 ...خب پس-

  پس؟-

 :کندیمشرف نگاه م یساختمان ها به

 .سرت کن یچ هی رونمیب یایب یبرو تو، خواست-

 :میگویاش م یشگیتوجه به حرف هم یب

  ؟یتو هنوز از من دلخور-
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 :گردد به چشمانم یبرم نگاهش

 !آره-

 :نماند یباق هیتوج یبرا ییجا چیکه ه دیگویقاطع م آنقدر

 .شاگردمو کنسل کردم یکالسا-

 ...دمیفهم-

 :زنمیرا پشت گوشم م گوشیباز یحواسش هست، مو نکهیازا خوشحال

  ؟یچرا دلخور گهیپس د-

 :دیآ یتر م کینزد

 ...ادیکه صداشم درن یجور هی وار،یتو د یآروم آروم فرو کرد ،یبرداشت خویم-

  شه؟ی. سوراخش پر مرونیاش ب یدیکش هویبعد 

 :میگو ینگاهش درد دارد، با غصه م عمق

 ...خواستمیمن نم-
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جا  کیجوره  چیکه ه یحرف گوش نکن یآزاد سمت چپم، همان طره  یموها

و  شودیم رهیدر نگاهم خپشت گوشم،  کشدیو آرام م ردیگیشود را م یبند نم

  :زندیلب م

 دیبا یگرفت ادیکه دور زدن منو  یهمون وقت ،یزد یزخم م یکه داشت یاون وقت-

 ...یکردیفکر م نجاهاشمیبه ا

پستش را رها کرده و در نبودش  دنیخواب یکم یکه به بهانه  یحس سرباز با

با همان  کنم،ینگاهش م دهیشهر رس دانیکرده و به م یدشمن مرزها را ط

 :با همان عذاب وجدان ،یناباور

 ...من دورت نزدم-

فهمم که تالش  یرا از گردش چشمانش م نیو من ا ستینگاهش خوب ن حال

 :دارند با اخم ابروها غم نگاهش را پنهان کنند

 .پس اسمش عوض شده-

 :دیگویام م یجواب نگاه استفهام در

 .اسم دور زدن-



 
868 

قدم  نکهیدارد. قبل از ا یقدم به عقب بر م کیقصد رفتن کرده باشد،  انگار

 :میگو یرا بردارد و دور شود م یبعد

 یگفتم اما م یبهت م دیبامن اشتباه کردم قبول،  ست،ین یشکل نیُدور زدن که ا-

 ...یشیم یدونستم اگر بگم شاک

 :کند ینگاهم م کالفه

شدم  یم یفقط چون من شاک نکن، فیعذر بدتر از گناه واسه من رد زیجون عز-

  بهش نبود؟ یرادیخود ا یکارت به خود یعنی ؟ینگفت

ه به صفح یشود. نگاه یاش بلند م یزنگ گوش یبعد از سؤالش صدا بالفاصله

را  یاندازد و پس از لمس صفحه به سبک خاص خودش گوش یبزرگش م ی

 که پشت یکس داستیآرام صحبت کردنش پ یدارد. از نحوه یگوشش نگاه م یرو

 یم بشی" نصرمیگ یخانم است که قول "بعدا تماس م کیزند  یخط حرف م

 و فتدیبه کار ب شهیاز هم شتریاست تا شم زنانه ام ب یتماس کاف نی. همدشو

 :کند ینگاهم م یکند سوال یکند. تماس را که قطع م داریحسادتم را ب

 .نیفرمود یم-
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 :کنم ینگاهش م یعصبان

 سیهم تدر یباشگاه خصوص یایمرب یهمه  ست،یتو کارم ن یرادیمعلومه که ا-

 ...کنن یم

 :دهد ادامه بدهم ینم اجازه

  ؟یخر باشن، توام خر دیباشگاه شا یایهمه مرب-

 .عالم خرن یاز نظر تو که همه -

 یپشت شلوارش و دست به کمر م بیدهد داخل ج یرا دوباره سر م یگوش

 :ستدیا

 .ادیبرنم یهر کس یطلبه که از عهده  یم ژهیو تیمدل خر هی یکی نیا گهینه د-

کند و همانطور دست  یدرختان را عقب جلو م نیب یخال یتر از قبل فضا کالفه

 :دیگویبه کمر م

داداش مجردشم ور  یدون یکه م یکیخونه  یکه بر یمغز خر خورده باش دیبا-

 ...یدار ولیدلشه. بابا دمت گرم، ا
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 ...یگیآره راست م-

که نگاه گرمم را کم کم  یا یکند. با لجباز ینگاهم م رتیچرخد سمتم و با ح یم

 :ستمیا یم شیکند رو به رو یم کیخواهم نزد یکه م یا یبه سرد

ط رواب نیباالخره پشت ا یکه بفهم گه،ید یوقتا بخور نیمغز خر و گذاشتن هم-

اتون زنگ خورش  یگوش یچهار سیکه شماها ب هیبا جنس مخالف چ یاجتماع

 .کنه یداره کار م

 :زندیر یم رونیکند که تند تند کلمات را ب یبه لبانم نگاه م رتیح با

  خونه اش؟ یداره که تو رفت یبه اون نره خر یمن چه ربط یزنگ خور گوش-

 :زنم یاش م نهیو با انگشت اشاره ام به قفسه س ستمیا یروم مقابلش م یم

که واسه تو آزاده برا من همه مدلش  یهمون ه،یربطش روابط باز اجتماع-

اون دختر  گهیمن د یفکر کن هیفقط کاف ؛و هفت سالمه آالن ستیگناهه. ب

 یبفهم نویاز دست داد. هم ارویکه بابا س ستمیساله ن زدهینوجوون دوازده س

 !نمونن. شما جواب بده، منتظر ادیخود به خود دستت م گهید یزایچ یلیخ
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شوم  یکه پرت م یکشد طور یچ دستم را محکم مکنم دور شوم که م یم یسع

 :ستبرش ی نهیسمت س

و هفت  ستی. بعد  اون، بیوخ خفه نش هی یزن یحرف م ریاول که نفس بگ-

   فهمم و تمام؟ یخودم م یبگ یکرد یتیسالت شده که هر خر

 :کنم مچ دستم را از فشار دستان قدرتمندش آزاد کنم یم یسع

  ه؟یمشکلت چ رم،یخونه شاگردم نم گهیمن که د-

  بود داستانش؟ یچ ینشدم، روابط باز اجتماع رفهمیاش خوب ش هیواسه بق-

اما واسه  نیکه شما راحت باهاش سروکار دار هیهمون یروابط باز اجتماع-

 .ناموستون اَخه

 :زند یشود در چشمانم و پلک م یم قیدق میکه با هم دار یاندک فاصله ا در

  رو خودت؟ یریآفتابه رو بگ یخوا یم یمنو ادب کن نکهیواسه ا یعنی-

حرف ها از کجا شروع  نیا ریکنم به چشمانش نگاه نکنم تا نفهمد س یم یسع

 رونیبه ب ییدلم را با بزرگنما یشود که حرفها یم یا یشده و منجر به لجباز

 :کند یپرتاب م
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ادب کنم، اتفاقا من به آدما  ویخواد کسیمن متاسفانه برخالف تو اصال دلم نم-

 .دم یفرصت خطا کردنو م

خطا کردن پرت شدن ته دره بود  جهی. فقط اگه نتیکن یدستت درد نکنه، لطف م-

  ؟یچ

 :توانم در چشمانش نگاه نکنم ینم گریبار د نیا

ته دره. من به  فتهیاتفاقا  انتخاب کرده ب دیانتخاب خود اون آدمه، شا گهید-

نساز. به منم فرصت  سهیذارم. تو هم از من تو ذهنت قد یرام مانتخاب آدما احت

از چشمت  ینه من جور یکردم نه خودت ناراحت بش ییاشتباه بده که اگر خطا

 .برام نباشه یراه برگشت گهیکه د فتمیب

کند در انبوه  یفرو م نباریمحکم را ا یکند و همان پنجه ها یدستم را رها م آرام

 :شیموها

 .رو بزنه رو دوشت هیمدال شوال خوادیم یک نمیبب برو باشه...-

 :شود یبلند آراز گم م یدر صدا حرفش

 .اهللای. ادیداره م یچ نیسر لخت نباشه حاج آقا مش یپشت درختا چه خبره؟ کس-



 
873 

 :خورد یخواند که جا م یدانم در نگاهمان چه م یشود و نم یم کمانینزد

  نه؟ ن،یزن یمشترکا  م یچ هی یحضرت عباس-

 یادامه م یو به مسخره باز ستیمواقع منتظر جواب ما ن نجوریکه ا ییازآنجا

 میکردن ندار یشوخ یکدام از ما دونفر هم حال و حوصله  چیه یدهد و از طرف

تنه ادامه بدهد. آرام جلوتر  کیرا  ششیتا خودش نما میکن یمسکوت نگاهش م

 :دیآ یم

 نیاز ا یکیلواسون، تو  انیکنن ب یآخه بالهت تا کجا؟ ملت، خدا تومن خرج م-

 ه،گیهمد یفقط عشق بپاشن به سر و کله  ننیمسخره اش بش یکافه رستورانا

با هم  نیجا هم نه و ته باغ دار چیه نیاومد یبعد شما دوتا مثل خروس جنگ

  ن؟یکن یدعوا م

 :میگو یتمام شود م ششیزودتر نما نکهیا یبرا

 .میزد یحرف م میداشت م،یکرد یدعوا نم-

 :کند یبه سر برادرش اشاره م آراز

 !نیزد یگپ م داستیداداشمون پ یموها خیاز س-
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شود و مثل ناقوس مرگ گوشم را پر  یآالن بلند م لیزنگ موبا یصدا دوباره

 کند یصفحه با اخم رو م یاسم رو دنیکشد و با د یم رونیرا ب یکند. گوش یم

 :سمت من

 !جواب بدم منتظر نمونن-

توجه به آراز و نگاه  یدهد و ب یم لیخودم را به خودم تحو ی هیپر کنا ی جمله

که پشت سرش  یریکنم و مس یشود. به رفتنش نگاه م یپر حرص من دور م

خواهد بابت  یدلم م یشود. گاه یم یخانه منته وانیبه ا یگرد و خاک چیه یب

فصل کتک  چند راپر حرف درونم  شمیکند ابر یکه اورا از من دور م ییحرفها

. هر جا من لج ستیدارد و کم مقصر ن ییطوال دی یبزنم، هرچند او هم در لجباز

آراز  یماست! صدا یکشمکش ها یشروع همه  نیکند و ا یکنم او بدتر م یم

 :کشد یم رونمیب الیاز فکر و خ

  به هم؟ نیپر یم یه یتام و جر نیچتونه شد-

  به هم؟ میدیتو؟ کجا پر یگیم یچ-



 
875 

کند و داخل دهانش  یم زشیبا دست تم ند،یچ یشاخه م یاز رو یسبز گوجه

 :کند یفرو م

  گه؟یانداختو رفت د کهیمن ت امرزیخدا ب یبه ننه -

بازم بحث  گه،یدادن به منه د ریکال کارش گ ...یشینخور دل درد م یاونجور-

 !برد جواب خاطرخواهارو بده فیاومد. خودشم که تشر شیشاگردم پ یخونه 

  .ستیزنه که لزوما خاطر خواه ن یزنگ م یهرک-

 :کند یو نگاهم م ندیچ یم گریگوجه سبز د کی

 منو اره؟یبرات ب نیکارت صدآفر یخونه شاگردت نکنه منتظر بود انیسر جر-

 ...نر و ماده کاشته بود رو صورتت هیمن بود  یجا یهرک دمت،یبخش نینب

 :کوبم یمشت بر شکم سمتش م با

 بعد یهمه گوجه هارو نشسته بخور یخوا یاالن م نمیبب فتیراه ب ،یغلط کرد-

پشت تلفن بود به خودش  ی. هر کیدهنمونو تا شب مسواک کن یدرد بش دل

 .بده ریمربوطه فقط به من حق نداره گ
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 !مونیخوب حاال، نکش-

افتد داخل گودال  یکه م رونیکند ب یگوجه سبز را از دهانش پرت م یهسته  و

 :یاز قبل کنده شده ا

 کارت به اخم و یپرتابا بلد بود نیدونه از هی ،یازیگن پرتاب سه امت یم نیبه ا-

  .دیکشیتخم نم

 .شهیاونور، شکل باغ زشت م نوریگمشو چرند نگو. هسته رو پرت نکن ا-

 :زدیر یرا بهم م میموها

 .ستیز طیخانم مح ادیجاش درخت گوجه سبز درم-

 یکه از در اصل میرو یم یکیو به سمت راه بار میشو یاز درختان دور م یکم

 که نمیب یرا م ایکنم و در یخانه ادامه دارد. به پشت سرم نگاه م وانیبه سمت ا

 بیشوم. عج یخوشحال م دنشیبندد. از د یرا آرام پشت سرش م یدر ورود

 یو از طرف دیآ یزنگ خانه تا باغ نم یچون صدا میاز حضورش غافل شد ستین

 ی. ممیبشو گرید یگذارد درست متوجه صداها ینم یساختمان کنار یاهویه

و به راهم ادامه  مینگو چیکند ه یخواهم به سمتش بدوم که با دستش اشاره م
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کردن  یدر حال باز رینشده و سر به ز ایبدهم، چون آراز هنوز متوجه ورود در

 :درشت و گرد است یاز سنگ ها یکیبا 

 .دم یرسما  دارم سوخت م گهیدم، امروزو د یدارم سوخت م شمیابرجان -

 :پرسم یحواس م یب

  ؟یسوخت  چ-

 :سروکار دارد یکند که انگار با معلول ذهن ینگاهم م یجور

دختر  هی دینبا نجا،یسر و شکلم کردم اومدم ا ی نهیهمه هز نیا ؟یسوخت چ-

بپاش حروم شد رفت  زیهمه بر نیمخشو بزنم؟ ا نیکرد یخوشگل دعوت م

 .گهید

کنم که الحق هر تکه از لباسش با وسواس انتخاب شده،  ینگاه م شیسرتاپا به

 :کالج یو کفش ها یچهارخانه اش تا شلوار کتان آب یمردانه  راهنیاز پ

  واست؟ میکه چه کن یزد پیهمه ت نیحاال ا-

 :دهد یها جوابم را م زهیدر حال قل دادن سنگ ر همانطور
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 یکی. گهیخوشگل دور و ورتو با من آشنا کن د یدختر مخترا نیاز ا یکیبابا -

خونه به خودش برسه، هر  نهیسفر باشه، بش هیکه زبونش نرم و نازک باشه، پا

برام شعر و  یهباشه،  یقیاهل هنر و موس ،یور هی میبر ادیزنم ب یوقت زنگ م

 .جوابه یلیخ گهیهم داشته باشه که د یآواز بخونه، خونه مجرد

کنم که فاصله اش با ما کم شده و  ینگاه م ایچرخانم و به در یسرم را م آرام

 :دهیآراز را شن یحرف ها یقطعا همه 

  م؟یرو چه کن ایآها، پس در-

 :شود ینم ایکند و باز هم متوجه حضور در ینثارم م یغره ا چشم

ره پابده جو چیاعصاب فقط بلده پنجول بکشه. اصال ه یب یولم کن، دختره -

 .فازشو ندارم ست،ین

  ؟یگیخودشم م یجلو نارویاونوقت ا-

 ...ترسم ازش، فسقله بچه ینه َپ م-

 :ایسمت در گردمیرود برم یکه م یتوجه به راه یب



 
879 

 .جون ایدر یخوش اومد-

ترساندنش در حال ادا درآوردنم باز  یبرا نکهیا الیروم سمتش که آراز به خ یم

 :دهدیکندو به راهش ادامه م ینم یهم توجه

 ...و درازه یباشه منم گوشام مخمل-

 کند و یشده بغلم م بشیآراز نص یاز حرف ها داستیگرفته که پ یبا حال ایدر

 :دیگو یکه او هم بشنود م یبلند طور

 .منتظر من نبوده یکس نجایفقط به عشق خودت اومدم، وگرنه که ا-

 :چرخد که مطمئنم گردنش رگ به رگ شده یآنچنان آراز م شیصدا از

  خودمونه؟ یایدر ،ییایدر یپر نیا شمیابر دارم؟یب ایجان، خوابم  یا-

 :دهم یو من زودتر جوابش را م میکن یچپ چپ نگاهش م جفتمان

 ...یگفت یم یاالن داشت نیهم خودمه... یایدر م،یندار گهیخودمون د یایدر-
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 ایبزرگ در فیرساند. ک یپرد و با دو قدم بلند خودش را به ما م یحرفم م وسط

 نیکند که انگار نه انگار تا هم ینگاهش م یو با عشق ردیگ یرا از دستش م

 :کرد یداشت گله م شیپ هیچند ثان

 .دلم واسه چشمات لک زده بود عسل چشمونم-

سالمش را  ایمن هم آنجا حضور دارم. در دیایب ادشیکنم تا  یصاف م یا نهیس

ز ا ستیشود که معلوم ن یکند و لبخند تا چشمانش پخش م یبا ناز و محبت ادا م

با  شهیآراز! پسرک عاشق پ یحرف ها ایصاف کردن من شاد شده  نهیس یصدا

 :کند یاخم نگاهم م

  ؟یزن یچته؟ چرا استارت م-

 .نجامیرفته منم ا ادتی دیگفتم شا-

 .ستین یدیجد زیچ نکهیماست، ا یپات وسط زندگ شهیتو که هم-

 :کنم یگشاد شده نگاهش م یچشمان با

 یم ینونو گذاشت سر سفره ات؟ تا االن که داشت نیا یلعنت دوعالم بهت، ک-

 ...اله بله ایدر یگفت
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 :ابدی یبا حرص دندان بر هم م آراز

  اد؟یم رتیگ یچ یما دعوا بنداز نیب ...دهیهم م یچه دنده ا-

 :خندد یم ایما در یصور یدعوا وسط

 دمیشمارم شن یحرفا یالبته که همه  نم،یتوروخدا، اومدم جفتتونو بب نیبس کن-

 ...آقا آراز

 :ایبخشد به در یکه ستاره باران شده دوباره نگاهش را م یبا چشمان آراز

 ...بوده خوشگلم یهمه اش از رو عشق و غم دور یدون یتو که م-

کوتاهش  نیآست ریکه از ز رمیگ یخوش فرمش م یاز بازو شگونیحرص ن با

 :زده رونیب

 .زبون باز  دغل کار-

 یبرود که صدا وانیما عبور کند و به سمت ا نیکند از ب یم یبا خنده سع ایدر

 :شود یآراز بلند م

 .گوجه و توت رو نشونت بدم یته باغ درختا میبر ایب زم؟یکجا عز-
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 :زنم یم شیبه بازو دوباره

  درخت توت کجا ته باغه؟ یغلط کرد-

 :چرخد سمتم یم

همه مثل داداش چلفت منن ته باغو با دعوا از دست بدن؟ من  یتو فکر کرد-

 .کارمو بلدم

 :ردیگ یدور شود دستش را م یقدم نکهیو قبل از ا ایچرخد سمت در یم وباز

زنه، گوجه سبزاشم هر کدوم اندازه  یم ییرو پا میدرخت دار هیته باغ  میبر ایب-

 .شمهیابر یکله  ی

 :رمیگ یرا م ایو دست چپ در میخند یحرفش هردومان م از

 ...زنه یداره گولت م ست،یخبرا ن نیاز چمیغلط کرد، ه-

کرده و کم مانده که دستانش از کتف  ریما گ یدستها نیکه مثل عروسک ب ایدر

 :خندد یجدا شوند بلند م
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 که تو یندارم. تنها درخت یباباجون، من اصال به گوجه سبز عالقه ا نیولم کن-

 .ده ینم وهیباغ عاشقشم درخت خرمالوئه که اونم حاال حاالها م نیا

 :ایزند در چشمان در یو زل م ردیگ یآرام م آراز

  باهام؟ یاینم ا،یمن بخوام برم ته دن دیشا-

 :دیگو یدلبرش م یزند و با همان صدا یم یلبخند ایدر

 .امیباهات م ایجون سالم کنم، بعدش تا ته دن زیبه عز میچرا، اول بر-

 ...ایقول داد-

هم ته دلم شاد  شاننیمحبت ب دنیگذارد. از د یهم م یچشمانش را آرام رو ایدر

 ایدانم اسمش حسادت است  یچادر زده در اعماق قلبم که نم یاست و هم حسرت

 در یگریبا کس د ستمیخواهم و حاضر ن یم خودم یجفتشان را تنها برا نکهیا

و به سمت پله ها  رمیگ یرا از دستان آراز م ایدر فیشوم. ک کیداشتنشان شر

 :روم یم

 .یواسه سالم و احوالپرس نیاینشونش بده بعد ب ارویحاال اول ته دن-
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کند سمتم تا  یشود. قدم تند م یرسم آالن از خانه خارج م یپله ها که م یباال به

 :پرسد یو بدون نگاه کردن به چشمانم م ردیرا از دستانم بگ ایدر فیک

  آراز کو؟ ه؟یچ نیا-

روم و در همان حال  یم یتوجه به حاالت آالن سمت در ورود یهم ب من

 :دهم یجوابش را م

که تو واسه  یینشونش بده، همون جا اروی. داداشت بردش ته دناستیدر فیک-

 !یزد یسرم داد م یو داشت یبهم خوردن قانونات اخم کرده بود

اول ساده به  یدر وهله  دیمرسوم خانه باغ بخشش است. شا یاز رسم ها یکی

 یرا ندار دنشیو چشم د یهست یبه شدت عصبان یاز کس ینظر برسد اما وقت

ظراتش هم بلکه به حرفها و ن یکه در جمع نه تنها تحملش کن یمجبور یول

  .کند یم ییعبارت خودنما نیا یآنجاست که سخت ،یگوش ده

روحت  دنیاگر مشکالت درحال جو یحق قهر کردن ندارد، حت یخانه باغ کس در

. البته که در یحل کن یو مشکلت را با فرد خاط یحرف بزن دیباشند باز هم با

بزرگ بر سر راهشان  فیق کیها  یمشکالت و دلخور شهیمورد شخص من هم
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 یشوند به اعماق جانم و آنجا جور زیجا سرر کیو  قیتا به کمکش دق ابندی یم

که به مرور جمع شده  یبعد هم از خاکستر نفرت یهاسال یدفن شوند که حت

سر از تخم درآورد که نه تنها خودم را از درون به آتش  یققنوس تازه نفس

. نمیبب شاوندیخو کیظر را به چشم نگذارد فرد مورد ن چگاهیبکشد بلکه ه

و خانواده اش صادق بوده و هست و به  یکه همواره در مورد عمه سود یزیچ

 .به جمعشان افزوده شده زیآرام ن یتازگ

اش را  دهیبلند و کش یپاها م،یلحظه که رو به رو نیورودش تا هم یابتدا از

. میتالش نکرده چشم در چشم هم شو یلحظه ا یبرا یهم انداخته، حت یرو

قانون نانوشته سخن  نیاز هم تیاز اجبار به تبع قایورودش هم دق یسالم ابتدا

 .دیگو یم

با تخته نردند و  یو آالن سرگرم باز ریدو به دو در حال صحبتند، اردش همه

خاطرات گذشته  یصدا یها وحرکت دادن مهره ها توسط آالن جور ختنیتاس ر

از  یکی یخواندن برا یو ُکر یکرده که انگار خود آقاجان سرگرم باز داریرا ب

و سرگرم  گاریس دنیتراس درحال کش یاست. اردالن و عرفان رو شیمهمان ها

در حضور آالن  نکهیکه اردالن از ا داستیاند. به وضوح پ یرکیز ریز ینگاه ها
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ر گوشش از آمدن چه د شیپ ستیسمتم بگذارد واهمه دارد، معلوم ن یقدم

 یپچ هاکنند و نگاه ها و پچ یم ریابرها س یرو ایخوانده اند. آراز و در

 زیمهمانها دو سمت عز یباق الیخیبندارد و آسوده و آرام  یعاشقانه شان تمام

 رهیخ یکه گوشه ا یسرگرمند. تنها کس زیعز یها ینشسته اند و با خوش زبان

 .نشسته منم اهویجمع پره نیبه ا

 ونفیبه سمت آ هینگاه متعجب بق ال  یخیکند. ب یکشدار زنگ، خوشحالم م یصدا

 شیاز پ شیرا پر کرده ب رینادر که تمام قاب تصو دنیروم و د یم یریتصو

 :شود یبلند م زیعز یکند. صدا یشادم م

  مادر؟ هیک-

 .زینادره عز-

 یرا باز م یداخل که از حضور نادر متعجب اند در ورود یاهویتوجه به ه یب و

سازش را  شهیدارد و مثل هم یبا چند شاخه گل در دست آرام قدم بر م نادر .کنم

رسد به  یروم که امتدادش م یم یوانیا یرو شوازشیکشد. به پ یبه دوش م

در حال  شانقیعم یکه عرفان و اردالن در پک ها یی. جاییرایتراس بخش پذ
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. ستا صیشان قابل تشخا یاز چند فرسخ یمحو شدن اند و ژست روشنفکر

 :میگو یرسد بلند م یکه م دیدرخت ب کینادر به نزد

  ؟یومدیچرا با آراز و آالن ن-

 :دیگو یزند و بلند م یم یلبخند آرام شهیهم مثل

 .خودم بشه بیاستقبال پرشکوه فقط نص نیکه ا امیخواستم تنها ب یم-

 :خندم یعبارت استقبال پرشکوه م به

 .کنن یداخل ازت استقبال م هیبق ؟یندازیم کهیت-

جدا  یصورت یها ومیلیشاخه از ل کی د،یآ یباال م عیرا سر یورود یپله  سه

 :دهد یکند و به دستم م یم

 .پرشکوه یعنیبه استقبالم  یایلبخند بزرگ م نیکه تو با ا نیهم-

 :مگس آزاردهنده است یعرفان از پشت سر مثل وزوز صدا یصدا

  نورا؟یبه به آقا نادر، از ا-
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کند  یم یمودب و مهربان با اردالن و عرفان سالم و احوالپرس شهیمثل هم نادر

 :دیگو یو در جواب سوال عرفان م

 یبهتر برا نیاز ا یچه وقت دمید دنشون،یبه د امیخانم تماس گرفتن ب زیعز-

 .یدست بوس

 :کند یروند و با تمسخر به گلم نگاه م یعرفان باال م یابروها

  ؟یاوردیما گل ن یبرا-

 :کشد یم یبه گلها دست نادر

 .برات دمیخر یم یدونستم توام دوست دار یخانمن، اگر م زیگال مال عز-

 :چرخد یمن و نادر م نینگاهش ب یبا بدجنس عرفان

 .گل دوست داره شمیابر یدونست یپس م-

 زند یدهد، لبخند م یاز همه جا نگاه مهربانش را دوباره به من م خبریب نادر

عرفان  یموذ یو از دست نگاه ها میکند تا برو یاشاره م یبا دستش به ورود و

نگاه اردالن از همه خنده دار تر  یحالت سوال نیب نی. در امیخودمان را نجات ده
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من و نادر در حال دست و پا زدن است.  نیب یکشف رابطه  یاست که در تکاپو

از همه به  شیپ زیروم و عز یتوجه به عرفان و اردالن با نادر به داخل م یب

 :شود یبلند م زشیمهمان عز یپا

 .زیعز یاومد یپسرم، چه خوب کرد-

دهد.  یم زیدسته گلها را به دست عز یهمگان یرود و با سالم یم شیپ نادر

ا را به گل ه یکند و با خوشحال یصورتش را پر م یتمام چروک ها زیلبخند عز

 :کند یم کیصورتش نزد

 .یتو که خودت گل ؟یدیچرا زحمت کش-

 :رود یحاضر در جمع، کنار آراز م انیپس از دست دادن با آقا نادر

 .خانم زیناقابل  عز-

 یبر سر نادر م یاش گل کرده دست طنتیاش باز ش نهیرید قیرف دنیکه با د آراز

 :کشد

  م؟یخبریما ب یشد زیعز یتاحاال نوه  یاز ک-

 :زیکند سمت عز یبعد رو م و
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  فقط نوه ها دعوتن؟ یجون مگه نگفت زیعز-

 :کند ینازک م شیبرا یپشت چشم زیعز

 ؟یسوالو نکرد نیاومد ا ایدر یچطور وقت-

 :اندازد یشود و آراز خودش را از تک و تا نم یجمع بلند م یخنده  یصدا

 .خودته یخانم مثل نوه  ایآخه در-

اما  شانیدوباره برگشته اند سرباز ریزند. آالن و اردش یم ایبه در یچشمکو

 :دیگو یمانده که م زیآراز و عز یهاصحبت شیگوش آالن مشخص است پ

  ؟ینگران نقدریتو قراره بره که ا بیمگه خرج نادر از ج-

 یبرم تا در گلدان یو م رمیگ یم زیعز یرا با دسته گل ها ومیلیگل ل شاخه

 یکه نشسته م یپشت سر آالن است. به سمت یوفه بگذارم که درست داخل ب

 :میگو یروم و در جواب آراز م

کنار خودت، اونوقت  یچهار ساعته بشون ستیب ،یچطور تو دوست منو قُر بزن-

 .به اون در، نادر اومده که من تنها نباشم نیمن دوست تورو قر نزنم؟ ا
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گذارد  یکند و نقطه م یرسوخ م میحرفها یآالن در البه ال ظیغل یغره  چشم

کوتاه  زیلحظه از پشت م کیکنم  یخواهش م نشینگاه سنگ ریآخر جمالتم. ز

تخته، که خودش دستور ساختش را به نجار داده، بلند شود تا من گلدان را از 

 :میگو یشود و دوباره م یبلند م ینیداخل بوفه بردارم. به سنگ

  ام؟ یصورت ومیلیمن عاشق ل یدونست ینادر، از کجا م-

 .رونیاز چشمانم شره نکند به ب یکنم تا بدجنس یسرم را داخل بوفه فرو م و

شنوم. به سمت  یکه نم دیگو یدر پاسخ م یزیدارم و نادر چ یگلدان را بر م

خوشرنگ و خوشبو را  یروم تا گلدان را پر از آب کنم و گلها یآشپزخانه م

 .نمیداخلش بچ

که هر  یذیلذ یمتنوع و غذاها یخوش خورشت ها یآشپزخانه پر شده از بو 

 یدستور پخت باقال زیکه عز یاز نوه هاست. از همان وقت یکیکدام باب طبع 

امشب  یزدم که نادر هم جزو مهمان ها یحدس م دیداد با لماجیقاتق را به د

داده  واناتشیدوستدار ح فیلط ی هیاش دست در دست روح یاست. اصالت شمال

 یم ینادر چا یدارم و برا یفنجان بر م کیمحبوبش باشد.  یقاتق غذا یتا باقال
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ا ر یبه گل ها، چا یدگیگذارم تا پس از رس یکوچک م ینی. فنجان را در سزمیر

 .ببرم

 ییپا یکه صدا زمیر یکنم و داخل گلدان، آب م یشاخه ها را کوتاه م یچیق با

پا داخل گلدان  یتوجه به صدا یدهد. ب یم دیرا به آشپزخانه نو یورود شخص

حفظ کنند و  یشتریمدت ب یشان را برا یاندازم تا گل ها شاداب یدانه قند م کی

بردارد همراه  نتیاز کاب یوانیچرخشم به سمت در، با دست آالن که باال برده تا ل

اتم بشکافد.  یکه انگار قرار است هسته  داردیرا برم وانیل یتیشود. با جد یم

 :دیگو یکه فقط به گوش من برسد م ییرود و با صدا یم خچالیبه سمت 

 .یکن یخاکش م نجایهم ویمسخره باز نیا-

  ؟یکدوم مسخره باز-

 :بندد یرا م نوایب خچالیکشد و محکم در  یم رونیآب را ب یبطر

 .حداقل نگه دار زویحرمت عز چ،یحرمت من که ه-

 :رسد به چشمانم یپر اخمش م نگاه

  چه مدل حرف زدنه؟ نیزنم؟ ا یدوستتو قر م یدوست منو قر زد یچ یعنی-
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 :زیم یکوبم رو یم بایاز حالت حرف زدنش گلدان را تقر یحرص

  ؟یمن یمگه قراره تورو تو گور من بذارن که نگران حرفا-

دو انگشت شصت و  یمقدار اندک یآورد و به نشانه  یچپش را باال م دست

 :کند یم کیسبابه اش را به هم نزد

 !خودت ارزش قائل باش یجو برا هی-

دونن ما  یاون جمع  م ینشدن داره؟ همه  ایبه ارزش قائل شدن  یچه ربط-

 ...میقیچقدر با هم رف

 .رهیحرفا تو کت من نم نی. بهت گفتم ایغلط اضاف-

 خودت تو یجز حرفا و قانونا یکارت کنم؟ اصال چ یره که نره! چیتو کت تو نم-

  بره؟ نیکه ا رهیکتت م

 :دیگو یکند و آرام م یبه در باز آشپزخانه م ینگاه

 ...اریسگ منو باال ن یاون رو شمیابر-

 :روم یکشم و در نقش خونسردم فرو م یداخل گلدان م یبه گلها یدست
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کردم، همه هم  یشوخ دنیسگ و خر و االغ ندارم. همه فهم یبه رو یمن کار-

 یکه ه ستمیشده است. بچه ن تیو رعا دونن من رابطه ام با نادر چقدر درستیم

 .یکن کتهیبهم بکن نکن د

 :کند یم کیرخم نزد میرا به ن صورتش

 ...یبچه هاست معلومه چقدر بزرگ شد یکه لنگه  دنتیآره از مدل لباس پوش-

دهم و نگاهم را همچنان یجوابش را نم یاست. وقت نمیبه سارافون ج منظورش

 :پاشد یم رونیبر هم فشرده کلمات را به ب یهادندان  نیاز ب ندیب یگلها م یرو

 ...قتیسال نیبا ا یالبته که هنوزم بچه ا-

 :آورد یحرف زدنم را در م یادا و

 ...یصورت ومیلیگل ل-

به  .زیم یکوبد رو یرا کنار گلدان م وانیکشد و ل یسر م کبارهیآب را به  وانیل

 یرود تا خارج شود و قبل از خروج رو به بهت صورتم دوباره م یسمت در م

 :چرخد
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 یگلدون تا کمر خم ش هیالزم نکرده واسه برداشتن  یپوش یدامن تنگ م یوقت-

 .تو بوفه

و  دیآ یکه دوباره داخل م ندیب یرا م ینیداخل س یحرفش تازه انگار چا آخر

 :داردیرا برم یچا ینیس

 یلیحواست به لباساتو حرفات باشه خ نکهیتو هم ،یاریب یببر یالزم نکرده چا-

 .یهنر کرد

 الزم است؟ گرید یانفجار مغزم چند جمله  یبرا

آرامشم  دیکنم درونشان، شا یفرو م ژنیجا دارند اکس میها هیهر اندازه که ر تا

تمرکزم را نسبت به  یکوچکش کم ی برهیو و یگوش رسانامیپ یبرگردد. صدا

 یم انیشوم و اسم ک یم رهیخ یبزرگ گوش یکند. به صفحه  یجمالت آالن کم م

 :دیایکنم تا کامل بیرا لمس م امشیدرخشد. پ

 .یتلگرامتو چک کن خوشگل مشرق-

گنجاند هر دفعه خنده  یم شیحرفها یکه ال به ال یتک عبارت خوشگل مشرق از

 یدلم سر م یمه گرفته  ی شهیش یرو یبیجور عج کیبار  نیاما ا ردیگ یام م
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 یباالتر از باق انیشوم و اسم ک یم یمجاز یایلغزد. وارد دن یم نییخورد و پا

باز کردن و  نیب دودلفرستاده. مردد و  یصوت امیاسمها قد علم کرده. دو پ

 امیگذارم و انگشتم پ یرا کنار م دیزنم اما باالخره ترد ینکردنشان دست و پا م

 :کند یاول را لمس م یصوت

به کتاب شعر شاملو.  دمیزدم رس یبابام چرخ م یامروز داشتم تو کتابخونه -

خوشگلت تو  یکرد، از اول تا آخرش تو و اون چشما وونمیاز شعراش د یکی

 .نیدیرقص یفکرم م

گوشم را پر  انیک فیبم و لط یشود و صدا یمن باز م یبدون اراده  یبعد امیپ

 :کند یم

 نیمن باهارم، تو زم-

 تو درخت ،نمیزم من

 درختم، تو باهار من

 .کنه یبارون تو باغم م یانگشتا ناز

 .کنه یجنگال طاقم م ونیم
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 یهرچند که گوش امده،یداخل ن یچرخم سمت در تا مطمئن شوم کس یم مضطرب

فکر  نیاما هم ستین انیک یصدا دنیقادر به شن یرا کنار گوشم گذاشته ام و کس

خود شاعر در  ییخواند که گو یم فیورود سرزده هم ترسناک است. آنقدر لط

 :معشوقش است یحال خواندن شعر برا

 یتو مث مخمل ابر-

 یعلف یبو مث

 اون ململ مه ،یاون ململ مه نازک مث

  یفیرو عطر علفا، مثل بالتکل که

 موندن و رفتن ونیو واج مونده مردد م هاج

 ...اتیمرگ و ح ونیم

عبارات قفل  نیا نیخواند اما ذهنم هنوز ب یهمچنان م انیادامه دارد و ک شعر

 موندن و رفتن ونیکرده:"هاج و واج مونده مردد م

 "اتیمرگ و ح ونیم
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 یهمه رسم دلبر نیقصه سربرآورده؟ از کجا ا یاز کجا ست؟یک یانیکاو انیک

ه ضعف نقط کیرفتارش و  یکنم تمرکز کنم رو یآموخته که هرچه تالش م

  د؟یآ یهمه حس پشت خواندنش از کجا م نیماند؟ ا یم یباز دستم خال م،یایب

 .پرم یقد م کیشانه ام و  یرو ندینش یم یغوطه ورم که دست انیفکر ک در

 :دهد ینم نیآراز هم ضربان تند قلبم را تسک یصدا

  چته؟-

 :ستدیا یمقابلم م دیآیپشتم م از

  ت؟یبه گوش یتو آشپزخونه زل زد یچرا نشست-

 :قلبم مانده یهمچنان رو دستم

 .تو یایم ینجوریکه ا ینش لیذل-

 :کند ینگاهم م مشکوک

  ؟یدیکه ترس یدیدیم یچ تیتو گوش-

  نجا؟یا یچرا اومد ،یچیه-
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آوردن صدات  ییتو آشپزخونه تا واسه چا یدم بخت موند یمثل دخترا دمید-

 .کنن، اومدم کمکت

 :دهد یتکان م یدست ندیب یهاج و واج را که م نگاه

 .گهید رونیب ایپاشو ب ؟یکه چ نجایا یعبدهللا، نشست یهو-

 :زمیخودم بر یبرا یآب وانیشوم تا ل یم بلند

 .امیتو برو منم م-

 یشود رو یم قیو همچنان دق یصندل یرو ندینش یتوجه به حرفم م یب آراز

 :کند بحث را عوض کند یم یدستان لرزانم اما سع

  اومده؟ ینچسب اردالن واسه چ یپسره  نیا-

 یرا پر م وانیو بعد ل رمیتا آرامش بگ رمیگ یم یو خنکا یرا دور بطر دستم

 :اتیح ی هیما نیکنم از ا

 .زده یبه سود ییحرفا هیگفت مادرش  یم زیدونم، عز یچه م-

 :کند ینفس بنوشم. آراز اخم م کیکنم  یم یرا سع آب
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  گفته؟ یاردالن؟ چ یننه -

 :نمینش یم شیرو روبه

 ...از من خوشش اومده ایدونم، گو یچه م-

 :شود یجابه جا م یاش سع یصندل یشود و با حرص رو یگشاد م چشمانش

 ...پف کهیغلط کرده مرت-

 :کنم یدر آشپزخانه نگاه م به

 .شنون یم ...سیه-

 هیخوام بشنوه، فکر کرده حاال داداش کم عقلش  یشنوه اتفاقا م یبه درک که م-

 ...رشادت کرده اومده آسوده رو گرفته ما

 :کالمش انیپرم م یم دوباره

 .کنه یبفهمه بهت گفتم، کله مو م زیعز نییپا اریصداتو ب-

واسه درخواست  نیهم ذوق کرد یکل ی. البد جفتیگفته به من نگ زیآها پس عز-

 .ابوالهول لیشما نیا
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 :صورتش یپاشم رو یمانده را م وانمیکه ته ل یآب اندک

من بابت  ی  سرجات واسه من شاخ و شونه نکش اعصاب ندارم. آدم قحط نیبش-

 تفلون ذوق کنم؟ نیخوش اومدن ا

 :کشد یم سشیبه صورت خ یدست

 رون؟یب یایتو پستو؟ چرا نم یدیچپ ایتو روحت...پس چرا مثه دختر خجالت-

  زده؟ ینکنه بهت حرف

 ...جمله ام باهام حرف نزده بدبخت کی. سمیننو ویآراز توروخدا سنار یوا-

 :دیگو یکند و در حال بلند شدن م یچشمانش را پر م طنتیش

 .رمیازش بگ یحال هی سایوا یدیند هاشویبدبخت؟ هنوز بدبخت-

 :رمیگ یرا با بلند شدنش باال م سرم

 ...شر به پا نکن. من امروز اصال حال و حوصله ندارم زیآراز، جون عز یوا-

 :کند یو بلندم م ردیگ یم میحرکت از بازو کیو با  دیآ یم جلوتر
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 یهر وقت من مردم بچپ گوشه گوشه،  هیزائو نشسته  یزنا نیع نمیپاشو بب-

 .ات زل بزن یمطبخ به گوش

 :کند یشوم که از باال نگاهم م یهمراهش همقدم م یمجبور

  ؟یچته فس شد-

 :کشم یم یقیعم نفس

 .برس ایرو من. برو به در یکرد دیبابا، توام کل یچیه-

 .رگ خواهر شوهر تا ورم کرده بگو... نویپس ا آها...-

 یفشاردم که صدا یمحکم م یو جور میاندازد دور شانه ها یم دست

 یکند و جلویبلندم م نیزم یاز رو یدست کم کیشود. با یبلند م میهااستخوان

 :گذاردیم نمیچهارچوب در زم

 .ور هیور خود  نفله ات  هی ایخره، همه دن-

زند. با اخم و لبخند نگاهش  یو هم دلم غنج م ردیگ یحرفش هم خنده ام م از

 :کنمیم
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 .ابراز احساساتت نیگمشو توام با ا-

 :رسدیزودتر به گوشم م رونیب یهمهمه  انیم زیعز یزند و صدایم یچشمک

 .ونریب یایم ییبا چا یتو آشپزخونه گفتم حتم یساعته رفت هیمادر  شم،یابر-

 :بوسد یسرم را م یآراز رو میبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

 .جون زیخودم نوکرتم عز اره؟یب ییچا شمیمگه آراز مرده که ابر-

 :زندیم یبه محبت نوه اش لبخند زیعز

 .براتون ارهیب ریگم ماه من یم ،یا دهیسرباز د یی  که استاد چا نیبش ایتو ب-

 :دهد یتکان م یسر آراز

 .جواب نمونه یب لماجمید یکه زحمتا وونیرو ا میبر یهمگخب پس -

اند. همه  دهیچ وانیداخل ا ریو ماه من لماجیاست که د یمفصل زیبه م منظورش

ود و ش یتخته بلند م زیکنند به جز آالن که از پشت م یاستقبال م شنهادشیاز پ

 :کشدیو در آغوشش م ندینش یکنارش م ز،یرود سمت عزیم

 .میعشق کن کمی نجایا میجونم بمون زیمن و عز ن،یشما جوونا بر-
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 :چرخد سمت برادرش یم آراز

 یشد رمردیتا حاال پ یاز ک جونم... زیمنو عز ،یعسل شکرک زد نیریپاشو ش-

  ؟یکن یم یما جوونارو راه

 یظیغل یشود که چشم غره  یبلند م هیعرفان زودتر از بق یخنده  یصدا

 :دهد یجوابش را م زیکنم. قبل از آالن عز ینثارش م

من کارش  شیامشبو بمونه پ هینکن. کل هفته ور دل شماهاست  یبرو حسود-

 .دارم

رسد و آسوده مثال رو به یسقف م یها یبلند نوه ها به گچبر یهو یصدا

 :دیگو یکه همه بشنوند م یبلند یهمسرش اما با صدا

 شتریعالم ب یجون آالن و از همه  زیبوده؛ عز نیهم شهیهم ر؟یاردش ینیبیم-

 یبه آالن برابر زیبا عشق عز کمیدوست داشته و داره. فقط عشق به آقاجون 

 .کرده یم

 :چرخد سمت آسوده یم آراز

 .ومدهیتا چشمت در ن رونیبرو ب ایب-
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شناسم او یکنند اما من از همه بهتر م یبرداشت م یحرف آراز را به شوخ همه

 .جمله اش را تیو اوج جد

همه  یشده برا دهیچ وانیکه در ا یدوازده نفره ا زی. منمینش یآراز و نادر م نیب

دو سمتش. نادر به وضوح  ایو من و در ندینش یم زیمان جا دارد. آراز سر م

آرام مکث نکند.  یعمد یعشوه ها یتا رو ردینگاهش را بگ یتالش دارد جلو

 فیدر حال تعر ردنشو تاب گ چینادر نشسته و با پ یآرام درست رو به رو

دل و  شیغمزه ها ریهدف ت داندیاردالن است. خودش هم نم یبرا  ییماجرا

 نیدرا و فتدیزند تا از مسابقه عقب ن یاست،  فقط دست و پا م یینوایچشم کدام ب

در  زیم ی. نادر به دستانش که رودیایب رونیب روزیپ یبه نحو بیرق یرقابت ب

کوبم و  یم شیبه پا زیم ری. از زدیگو ینم چیهم گره خورده چشم دوخته و ه

آراز  میبگو یزیچ نکهیاز ا شیکنم. اما پ یچرخد، اخم م یسرش که به سمتم م

 :دیگو یم یخطاب به شخص

 ...خورن یمشت مشت نم یخدا تومنو که اونجور ییلویک یداداش پسته -

 :دارد یرا از داخل ظرف مقابلش برم یکیکند و  یدراز م دست

 .گردنت یبنداز یسوراخ کن دیپسته رو با نیا-
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کند که مخاطب آراز  یعرفان متوجه ام م بیو نگاه عج میخند یحرفش م از

 :دیگو یم زیم یکند و از آن سو یمکث م یخودش بوده. کم

 .تخت، خرج پسته ات با من التیخ دهیخرج منو آالن نمبخور داداش، -

 یعنیزند و هم به آالن که  یدست بودن م ریز ی هیحرفش هم به آراز کنا نیا با

. برخالف یخرج کن یکه دوست دار یزیگذارد تو پولت را بابت هر چ ینم

 :دهد یزند و جوابش را م یآرام لبخند م یلیانتظارم آراز خ

بپاش کن داداش گلم، فردا پس فردا که آالن سه دونگ داروخونه رو  زیخوب بر-

ه و پست ،یقرون دوزار کن هی دیبا نتمیواسه خرج ماش گهیبزنه د شمیبه نام ابر

 .خود داره یجا گهیکه د لیآج

شانه  یآسوده و آرام را رو نیشوند. نگاه خشمگ یحرفش همه ساکت م نیا با

 .چرخانم یکنم اما اصال سرم را به سمتشان نم یحس م میها

 طوفان یسکان کشت ایشوم که دریام جا به جا م یصندل یرو لیدل یو ب آهسته

خارج کردن  یکند برایم دایپ یموضوع شهیو مثل هم ردیگیزده را به دست م

 :حالت نا آرام نیجو ازا
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 میحاال که همه دور هم جمع شد ستیکنار، بهتر ن نیو بذار یشگیهم یحرفا نیا-

  م؟یکه تا حاال نکرد میجالب بکن یکار گروه هی

 :دهد یبا پوزخند جوابش را م آرام

  ه؟یتونه هم واسه تو جالب باشه هم واسه بق یم یکارمثال چه -

 یکند که دوست دارم بلند شوم و با مشت بکوبم بر دهان یادا م یتو" را جور"

کند. اردالن با جمله اش به  یم ییخودنما شیاز حد رو شیب رهیکه رنگ بنفش ت

آراز  یها دنیمن و دندان ساب یرود و قبل از مشت گره کرده یم ایکمک در

 :دیگویم

بهش اعتقاد داشته  دیهمه جذاب باشه اما با یبرا دیشا بلدم، یکار هیمن -

 .نیباش

 :دیگو یکنند که آراز م یبا سکوت نگاهش م همه

؟ یایاز اثرات دن-   غرب 

 :زند یم یا یلبخند مصنوع اردالن
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 ...آره ییجورا هی-

چرخد سمت  یلحظه ساکت کنار آسوده و برادرش نشسته م نیکه تا ا ریاردش

 :اردالن

 .توروخدا باز سرکارمون نذار-

 :پرسد یکرده باشد م دایخنده اش را پ یکه انگار سوژه  آراز

 .هیمنظورش چ مینیبذار بگه بب-

 :رود یبه برادرش م یچشم غره ا اردالن

 .من بلدم احضار روح کنم ن،یاش اعتقاد دار یشگیاگر به روح و حضور هم-

اردالن با  گریشود. عرفان از سمت د یافراد حاضر بلند م یجمله همهمه  نیا با

 :دیگویپوزخند م

زد همه مونو  یم یچ یآخر عمر مینیآره خوبه، روح آقاجون و احضار کن بب-

 عنتر و منتر کرد؟

 :شود یجا به جا م یکم یبا صندل آراز
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 ...دور دهنتو آب بکش هیقبلش  یاریاسم آقاجون و م-

 :میگو یتا بلند نشود و رو به جفتشان م رمیگ یآراز را م دست

 ...آراز نی. بشدیحرمت خونه باغ و حفظ کن د،یخجالت بکش-

 :میگو یرو به عرفان م و

 ...کن یسع ،یکن یرو باز ایکن نقش آدم حساب یشب سع هی-

اردالن به آتش بکشند،  شانیآسوده مرا با زخم حرفها ایآرام  نکهیاز ا قبل

 :بردیدستانش را باال م

را چ م،یکه تا حاال نکرد میکار جالب بکن هیدور هم  میخوا ی. مدیآقاجان بس کن-

  ن؟یکنیدعوا م

گوشه  کیاست که به زور  قالده  یآرام و آسوده مثل دو سگ وحش نگاه

که از  یا یو آن ظاهر پوشال رینگهشان داشته اند و مطمئنا  اگر اردالن و اردش

همسر آسوده ساخته اند نبود، تا االن هزاران فحش  یخودشان در چشم خانواده 

باشم. اردالن  دهیشنن یگرید یکردند که نمونه اش را جا یم بمینص یچاروادار

 :دهدیخودش ادامه م ندیب یکه جو را همچنان متشنج م
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 .میجان شروع کن شمیاصال  از ابر-

 :هشمرد متیچرخد سمت او که در نبود آالن خوب فرصت را غن یم نگاهم

  د؟یکن یاز من شروع م ویچ-

 :زند یم یمسخره ا لبخند

از رفتگان  یکیکدوم  یدلت برا م؟یاحضار کن ویاالن ک یشما بگو دوست دار-

  ؟یباهاش صحبت کن یتنگ شده که دوست دار

 :ردیگ یحمق نگاهش خنده ام  م از

 ...آخه-

کوبد و بدون  یم میبر ساق پا زیم ریجمله ام را کامل کنم آراز از ز نکهیاز ا قبل

 :دیگو ینگاه به چشمانم رو به اردالن م

  بشه؟ یخال زیم دیاحضار روح نبا یاردالن جان برا-

 :کند یمفصل م زیبه م ینگاه اردالن
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 میذار یکه وسط م یبه ظرف میکه همه بتون یباشه، طور یخال زیچرا بهتره م-

 .میداشته باش یدسترس

کوچک  یها زیاز م گرید یکیزند تا به کمک هم  یرا صدا م یاب عیسر آراز

 برسد؛ زیکه دستمان به اواسط م مینیدورش بنش یتا همه جور اورندیرا ب اطیح

و ماه  لماجیتا زحمات د وانیا یانگار نه انگار آراز بوده که مارا کشانده رو

 نیمطمئنم پشت ا نزند اما م یکس حدس هم نم چیحدر نرفته باشد! ه ریمن

آورد که  یرا م زیم یتی. با جددهیخواب یو دگر آزار یبدجنس کیحرکات آراز 

هم باورشان شود که او چقدر مشتاق احضار روح است.  ریعرفان و اردش یحت

شود.  یهمراه م ریتاخ یرود و برگشتش با کم یبه باغ م یدوباره همراه اب

 :دیگو یو رو به اردالن م ندینش یکنارم م

 .میشروع کن گه،یحاضره د یخب همه چ-

تر  کیفشرده تر و نزد یکم یکند تا همگ یبه جمع و اشاره م ینگاه اردالن

خورد و پس از چند  ی. آراز همچنان کنارم وول ممینیکوچکتر بنش زیپشت م

 کیکند چشمانشان را ببندند و تمرکز کنند،  یکه اردالن از همه خواهش م قهیدق

 یکه کس یآرام طور مبلند است آرا اریرا که بس دیب ی دهینازک و خشک یشاخه 
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 یم نیزم یکشد و کنارش رو یم رونیجز من متوجه نشود از پشت شلوارش ب

 یو صدا یکنم که با بدجنسیخورم و نگاهش م یشاخه جا م دنیگذارد. از د

 :زند یلب م یریز اریبس

 .عواقب الس زدنو تماشا کن سایوا-

 :دهد یکنم که اردالن تذکر م ینثارش م یچپ چپ

 دینک یجمع م نجایکه ا یا یبه انرژ د،یهمه بسته باشه و لطفا  تمرکز کن یچشما-

 .دارم اجیاحت

 یبندم که دوباره اردالن م یچشمانم را م هیکشم و همراه بق یم یقیعم نفس

 :دیگو

  سفر کرده تنگ شده؟ زیکدوم عز دنید یدلت برا یجان فرمود شمیابر-

با احترام صحبت  نقدریدارد ا یسع نکهیا رد؛یگ یمدل حرف زدنش خنده ام م از

رسد. قبل از  یبه گوش م شهیاز هم شتریحال نچسب بودنش ب نیکند اما در ع

 :دیگو یمن آراز م
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برامون  ارویتنگه اردالن. عمو س یدلش واسه ک شمیدونن ابر یهمه م گهید-

 .میچند چند مینیاحضار کن بب

دل ب یبه آخ بلند میصدا نکهی. قبل از امینوایب یزند به مچ پا یبا پا دوباره م و

 :میگو یشود م

 .شهیاگر م ایبله، بابا س-

لب و از  ریز یکند به زمزمه کردن ورد یشروع م یبه شکل خنده دار اردالن

 یدراز کنند. جور زیخواهد انگشتانشان را به سمت بشقاب وسط م یهمه م

لباس مردانه اش شق و رق  ی قهیخواند که  یانداخته و ورد م ییسرش را پا

 جادیق ایعم یحفره  کیو حد فاصلش با گردن خم شده اش  ستادهیا شیسر جا

 .کرده

 :پرسد یزند و بعد م یرا صدا م یچ نیمش اوشیبار س چند

  بوده؟ یمرحوم شغلشون چ-

. ردیگ یاش نم اردالن خنده یجز من از حرکات مسخره  یکنم که کس یم تعجب

دارد. هر کس  ریتاث گرانیبرخورد د یچقدر در نحوه  یاجتماع گاهیالحق که جا
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اردالن بود و  یاگر به جا نییمتوسط و سطح درآمد پا یخانواده  کیبا  یگرید

گذراندند  یم یمسخره باز هکه ماجرا را ب یکسان نیکرد، اولیرفتارها را م نیهم

 یسؤالش را م گرید کباریبودند. اردالن  یفرزندان عمه سود گریعرفان و د

باخبرم. با لبخند  ایپرسد. مخاطبش باز هم منم، انگار فقط من از شغل بابا س

 :دهمیجوابش را م یکنترل شده ا

 ...دکتر دارو ساز بودن-

همه که با تمرکز چشمانشان را بسته اند و  دنیکنم و از د یرا باز م چشمانم

 یشود. تنها کس یو هم باورم نم ردیگ یدستشان را دراز کرده اند هم خنده ام م

فکر  یکه آرامش لبخندش، خود جا ستیکه جز من در حال لبخند زدن است نادر

 :زند یصدا م ینسبتا  بلند تر یاردالن با صدا نباریدارد. ا

 ...یچ نیدکتر مش د؟یشنو ینو مم یصدا ،یچ نیدکتر مش-

 یآورد و پشت سرش با صدا یرا در م مارستانیب جریپ یصدا یبا لوده باز آراز

 :دیگو یم یزنانه ا

 ...یچ نیدکتر مش مان،یبه بخش زا یچ نیدکتر مش-
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. اما آرام و عرفان و میشو یو نادر از خنده منفجر م ایمن و در شیدلقک باز از

ناراحت نشوند.  ریکنند تا اردالن و اردش یخودشان را کنترل م یآسوده به سخت

 :کند یم یاردالن مکث

 .یکن یها ارواح رو ناراحت م یشوخ نی. با استین یآراز جان االن وقت شوخ-

 :آورد یباال م میهمانطور با چشمان بسته دو دستش را به حالت تسل آراز

 .خودت ببخش یمن چقدر دلقکم، به بزرگ یدون یعمو جون، غلط کردم تو که م-

 چیه گریدهد تا چشمانشان را ببندند و د یاردالن به همه دستور م دوباره

شود و  یم یپروسه ط گرید کباریتا او روح را با آرامش احضار کند.  ندینگو

باال  وانیا یسکوت کرده اند که انگار واقعا منتظرند بابا از پله ها یهمه جور

 یها به گوش م رکیرجیج یسکوت فقط صدا نی. در اندیرشان بنشو کنا دیایب

 شکل نیتر نییتا اردالن سرش را در پا کبارهیکه  ن،یرسد و دم و بازدم حاضر

کشد و  یم رونیاز دستش ب یرا به آرام ایدر یآورد آراز النگو ها یممکن م

 ی هی. از برخورد سه النگو با پازیوسط م یفلز ی هیدهد شان سمت پا یغل م

پراند  یکه ابتدا خود اردالن را از جا م رود یبه هوا م یبلند نگیجر یصدا زیم

 .آراز خبر نداشتند طنتیکه از ش یکسان یو پشت سرش باق



 
916 

کنم. اردالن  یخودم را کنترل م یبا بدبخت یشدت خنده در حال غش کردنم ول از

 :شودیم رهیکند و با ترس به اطراف خ یچشمانش را باز م

  بود؟ یچ یصدا-

شود تا منبع  یبلند م ریشود و اردش یاش جا به جا م یرو صندل یکم عرفان

 :دیگو یکند اما آراز قبل از همه م دایصدا را پ

به خودش وصل  مبوینبود زلم ز ایباز یقرط نیاهل ا ایعمو س ادمهیتا اونجا که -

 .فکر کنم شهیداره احضار م گهید یکی. یزن یم یکنه. داداش اشتباه دار

آورد اما کامال مشخص است که  یسرفه کردن در م یادا یگر یبا ناش نادر

 ینکند. آرام چشم غره  ریاش اردالن را دلگ یطوفان یتالش دارد با خنده ها

کند و پس از  یکنار گوش خواهرش م یرود و پچ پچ یبه نادر و آراز م یظیغل

 :کند سمت اردالن یآن رو م

اشتباه گرفتن، لطفا  گهید یبا جا نجارویشما، بچه ها ا دیاردالن جان ببخش-

  ؟یکن یتالش م گهید کباری
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کند با آرامش لبخند بزند که البته تالش  یم یکند و سع یبه من نگاه م اردالن

شود. دوباره از همه  یمذبوحانه اش باعث کج تر شدن حالت صورتش م

تمرکز  شانینفس ها یصدا یکند تا چشمانشان را ببندند و رو یدرخواست م

را  ایس ابارود ب یشود و در سکوت فرو م یتر مکه فضا آرام گریکنند. بار د

دهد.  یگذارد و آرام تکانش م یم زیبشقاب وسط م یزند. دستش را رو یصدا م

اخه آراز ش نباریاست با ما صحبت کند؟ که ا لیما ایبابا س ایپرسد که آ یسوال م

نشانه  قیدق یجور زیسر م نیدارد و از ا یرا بر م دینازک و بلند ب اریبس ی

به  نباریاردالن که ا ی قهی یکند که شاخه آرام فرو برود در حفره  یم یریگ

تر شده. شاخه که در گردنش فرو  قیتر بودن سرش بزرگ تر و عم نییعلت پا

حرکت کوچک آنچنان اردالن  نیکشد اما هم یم عیرود دوباره شاخه را سر یم

 یم ادیشود و با فر یپرشتاب بلند م شیاندازد که از سر جا یوحشت مرا به 

آسوده، آرام و  ر،یاتفاق افتاده اردش یزیحتما چ نکهیا سدود سمت باغ. از تر

 جادیا یاهویکنند. از ه یشوند و هراسان به اطراف نگاه م یعرفان هم بلند م

که لک  یشود و پشت سرش آالن با لباس یباز م یدر ورود وانیا یشده رو

 :شودیم کمانیکند نزدیم ییخودنما شیرو یاز چا یبزرگ
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  چه خبره صداتون کل باغو ورداشته؟-

 :ردیگ یرا م ایدست در آراز

 .پاشو خوشگلم، صاحابش اومد-

 :چرخد سمت برادرش یم و

 .بده ایداداش، اردالن رفت ته باغ و نشون  عمو س یچیه-

از خنده. آرام و آسوده همچنان نا  میرو یم سهیو نادر ر ایحرفش من و در از

 باغ یو عرفان به دنبال اردالن سمت انتها ریاند و اردش ستادهیا شانیآرام سرجا

 :چرخد سمت ما یکند و با اخم نگاهش م یبه باغ م یروند. آالن نگاه یم

 .هیخبر نجایب اامش دنیاطراف فهم یتو، همه ساختمونا نیخوب بر یلیخ-

به لباس  یرود اما قبل از ورود به خانه دست یسمت در م ایبه همراه در آراز

 :کشد یبرادرش م

 ...غذا خوردنته ها شبندیاثرات بدون پ ه؟یچ گهید نیا-
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 ی جهیو انگار بو برده باشد فرار اردالن نت ردیگ یبرادرش را م یشانه  آالن

 :دیگو یاست م یچه کس طنتیش

 .یدرآورد یخوشمزه بازبسه -

به  یکنم که با نگران یشوند. به نادر نگاه م یخندند و وارد م یم ایو در آراز

 یزنم و دوباره آالن از همه م یم شیبه پهلو یآرام یآرام چشم دوخته. سقلمه 

روند و من  یخواهد که وارد خانه شوند. آرام و آسوده و نادر به سمت خانه م

روم که از  یدنبالشان م ومکه با آالن چشم در چشم نش یجور ریهم سر به ز

 :کند یشود. با همان اخم نگاهم م یم دهیپشت دستم کش

  .شما واسا کارت دارم-

تکان  یکنم تا برود. سر یچرخد سمتمان که با آرامش نگاهش م یدم در م نادر

 اردالن و ر،یشود. هنوز از اردش یداخل م ندرالیدهد و پشت خواهران س یم

 یرسد. آالن ب یاز ته باغ به گوش م یکم جان یاما صدا ستین یعرفان خبر

 :کشد یم رونیمرا ب یکند و گوش یم بشیتوجه به آنها دستش را داخل ج

 !قربون  حواس  جمع-



 
920 

و  رمیگ یرا از دستش م یلرزان گوش یندارم. با دست یسکته کردن فاصله ا تا

و پشت سرش  دیآ یم ییقدم ها یشوم. صدا یم رهیبا ترس به چشمانش خ

 :کند یقاب در را پر م زیعز

  تو مادر؟ نیایچرا نم-

 :ماند یلباس آالن ثابت م یرو نگاهش

ببرش اتاق سهراب، چند دست  شمیابر ...یاوا توکه هنوز لباساتو عوض نکرد-

تاق ا دی. فقط کلهیمیجا مونده گذاشتم تو کمد قد نجایا شیپ یلباسش از دفعه 

. درو براش باز کن بره لباسشو عوض هیکیاتاق تو  دیبا کل یسهراب گم شده ول

 .کنه

 قتریدق زیدهم. عز یتکان م یمانده سر یکه هنوز درون چشمانم باق یترس با

 :کند ینگاهمان م

 .نهیچ یم زویداره م لماجید ...گهیباال د نیبر ن؟یکن یچرا مثل ُگنگا نگام م-

 :ستادهیا نهیچرخم سمت آالن که همچنان با اخم و دست به س یم

 .دم یباشه االن بهش م-
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قدم  یروم. صدا یباال م یطبقه  یگذرم و به سمت پله ها یم زیاز کنار عز و

 یم شیو قلبم هر لحظه تندتر از پ دیآ یمحکم و استوار آالن پشت سرم م یها

زشت ندارد تا  یاخالق ها نیدهم که او اصال  از ا یم یزند. به خودم دلدار

ضبط شده  یصدا از ریبه غ یگرید لیرا چک کند و قطعا اخمش دل یکس یگوش

 هیحرف، مثل سا یو او همچنان بدون کلمه ا میرس یدارد. به اتاقم م انیک ی

کنم و به سمت اتاق  یرا از قفل در خارج م یمیقد دیکند. کل یام م یهمراه

است که باز نشده و هرچه تالش  یدارم. درش چند وقت یراهرو قدم برم ییانتها

 یکند و آرام م یچپم عبور م یپهلو زشود. دست آالن ا یکنم هم باز نم یم

 .کند یدر را باز م عیحرکت سر کیو با  رمیدستان درگ یرو ندینش

مانده. با  یبه همان سبک دوران تجردش باق زیعز یعمو سهراب به گفته  تاقا

ه ک یکه درست مقابل پنجره قد علم کرده. پنجره ا یا یبزرگ نقاش ی هیسه پا

اشعار از  وانیکتابخانه پر از د کیباغ. تخت عمو و  یشود به سرسبز یباز م

عمو  فیسمت چپ را پر کرده. روح لط واریمختلف و کتب قطور، د یشعرا

اش، در  یآسمان یو آب ریحر یدر پرده ها ش،یهاکتاب یسهراب در البه ال

 چیو ه ستادهیزده رسوخ کرده. آالن همچنان پشتم ا واریکه به د یعیبد یتابلوها
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دانم حال خوش  یورود به اتاق پر رمز و راز پدرش ندارد. نم یبرا یعجله ا

 یقیاما هر چه هست از اضطراب دقا مم،آالن آرا یکینزد ایاتاق مسحورم کرده 

اتاق. با دست به  یآب یمانده به پرده  رهیچرخم سمتش که خ یکم شده. م شمیپ

 :کنم یاشاره م یمیکمد قد

 .زیاحتماال لباساتو اونجا گذاشته عز-

. دیگو ینم یزیو باز چ ردیگ یم قیعم یکند. دم یچشمانم مکث م یرو نگاهش

کنم. چند  یروم و درش را باز م یفرار از نگاه پر سؤالش سمت کمد م یبرا

گردم  یخورند. برم یروز مبادا تاب م یآراز و آالن برا یدست از لباس ها

 :و تکان نخورده ستادهیقبل ا یسمت او که همان جا

  .نجاستیلباسات ا-

 :دیآ یجلو م آرام

  ؟یفکر کرد میکه قراره به اردالن بد یبه جواب-

 :کنم ینگاهش م یناباور با

 ...بهت گفت ماجرارو زیپس عز-
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 :کند یلباسش را باز م یو سه دکمه  ردیگ یاز نگاهم م چشم

 ایلیبه چشم خ گهیکه د چقدر بزرگ شده... یچ نیمش شمیآورد ابر ادمی آره...-

 ...ادیم

 :کند یم ریتسخ شیاز پ شتریهر لحظه ب یناباور

  راجع به اردالن؟ هیتونم بدونم نظر خودت چ یاونوقت م-

از  یگر یو گردش چشمانش با ناش فتدیکند نگاهش به چشمانم ن یتالش م هنوز

 :رسد یاجسام م گریو د ینقاش ی هیبه پا ریتحر زیم

 یبه کله ات م یوقته هر کار یلیخ گهیداشته باشم؟ تو د ینظر دیمگه من با-

 ...یکنیزنه م

 :رسد یقرارم م یحرفش، نگاهش به چشمان ب ینجایا

گوشه دارم  هی سادمیچه بگم نه شدم چوب دو سر نجس، وا ،من چه بگم آره-

همه مونو  یاریاز تو کالهت درب یچ یخوا یته قصه م نمیکنم ببیتماشا م

 !یکن ریغافلگ
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هم  یبدجنس یکند. در انتها ینگاهم م فیباز  بالتکل ی قهیبا آن  نهیبه س دست

 یظاهر خونسرد بر دلم نشانده. آرام سر نیبا ا یقیاش را زده هم زخم عم هیکنا

آالن  ستیحق من ن نیکنم "ا یدر دلم زمزمه م نکهیدهم و بعد از ا یتکان م

 :زنمیکف م شیکوبم و آرام برایدو دستم را بر هم م "،یچ نیمش

 هیکردم  یوقت فکرشم نم چیه قرار گرفتم... ریبراوو آالن، واقعا تحت تاث-

تو سبد  یکه دختر عموتو بذار یبرس یفکردرجه از روشن  نیبه ا یروز

 ...شکش  یپ

 :شود یم کمیدو قدم بلند نزد با

ا بزنم تو دهنت ت یجور هیبده تا قشنگ قانع بشم که  لمیتحو اُمفتی گهید کمی-

 ...یکن ادیرب و ُربتو 

را در  میایدن یکه همه  یشوم، چشمان یم رهیاش خ یچشمان خمار و عصبان به

 :کنند کسانیتوانند بسانزد و هم با خاک  یهم م یا هیثان

نظرم راجع به  یپرس یاز من م یبه سرت اومده که دار یچ نه؟یاز ا ریمگه غ-

  ه؟یاردالن چ
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 :شود یتر م کیکشد و نزد یم قیعم یحرص نفس با

کنم، روابط  مویولم کن بذار زندگ یگیاز اونور به من م شم؟یچه مرگته ابر-

چرا تو نقش  یگیم نوریداشته باشم، با جنس مخالف بگردم، از ا مویاجتماع

  سرم کنم؟ یمن از دست تو چه خاک ؟یروشنفکر فرو رفت

 :زنم یکم جانم لب م یکه گره انداخته بر حنجره  یبغض با

 ....من زن اردالن یتو موافق یعنی-

 :کشد یپرش م یدر حجم موها پنجه

که قراره امشب بهش  یمن دارم در مورد جواب ؟یزن اردالن بش یگفت بر یک-

 .پرسم یازت م میبد

برش ست ی نهیس ینشوم که با دست و دلباز رهیلباسش خ ی قهیکنم به  یم یسع

که به وقت  شیشدن به فرم ابروها رهیگذاشته. تمام تالشم شده خ شیرا به نما

 :شوند دهیها کش قهیدارند به سمت شق لیتما شهیاز هم شتریاخم ب

  از ما بخواد؟ یکه جواب دهیپرس یمگه اردالن سوال-
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چند قدم کوتاهش، ضربان قلبم دوباره  نیمان چند قدم شده و در هم فاصله

 :کشد یطول م هیبرگشته به حالت قبل از ورود به اتاق. مکثش چند ثان

   نجا؟یعنر عنر پاشده اومده ا ینکن، پس واسه چه غلط یبا کلمات باز نقدریا-

 :جمالتم یکنم تمرکز کنم رو یم یسع

گرده.  یاومدنش به من نزده و داره ته باغو م لیاز دل یهنوز که خودش حرف-

و رابطه ر هیخودش اونقدر پخته نشده که  ای یعنیاگر تا آخر شبم حرفشو نزنه 

 مشیتونه رو تصم یعشق و عالقه اش به من اونقدر خامه که نم ایشروع کنه 

 ...بزنهحرف دلشو به خودم  ادیمرد واسه و با شجاعت ب هیمثل 

 :دهم یشود و من سرسختانه ادامه م یم کینزد گریقدم د کی

شه فکر کردن بهش فقط وقت تلف  یبهم ثابت م ینجوریکه در هر صورت، ا-

 .کردنه

 :چرخد یصورتم م یاجزا یرو نگاهش

 ...تو ترسوئه دینزنه از د یدیو صالحد لیحرف دلشو به هر دل یهرک یعنی-
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کنم؟  یحالت دلهره آور فرار نم نیدانم چرا از ا یاش کم شده و من نم فاصله

رد؟ بب ایچرخ و فلک دن نیبلند تر یام تا او با هر قدمش قلبم را باال ستادهیچرا ا

 .کرده ام ریاو و کمد گ نیدهد و من ب یشدنش ادامه م کیبه نزد

 :شومیم رهیش ول معطل است به چشمانش خخوش و ناخو نیکه ب یحال با

  ؟یکنیکار م یچ یدار-

 :زند یو در چشمانم لب م رساندیپشت سرم م یآرام دستش را به فضا یلیخ

 .خواهر  پسر شجاع دارمیلباس برم-

 کند و یافکن نگاهم م لیهمان نگاه ف یام که با ادامه  ستادهیا میحرص سرجا با

 :دهد یمکث ادامه م یبعد از کم

 ،ستیلزوما  شجاع ن ،کنه یتو طبق و شهرو خبر م ذارهیحرف دلشو م یاگر کس-

 ...گفتن نگفتن یهم که واسه گفتن حرف دلش تو دودو تا چهارتا یاون

 :پرم یحرفش م وسط

 ...میش یجمع م یبرو کنار االن سوژه  شه،یدل که دودوتا چهارتا سرش نم-
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 :کشد یاز فرار مچ دستم را م قبل

  ؟یسوژه واسه چ-

 :زنم یچشمانش زل م در

 .عمو سهراب ی  اتاق خال من، تو، اتاق عمو سهراب...-

 ییشود خودنما یم یاز حد عصب شیکه ب ییوقتها یفکش مثل همه  استخوان

 :کند یم

هللا  با ناموسش دنبال اتاق... یدونه واسه نظر باز یآالن و بشناسه م یهرک-

 ...اکبر

 :کشم یم رونیدستانش ب انیرا محکم از م دستم

حس  یباالتر از همه  تشیدونه احساس مسئول یآالن و بشناسه م یآره هرک-

 یاز مردا یچون کال تو کار مخ زن احتماال به من شک بکنن... ...سادهیهاش وا

 ...جوونم

 :کشد یم ریاش ت یشانیپ رگ
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داره  یصبر منم حد ...یکن یم کیسگم نزد یمنو به اون رو یدار گهید-

 .شمیابر

 :دهم یو عذاب وجدان بكشد ماساژ م ندیکه بب یدست راستم را جور مچ

 نیمن زن ا نگران شوهر دادن من نباش... نقدریا ...؟یش یبدترم مگه م نیاز ا-

 ...شمینم ایبچه سوسول دوزار

 :گره کور خورده اند گریکه د یچرخم سمت اخم ابروان یام که م دهیدم در رس به

 سادهیاحساساتش وا یگردم که عشقش باالتر از همه  یمرد م هیمن دنبال -

 .حرف دلشو بزنه ییترس و ابا چیکه بدون ه یکی باشه...

 :کند سمتم یکشد و پرت م یم رونیب یکند، لباس یرا داخل کمد م دستش

 ی. فقط بپا وقتیکن فیخر ک یخوا یم ویکدوم زبون باز حروم زاده ا نمیبرو بب-

 .یفتیمن ن ادیتو دست انداز  یافتاد

 یعنی نیو ا شرتشیت یبر لبه ها نندینش یبعد دو دستش به شکل مورب م و

 یاندامش در را محکم م یتراش خورده  سیاز تند ییآغاز فاجعه. قبل  رونما

 :میگو یکه فقط او بشنود م یبندم و از همان پشت جور
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 .کنم یخوبشو سوا م هیواسه درآوردن چشم تو هم که شده -

 ...مراقب دندونات باش واش،ی-

 یم رونیب بمیام را از ج یروم. گوش یدهم و به سمت پله ها م یرا نم جوابش

کند.  یسرعتم را کم م انیناخوانده از ک امیپ کیپاسخ و  یکشم. چند تماس ب

 :دیآ یبه چشمم م شتریروشن راهرو ب کیدر تار امشیپ

  فقط منتظره با تو وقتشو پر کنه؟ ب،یشهر غر نیتو ا یکیکه  فتهیم ادتی یک-

 :سمینو یم شیکنم و برا یفکر م یکم

  ب؟یتاحاال تهران شده شهر غر یاز ک-

 :دهد یشود و جواب م یخوانده م اممیپ ریتاخ هیچند ثان با

 .یهر وقت که تو منو فراموش کن-

 :سمینو یفرستم و بالفاصله م یم شیشکلک لبخند برا چند

  ؟یکاره ا یهست. فردا صبح چمن حواسم به شما -



 
931 

راهرو  یبه انتها ی. کمردیگ یصفحه مانده که به سرعت تماس م یرو نگاهم

 یاول م یپله  یرا رو میشوم پا یکنم و از نبود آالن که مطمئن م ینگاه م

 :روم یم نییگذارم و پا

 .بدما امیپ یمنتظر نشسته بود-

 :کند یتمام منافذ گوشم را پر م فشیبم و لط یصدا

 .معرفت یصدات تنگ بود ب یدلم برا-

 :زنم یلب م یآرام یصدا با

 ...بودم ریبه خدا کل روزو درگ-

 :کشد یم یقیعم نفس

 .رسه یبتازون. نوبت منم م خانم... شمیباشه ابر-

  رم؟یگ یاز قصد تماس نم یکن یفکر م-

 .نشده یخال ی  دلت خال یکنم هنوز خونه یفکر م-

 :کنم یم مکث
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تا آدم  برهیبشه. زمان م یپر و خال یکه ه ستیدل آدم کاروانسرا ن یخونه -

 .توش راه بده ویبتونه کس

 :ردیگ یطعم لبخند م شیصدا موج

 ناز کن... یحاال تو ه خوره به نام من، یاول آخرش که شش دنگش سند م-

 .یخرم خوشگل مشرق ینازتم م

 :ساخته میکه برا ییزنم به صفت دلربا یم لبخند

  ؟یستین کیجمعه ها که کش ؟یکاره ا یفردا چ یباالخره نگفت-

 نایشده. ک دهیچ بایبزرگ غذاها تقر زیباال م نیام و از ا دهیاواسط پله ها رس به

 :دیگو یم یبدون معطل

 ....فردا تا ظهر خونه ام-

 .کوه میپس فردا صبح برخوبه، -

 :زند یم ییپر صدا یخنده  تک
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کنه؟ پس  یم یمن خال یروز جمعه اشو داره برا ،یچ نیمش شمیابر یعنی-

  شن؟یم یخانواده چ

 .نداشته باش یتو به اونش کار-

  دنبالت؟ امی. ساعت چند بلیبا کمال م-

 :کنم یبه پشت سرم نگاه م دوباره

  توچال باش. خوبه؟ ۲. فردا ساعت امیخودم م ا،یتو ن-

 :شود یم یجد کبارهی شیصدا

  دنبالت؟ امیچرا ن-

 یخوای. اگر مستین ماتیدر برابر نامال یستادگیجان االن وقت آموزش ا انیک-

 ...توچال اگر نه ایکه ب ینیمنو فردا بب

 :پرد یحرفم م انیبه م یآرامش و مهربان با

هست  ییخلق را جزا ی. مکن که مظلمه میرتیهم ما اس دهیخط و نشون نکش-

 .خانم خانما
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 :خندم یم طنتیو با ش آرام

 .نمتیب یفردا م باشه. پس-

 .مراقب خودت باش تا اون موقع-

 شدنم به کیکنم. با نزد یم یمانده را ط یباق یکنم و چند پله  یرا قطع م تماس

 :ستدیا یبشقاب کنارم م کیاردالن با  زیم

  بکشم برات؟ یجان چشم انتظارت بودم، چ شمیابر-

 :اهد یکنم که آراز از پشت سر جواب اردالن را م یتعجب نگاهش م با

. یعقب افتاد یمخ زن نیاز راه و رسم نو ،ینبود رانیمدت ا هیداداش شما -

شو تا خودم برات چند جلسه کالس بذارم برسونمت به  الیخیامشبو به نظرم ب

 .سطح نونهاالن حداقل

اما از  استیرکنم که گرم صحبت با د یخندم و به نادر نگاه م یحرفش م از

 .زند یپرسه م یگرید یحواسش جا داستیهم پ نجایهم

از دود پنهان شده و از  یکه تا کمر در غبار یماست. شهر یپا ریتهران ز تمام

وه نقطه از ک نیبه ا دنی. تا قبل از رسداستیاش پ یظاهر یباال فقط پوسته  نیا



 
935 

 و یبا شوخ ریمس یکه در ط میبود یگروه دختران و پسران شاد و خندان یهمپا

جوانشان ما  ی هیو روح شاطگوش فضا را پر کرده بودند و از ن شانیخنده ها

کند. مثل  یم یدلبر شهیاز هم شتریباال تهران ب نی.و از انیهم به وجد آمده د

 یرا پنهان م شیمستانه اش غصه ها یقهقهه ها ریکه ز یدخترک شاد و خندان

قصاوت و  ،یرحم یب ت،یشهر غبار گرفته هم هزاران جنا نیدامن ا ریکند، ز

 یشکنند، نه ب یسرانجام دلت را م یب ینه عشق ها باال نیدرد پنهان شده. از ا

ا تا چشمانت ر داستیکند و نه درد و فقر و فحشا پ یم نتیغمگ نشیساکن یرحم

  .داستیسکوت و سکون وهم آلود پ کیتنها  نجایاشک آلود کند. از ا

ل بر جدو میلحظه که نشسته ا نیبام تا هم یبلندا نیبه ا میدیکه رس یلحظه ا از

و رو کرده و آن  ریحس تمام دلم را ز کیشهر غبار آلود  نیبه ا میو زل زده ا

 گرید ینکرده ام. کم دایپ یموجه ا لیدل شیاست که هنوز برا یمذمن یقرار یب

 :ندک یام را پاره م یچرت فکر انیک یگذرد و صدا یم

 یپدرم رهامون کرد و رفت عوض شد، کنار تالشش برا یمادرم از وقت-

کم کم منم از  مون،یخاطراتش تو زندگ یفراموش کردن پدرم و پاک کردن ردپا

 .شد یمعن یب میبراش من و زندگ گهیبرد...د ادی
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بلند  یزل زده به ساختمان ها بیعج یچرخد سمتش که با نگاه یم نگاهم

 :مقابلش

 هی کشوندمون یا زهیبا چه انگ دونمیبود که عموم دستمونو گرفت و نم ده سالم-

از  ییجدا نیکرد ا یفکر م دی. شامیدونست یازش نم یچیکه ه گهیکشور د

 یفراموش م انتویده، هم خودش درد خ ینجات م یکشور، هم مامانو از افسردگ

خودش  کنم. اما نشد... یرشد م یمناسب تر طیبا شرا یبهتر یکنه و هم من جا

 چیمامان ه ومد،ین رانیتا امروز ا گهیفراموش نکرد ود انتویوقت درد خ چیکه ه

 یب لیدل دیکنم شا یاالن که بزرگتر شدم فکر م نشد... میوقت اون آدم قد

 یمن و پدرمه، اما اون موقع فقط زجر م ینسبت به من تشابه ظاهر اشیتفاوت

 ...شدن دهیاز ند دمیکش

 :شود یمشت م شیران پا یرو دستش

 آشنا شد دشیرفت که با شوهر جد یم ادمی زایچ یلیداشت خ د،یسالها طول کش-

 چیکه انگار ه یدوره گرد شیدرو یمن شد قصه  ی. قصه دیزخم جد هیو باز 

نبود که بتونم بهش پناه ببرم. تو اون  یجز عمو کس گهیجا خونه اش نبود، د

ام گذشت  یزندگکه از  یهر روز خواد... یکس منو نم چیکردم ه یبرهه حس م
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 ونیاف ییکرد، تنها یام م وونهیداشت د ییتنها ...دمید بیاز قبل آس شتریمن ب

سالها  ازش فرار کردم... شهیو من هم ستیبراش ن یدرمان چیه شم،یابر هیبد

 تو اوج بشم... یکه به ارزشهام اضافه کردم تا بتونم دوست داشتن دیطول کش

 یو نداشتم اما همون بار اول دنشیداولش چشم  اومد... ایبه دن یغصه هام کت

 لیتبد یزندمان نیشه ا یداد م ادیو چشم باز کرد، همون نگاهش بهم  دمشیکه د

رو هم  گهید یکی شهیاحساس کردم م دنشیبا هر قد کش ...یبشه به زندگان

 ...دوست داشت

 :چرخد سمت من یشود و م یمقابلش کنده م ریاز تصو نگاهش

. همسرمش که از دمید یم شتریمادرمو ب گهیشد. د یرنگ امیدن یبا اومدن کت-

از  شتریب یکنم، با اومدن کت یهمون اول دوست داشت من باهاشون زندگ

وقت اون مهر و  چیه گهیکرد. اما عمو د یحضورم تو خونه اش استقبال م

 مهترس از آدما ه نیرفت و ا نور چشماش به چشماش برنگشت... میعشق قد

تو ناخودآگاه منم، خواسته  یحت اتشیذهن نیا تحت شعاع قرار داد... شویزندگ ی

 .ناخواسته اثر گذاشته ای

 :پرسم یآرام م ییشود با صدا یکند و سکوتش که ادامه دار م یمکث م دوباره
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  ران؟یا یشد اومد یچ-

 میصورتم گونه ها یشود، چرخش نگاهش رو یم رهیگردد و در چشمانم خیبرم

 :شوم تا حرفش را بزند یم رهیبه دستانم خ اریاخت یکند. ب یرا داغ م

 چیه یب نجایمال و اموال مونده بود ا یبارش به درخواست عمو بود؛ کل نیاول-

در و  یشهر ب نیاومدم. کم کم به ا ی. اما دفعات بعد به خواست خودم مینظارت

 .شدمعالقمند  کریپ

 :ردیگ یم یموج مهربان شیلحن صدا دوباره

 ...که البته خوش به حالم شد-

شود به اضطراب دندان  یم رهیدهم و او خ یرا دوباره به چشمانش م نگاهم

 :ردیگ یلبم. با دست چانه ام را آرام م ینوایکه افتاده اند به جان پوست ب ییها

 .تو شهر شلوغتون یو موندگار کن یدلمو ببر کنم... دایباعث شد تورو پ-

کنم چانه ام را از قفل دستانش رها کنم. سرم  یم یسع یزنم و به آرام یم لبخند

 :گردد به چشمانم یرود نگاهش بر م یعقب م یکه کم

  که تو چشمات خونه کرده از کجا اومده؟ یغم نیا یگیچرا برام نم-
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از ما  یادیز یکه با فاصله  یمرد و زن جوان یپچ پچ عاشقانه  یصدا به

از موضوع  نکهیا یسپرم و به جا یداده اند به جدول گوش م هینشسته و تک

 .شود یم بمیبلندشان نص یخنده ها یتنها صدا اورم،یحرفشان سر در ب

رنگ  کیشوم در هزار و  یم رهیکنم و خ یم انیحواسم را معطوف ک دوباره

گرفته؛ چون  یشیرنگها پ یبر باق  ،یچشمان پر قصه اش که امروز سرمه ا

 :رمیگیم یقیاست. نفس عم یو برازنده اش همان رنگ یلباس و شلوار ورزش

 .ستمین زیعز یواقع یمن نوه -

کند  یم یخورد اما سع یشوم، به وضوح جا م یم قیعکس العملش خوب دق به

 :آرامش نگاهش را حفظ کند

  ؟یچ یعنی-

 فرو رفته یبلند خیکه مثل م الدیزنم به آنتن برج م یدهم و زل م یتکان م یسر

 :زند ینم ادیرا فر یتیهو چیو ه نیدر زم

رم سه سالم بوده تو ح یوقت ...ستمین اوشمیبابا س یواقع یمن بچه  نکهیا یعنی-

 زیعز ایرفته بودن مشهد، گو ایو بابا س زیو عز لماجید کردن... دامیامام رضا پ
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که از  یزیکنه. تنها چ یم دامیپ لماجی. اونجا دارتینذر داشته بره مشهد ز

زنن  یم مارستانیکه تو ب مهیزادگذشته ام مونده و واقعا مال خودمه دستبند نو

 ...به دست بچه ها

 :زنم یم یمشخص پوزخند

رو از روش خط زده بودن، فقط روز و ساعت تولدم  لیاسم و فام یگریبا ناش-

که  ستین یمعن نیبه ا نیکنارم بودن اما ا همه شون ادمهی یاز وقت مشخصه...

چون به هر حال  به اونها هم ضربه زده... یعنیبزنه  یبه من ضربه ا یاگر کس

 .میستیما هم خون ن

 با ترس بر نیهم یبرا ده،یپر رونیاز دهانم ب انهیکه گفته ام کامال ناش یا جمله

کنند. جمله را گفتم  ینگاهم م رهیگردم سمت چشمانش که هنوز با آرامش خ یم

ا اور نجایها هست هم یکینزد نیپشت ا یکه اگر هدف یکیباشد در تار یریتا ت

 :میهاافتم به جان لب یمنصرف کند. دوباره م

بابا  یبوده، دستا زیصورت عز یهامهر و محبت برام چروک ادمهی یاز وقت-

 یآقا جون و لطافت روح عمو سهراب و البته شونه ها یشاخه نبات گفتنا ا،یس
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 یلیخ اما اون نقطه ضعف من هست... ستمیوقت نقطه ضعفش ن چیمن ه آالن...

 .ونشمیمد

 یادامه دادن م یخودش اجازه  نیکند و ا یبا قبل نم یتفاوت انیک دنیکش نفس

 :دهد به فکر و زبانم

 یلیبد خ یهاشم هست. روزا یآراز و همدل یها یبرادر نایا یکنار همه -

خوبمونم کم نبوده. کنارشون  یاز دست دادنا و غمها، اما روزا یروزا م،یداشت

ها  یخوب یهم نفرتو تجربه کردم هم عالقه، هم محبت و هم خشم اما بار عاطف

قط و دلبسته کرده. ف ابستهخانواده و نیبه ا هیاز بق شتریبوده که منو ب یاونقدر

رهام  میاصل یباعث شد خانواده  یچ نکهیاونم ا ته ذهنمه... شهیسوال هم هی

 یتنم معلوم بوده که وضع مال یاز لباسا لماجید یکنن به امون خدا. به گفته 

 .شدیکه اگر اون بود باز برام قابل قبول تر م ست،یرها شدنم ن لیخانواده ام دل

 :پرسد یبالفاصله م انیک

  ؟یوقت دنبالشون نگشت چیه-

 :کنم ینثارش م یچپ چپ
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 .حرم که گم بشم یهایگم ولم کردن تو شلوغ یدنبالشون بگردم؟ م یچه جور-

 ...ینشونه ا هیحتما -

 :چرخم سمت چشمانش یم کامل

 هیکنن که با  دامیخواستن نشونه بذارن و پ یاگر م دوست دارم... تتویقطع نیا-

 !کردن یولم نم لیدستبند  بدون اسم و فام

کرده  انیکه تازه طغ ی. اما من مثل سددیگو ینم چیرود و ه یفکر فرو م به

 :دهم یباشد ادامه م

 یگفت گم شدنت برا یمستتره. م یریخ هی یگفت تو هر شر یم شهیآقاجون هم-

ازدواج نکرده،  اوشتیبابا س توهم شده باشه... یبرا شاهللیشد، ا ریما که خ

 هی وقت نشد بهش بگم چقدر خوشبختم از داشتنشون... چیه صاحب بچه شد...

 زانشد خ“خوندش چشماشو بست و با آهنگ  یزیروز صبح، وسط شمس تبر

 .رفت که رفت ”ییگلشن آشنا

 یبلند و بغضم را فرو م خیم نیشوم به ا یم رهیشود و دوباره خ یپر م چشمانم

 :دهم
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کرد...با لبخند  یچه عمر رمردیپ یکس نگه وا چیرفت آقاجون که ه یجور هی-

 ...مرد

ام  یکه راه چشمانم را گم کرده و به راه تنفس ییاشک ها یکنم جلو یم یسع

 :اول یو برشان گردانم به جا رمیآورند را بگ یفشار م

 بچه از خودت... هی ؟یتا بچه دار بش یگفتم چرا ازدواج نکرد ایبار به باباس هی-

  جوابمو داد؟ یچ یدونیم

 یچشمانش که ب ین یشوم به حرکات لرزان ن یم رهیکنم و خ ینگاهش م یسوال

 :جمالت منند یمنتظر ادامه  یحرف چیه

 واسه خودم قشنگتر کنم، ارویتا دن ارمیبچه ب هیتونستم ازدواج کنم و  یگفت م-

 یگناه، جا یب یبچه  هی یو برا یاهیپر از س یایدن نیدادم هم حیاما ترج

تو  ایباباس استیدن ای. تا دنرهیوقت از خاطرم نم چیجمله ه نیبکنم. ا یقشنگتر

به همخون  یداد پدر بودن ربط ادمیچون ؛ استیدن یبابا نیذهن و قلبم بهتر

 یبچه  هیوصل بشه به  یتا قلبمون به راحت میانسان باش هیبودن نداره، فقط کاف

 .جفت دست بزرگه هیمحتاج  یزیاز هر چ شتریب ایکه تو دن گناهیتنها و ب
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آسفالت پشت سرم  یدارد. دستانم را رو یآرامش تا چشمانش موج برم لبخند

 یم هیاست آغاز شده تک یکه صبحش چند ساعت یبه شهر رهیگذارم و خ یم

 :دهم

 یایاز خودم و دن یکه تا وقت نهیشرطم ا نیکه ازدواج کنم حتما اول یروز-

 ...نکنم ایدن نیرو وارد ا هگیگناه د یموجود ب هیاطرافم مطمئن نشدم 

 الیخ یکند. بیگذارد و فاصله اش را کم میمن او هم دو دستش را پشتش م مثل

 :زندیلب م

  ؟یبچه خواست چ نیدوج هیبچه ها  یخب اگر بابا-

 :گردم سمتش یاخم برم با

 ...خواد ینم یزیچ نیاونم همچ-

 :کند یتعجب نگاهم م با

  ه؟یباباشون ک یدون یمگه م-

 :دزدم ینگاهم را از چشمان باهوشش م مضطرب
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  .کنم یمنطق و خودخواه وصلت نم یب یکه من با آدما نهیمنظورم ا-

 :شود یادامه دار م مرخمین ینگاهش رو ینیسنگ

  شه؟یمگه آدم عاشق، منطق سرش م-

شود و با دست  یشود، خم م یدست راستش بلند م یاز رو ندیب یرا که م مکثم

 یسراندشان داخل شال آب یدهد و م یسامان م یآشفته ام را کم یآزادش موها

 :ام یآسمان

بگو  یزن یقشنگ حرف م نقدریحاال که ا ...شهیالبته آدم عاشق، خودخواهم نم-

  ؟یاز من نکرد یادی چیچه خبر بود که ه شبید نمیبب

سرم  دنیعقب کش یآمده و برا شیپ عیسر یلیخ میموها یدستش رو حرکات

فرار از خجالت به  یکنم به چشمانش نگاه نکنم و برایم یشده. سع رید یکم

آراز تا فرار آخر اردالن  یها یپناه ببرم. از مسخره باز شبیخنده دار د عیوقا

آرامش دستش را  ادهد و در انتها ب یخنده گوش م ی. با لبخند و گاهمیگو یم

 :گذاردیجدول م یکنار دستم رو

  اره؟یخواست تورو از چنگ من درب یاردالن م یعنی-
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 :میگو یاش م دهیصورت ترس یادآوریتک خنده از  با

 .خواست مادر بچه هاش بشم یم چ،یاز دست تو که ه-

 :گردم سمتش یهوا بر م یب

بره به مادرش بگه، اونم به گوش عمه ام  فقط آخرش بد شد فکر کنم...-

 ...برسونه

 :زند یبه لبان مضطربم پلک م رهیخ

  چطور؟-

که اوضاع از نظرش متعادل شد خواست حرف  کمیصبر کرد،  یتا آخر مهمون-

 ستمیراستش راحت ن نجامیبزنه، گفت امشب فرصت نشد باهاتون صحبت کنمو ا

 یایب با ترسات کنار ینتونست یخونسرد گفتم تا وقت یلی. منم خیجد یحرفا یبرا

 ...ایسمت زن گرفتن نرو، سمت من که اصال ن

مانده، همانقدر نافذ،  یلبانم باق یشود هنوز نگاهش رو یم که تمام ما جمله

 ینگاه مار شده باشد، مسخ و آرام، ب ریکه اس ی. مثل خرگوشرهیهمانقدر خ

 :زندیلب م میتوجه به حرفها



 
947 

 به جون هم؟ فتنیتا حاال شده گوشات و چشمات ب-

دهم، یتکان م ینف یبه نشانه  یشده، آرام سر شهیخمار تر از هم چشمانش

و فاصله مان آنقدر کم  دیآ یتر م کینزد یکنم، کم ینگاهش م یو سوال رهیخ

 :کندیپوست صورتم را نوازش م ش،یشود که هرم نفس ها یم

و رو باال  ینوسیامواج س نیتو اگن چشماتو ببند و غرق شو  یگوشام م-

 .است گهید زیچ هیکن، اما حرف چشمام  یسرسره باز نشییپا

 :کند یرا در دستانش حبس م دستانم

 هیکه هر بار  یتکرار نشدن یها یمنحن نیشو تو ا رهیگوشاتو ببند و خ گنیم-

 جور، اما هی یشیجور، خوشحال که م هی یناراحت یکنن. وقت یم رتیجور غافلگ

ار ک نایره ا یم ادتی شون؛یگز یناخواسته مو یشیم یکه استرس ییاز وقتا یوا

 .کار منه ست،یتو ن

است. کلماتش را آنقدر ناب و بکر انتخاب  نینرم و مخمل شیصدا نیآهنگ موج

 یها یکه با زمخت یشمیکرده که تا به حال به گوشم نخورده باشد. آن هم من  ابر

جذاب و  نکهیاز ا شیب میبرا نیمرا بلد است و ا یخو گرفته ام. او حساب ایدن
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تنش از  یفاصله هم گرما نیباشد، ترسناک و دلهره آور است. از هم بیدلفر

 یدل م یکند. به سخت یدر پوستم نفوذ م یاش به خوب یورزش شرتیسو ریز

 :کنم یکنم از نگاه افسونگرش و زمزمه م

 ...من راستش...-

 :آورد یانگشتش را مقابل لبانم م آرام

 .یآماده کن یجواب یواسه هر جمله ا ستین یازین شش...-

 ...آخه-

 یتر، که صدا ینگاهش قو زمیپنوتیشود و ه یتر م کینزد هیهر ثان صورتش

و قبل از غرق  ردیگ یدست جفتمان را م یهمراهم درست مثل ناج یزنگ گوش

ل ش یلیبرم که خ یم ورشی فمیکشد. با استرس به سمت کیم رونمانیشدن ب

عمو  یبایکنم و به اسم ز یم شیدایپ یافتاده پشت سرم. از اعماق کوله پشت

 :زنم یسهراب لبخند م

  جونم عمو جون؟-

  تا شوم من چاکرت؟ ییتو کجا اسم،یسالم عطر -
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 :کم کنم میاز اضطراب صدا یکنم تا کم یم یلیدل یب ی خنده

چقدر شلوغه  ن؟ییشما اومدم کوه. شما کجا ی هیسا ریز ستم،ین یدور یجا-

 .دورتون

شود و  یبهتر م شیکه هم وضوح صدا ردیگ یفاصله م یها کم یاز شلوغ انگار

 :اطرافش کاسته یصداها نییهم از باال و پا

نادر؛ نظر  یکافه  میمگه بچه ها بهت نگفتن؟ قرار بود امروز همه جمع بش-

 شم،ی. منتظرتم ابرمیآماده اش کن شگاهینما یکه برا مینیبچ لویوسا یچطور نیبد

زنه پس  یبند غر م هیداره  نجاستیهم ا نایعمو جان. س شهیبدون تو که نم

  کو؟ شمیابر

شکنجه دادنم را  یینارون از پشت خطوط تلفن هم توانا یمستانه  یخنده  یصدا

 :دارد

  رسم بهتون. همه هستن؟ یزود م یلیافتم. خ یاالن راه م نیمن هم-

دوتام که فقط قد بلند کردن شدن  نی. اای. زود بیتو خودت اصل کار ه؟یهمه چ-

  هوش و حواسشون کجاست؟ ستیعلم عاشورا، معلوم ن
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 انیکنم به ک یم یدهم و سع یقل م نیزم یرا رو یتکه سنگ کوچک یدلخور با

 :توجه باشم ینگاهش ب ینیو سنگ

 ...البد حضور من واجب نبوده که-

 .من فقط منتظر توام عمو... ایپاشو ب حرفو... نینزن ا-

کنم به  یاش م یراض نکهیشوم و بعد از ا یدلگرم م یحرف عمو حساب از

 .کنم یتماس را قطع م گر،ید یقیرساندن خودم تا دقا

بلند  گردانم و یبر م فمیرا به داخل ک یکند. گوش یم میسوال فقط تماشا یب انیک

 :شوم یم

 .پاشو کوهنورد-

 :دهد یکند و به نگاهش ادامه م یرا بلند م سرش

  ؟یکجا به سالمت-

  ...بهت که گفتم-
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موضوع فکر نکنم که  نیکنم به ایم یدوشم و سع یاندازم رو یرا دوباره م فمیک

مقصد ها  نیآالن بود که کوله ام را تا باالتر شهیبا آالن هم مانیها یرو ادهیدر پ

 :نکرد یام توجه یکوله پشت ینیبه سنگ یلیخ انیکرد اما ک یحمل م

مجوزشو باالخره بچه ها  دوستمون... یداره تو کافه  شگاهیهفته نما نیعمو ا-

 .گرفتن

 :کند یم ریکوله سفت شده، گ یکه به بندها م،یدستها یرو انینگاه ک 

  خب؟-

 .گفت منم برم کمک ...ننیچ یدارن اونجارو م گه،ید یچیه-

 :زند تا خاک دستانش پاک شود یرا بر هم م شینشسته دست ها همانطور

داشته  یمن باهات کار دیشا ؟یبرات مهم نبود نظر همراهتو بپرس یحت یعنی-

 .باشم

 :دهم یبه ساعتم جوابش را م ینگاه با
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بعدم فرمان  ...یظهر کار دار ی. تو خودتم گفتازدهی شهیداره ساعت م گهید-

 .فرمان هاست یعمو سهراب ارجح بر همه 

 :دهد یتکان م ینگاهش کم کنم. سر تیاز جد یکنم با شوخ یم یسع

 !حیصح-

 :شوم یدو زانو خم م یدهد. رویهمچنان به نشستنش ادامه م و

 .گهیبلندشو د-

شده اش فاصله  رهیو ت یچرخد سمت صورتم که با نگاه جد یچشمانش م دوباره

 :شود به لبانم یم رهیدارد و دوباره خ یکم ی

 .یریم یکنه، تو که دار یم یتو چه فرق یبرا گهید-

 .ازت جدا بشم یخوام با دلخور ینم-

 :کند ینگاهم م یخونسرد با

 .یدیپرس یسوال ازم م هیاگر برات مهم بودم، حداقل -

 :نمینش یقبلم م یسر جا دوباره
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اگر زنگ بزنن و  یعنیمنن.  یخط قرمزها زیعمو سهراب و عز ان،یک نیبب-

 !رمیکنم که بم یم یکار هیمن قطعا  ریاالن بم نیبگن هم

دستانش را دور  یاندازد و دوباره حلقه  یابروانش را باال م یبیحالت غر با

 :کشدیزانوانش م

 .نشه رتیو عمو سهراب. برو به کارت برس، د زیپس خوش به حال عز-

  نجا؟یا یبمون یخوا یم ...ایو نساز یاومد-

 :کند یبه اطرافش م ینگاه

دخترا دلشون به حالم سوخت اومدن  نیاز ا یکی دیشا نجایا نمیبش گه،یآره د-

 .روز جمعه امو پر کردن

 :کنم ینگاهش م یکنم همانطور کجک یرا کج م سرم

بشه روز  دایپ یکیکه  رانیا یاومد ،یدیکوب کایهمه راه از آمر نیتو ا یعنی-

  جمعه اتو پر کنه؟

 :شود یو ناراحت م یدوباره جد نگاهش
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دل بده به حرفام، دل بده به  یخوشگل مشرق هیاومدم که  دمیهمه راه کوب نیا-

 .حواسش به خانواده اش باشه یمن. نه که چپ و راست همه 

ذوق داره؟  شگاهینما نیعمو سهراب چقدر واسه ا یدون یم اد؟یدلت م انیک-

 .کنارت باشم یذوق داشت یتو هم واسه هر چ دمیقول م

 یبرا گریشود. د یبت ملبانم ثا یرو انیو نگاه خندان ک میگو یام را م جمله

 :دیآ یخاص خودش جلو تر م طنتیشده که با ش رید یمانیپش

 ...ایقول داد-

دهم که الحق برازنده  یدستش م ی دهیکنم و به انگشتان کش یرا جمع م نگاهم

 :پزشک است کی ی

 ....شد رید گهید میپاشو بر-

به حرفم گوش  یجر و بحث چیبدون ه نکهیشود. از ا یبلند م یگریحرف د یب

دخترک حساس درونم شاد است اما  ردیپذ یچون و چرا م یرا ب میداده و حرفها

زند و با هر گام بلندش چند  یسوال دارم. کنارم قدم م زهایچ یلیخ یهنوز برا

 یم اتوبوس هایرو یم ادهیپ یدارم. از شانس خوبمان تا کم یگام بر م
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 نگیبه پارک دنی. تا رسمیشو یرسد و سوارش م یمخصوص مسافران تنبل م

من دلخور است و  ی کبارهیزند. مشخص است که از قرار ینم یحرف خاص انیک

ا ه نیو به سمت ماش میشویم ادهیتر شود. پ یخواست نشستمان طوالن یدلش م

 ستدیا یمنتظر م انیو ک میکنیم یخداحافظ میرسیکه م نمی. به ماشمیکنیحرکت م

تا به سمت  ردیگ یکنم که فاصله م یرا روشن م نیتا من سوار شوم. ماش

زند. یگردد سمتم و اسمم را صدا م یشود بر م یکه دور م یبرود. کم نشیماش

 :کشمیم نییرا پا شهیشوم که نامم را صدا زده، شیمتوجه م شیهااز حرکت لب

  بله؟-

 :زند یم یآرام لبخند

نگاهت مال  یصدات کنم که همه  گهیبار د هیخواستم قبل رفتنت  یم ،یچیه-

 .من بشه

 .دهمیتکان م شیبرا یزنم و دستیلبخند م بشیحال غر به

است که تا لنگ  یخلوت یها خلوتند و راه ها باز. جمعه از آن روزها ابانیخ

جمعه هم  یروزها یکه حت یتنها گروه تهران لذت برد. یتوان از خلوت یظهر م
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نام  کیکار کردن مثل  داست؛یندارند کودکان کارند. از اسمشان هم پ یمرخص

گذران  یکه برا یچسبد پشت نامشان. کودکان معصوم یم شهیهم یخانوادگ

 میمفاه یرا، فقر را و همه  یمهر یتهران را، ب اورندیمجبورند تاب ب یزندگ

 یه اش مشان تجرب تیتوان و ظرف یاز اندازه  شیکم، ب نیرا که در سن یتلخ

 دیپر شده از ام شیرهایحافظ که تعب ینفروخته  یفال ها ن،یرنگ یکنند.با گل ها

 ست،ین یزیکه اصال قصدشان تم یفیکث یپاک کن ها شهیروشن و ش ی ندهیبه آ

مکث  نیکه پشت چراغ معطل اند و ا ستییکردن راننده ها یقصدشان راض

به  یکوچک پنجره پول یروزنه  نیکند که از ب یبتواند آنها را راض دیکوچک شا

سخت، که به  قایعم یکار ول یبه ظاهر ساده برا ییپرتاب کنند. راه ها رونیب

 .دهد یمرور روح کوچکشان را خراش م

سمت باشد  نیاز ا رمیاست که هر وقت مس ینادر چهار راه شلوغ یاز کافه  قبل

زنم دو دختر بچه با  یشوم. تا ترمز م یچراغ قرمز را مهمانش م کیحداقل 

از سر و  یفیشوند. کث یم کمینزد دشانیو سف یرز صورت یدسته گل ها

 یم دادیب ها نیماش یمندرس و کهنه شان از دوده  یبارد. لباس ها یم شانیرو

نکردن و پول ندادن به  دیبر خر یآالن مبن یکنم به هشدارها یکند. هر کار م
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 یدختر ها و جمله  یحوصله  یب شود، نگاه معصوم و یآنها توجه کنم نم

آالن را در مغزم  یگذارد پژواک صدا یگل ازم بخر" نم هی"خاله  یشگیهم

گل از دخترک بلند تر  سهخرم و  یبشنوم. چهار گل از دخترک سرتق کوچکتر م

نگاه دختر بزرگ تر  رمیتا گل ها را بگ دیآ یو به ظاهر بزرگ تر. دستم که باال م

به نگاه  یشود. لبخند یم رهیکه با کوبلن و مهره بافته ام خ یدستبند یرو

 :کنم یم نشیغمگ

  دستبنده؟ نیاز ا ادیخوشت م-

 یصندل یکند اما زل زدنش ادامه دارد. گل ها را رو یم یبیغر شیاز پ شیب

. رمیگ یکنم و به سمتش م یدستبند را باز م عیسر یلیگذارم، خ یکمک راننده م

. بالفاصله از داخل ردیگ یزند و با تعلل دستبند را از دستم م یچشمانش برق م

کنم در حد خواندن  یم اکشم و در دل دع یم رونیرا ب تیپولم کارت جمع فیک

 :کارت سواد داشته باشد یاعداد و آدرس رو

  ؟یسواد دار-

که  یبه جمالت یخفه که اصال شباهت ییدهد و با صدا یتکان م یسر آرام

 :زند یگفت ندارد، لب م یبتدا مملتمسانه در ا
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 ...کمی-

آدرس و شماره تلفن  یگذارم رو یو دست م رمیگ یرا به سمتش م کارت

 :تیجمع

 بهتر و یزایچ یلیخ ایبدم  ادتیدستبندا  نیاز ا یاگر دوست دار ر،یبگ نویا-

ا که م شیپ ایب شماره زنگ بزن... نیبه ا ،یو بفروش یبزرگ تر که خودت بباف

 .تو آفتاب واسه فروختن گال یسیروزا وا یمجبور نباش

چراغ و با  یسمت شماره ها گردمیکند. برم ینگاهم م یاعتماد یو ب ینا امن با

 :کنم یفرصت مانده دوباره نگاهش م یهنوز کم نکهیاز ا نانیاطم

 میایزنگ بزن م ینکرد دایاگر آدرسو پ یحتچند تا شماره است،  نییاون پا-

 .یهرجا که باشدنبالت، 

زند و  یم ادیرا دورگه کرده فر شیکه بلوغ،  صدا یپسرک ابانیآن سمت خ از

 .الیزند؛ ل یاسمش را صدا م
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کند. ساعت شمار  ینگاه م ابانیگردد عقب و به پسرو دخترک آن سمت خ یم بر

 یبوق رانندگان  ب یکر کننده  یشود و قبل از صدا یم کیبه عدد ده نزد

 :میگو یحوصله، م

 ...یریبگ ادشونیهست که اگر  ایکارا تو دن یلیخ ...شمونیپ ایحتما ب-

 :دیگو یرفتن م نیو ح ردیگ یفاصله م نیگذارد جمله ام تمام شود. از ماش ینم

 .ضهیداداشم مر-

 نیکند اما فکر ا یگوشم را پر م یپشت نیبوق ماش یشود و صدا یسبز م چراغ

 :زنم یم ادیگاز برود. فر یرو میگذارد پا یاش نم ندهیدختر و آ

 .باهم ...میدم خوبش کن یقول م ...اریداداشتم ب ...الیل-

زند به چشمانم و بعد  یندارم زل م شیبرا فیکه تعر یگریو حس د یناباور با

 یعذر خواه یدود سمت دوستانش. دستم را به نشانه  یم یا هیاز صدم ثان

 .کنم یدهم و حرکت م یتکان م یپشت یراننده  یبرا
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 یزهرا و همه  ،یکسر ال،یشود ل ینادر تمام فکرم م یبه کافه  دنیرس تا

امکانات و خانواده ها چشمشان را به  نیکه جبر زمانه در بدتر یگناه یکودکان ب

  .گشوده ایدن یرو

بزرگ  ی هیکنم، در سا یآالن پارک م کریپو غول اهیس نیرا پشت ماش نمیماش

 ادهیکند. پ یقابل تحمل نم ریرا غ نمیتابستان داخل اتاقک ماش یگرما نشیماش

 صیقابل تشخ زیچ چیسمتش ه نیکافه که از ا یزنم به درها یشوم و زل م یم

در و باز کردنش  هب دنیگذرم. تا رس یکم عرض و خلوت م ابانی. از خستین

در  نایشود و س یدست دراز کردن فاصله است که در از داخل باز م کیتنها 

 یشود؛ با لباس مردانه  یشرکت ظاهر م یرسم یبر خالف لباس ها یپوشش

تر. لبخندش مختص شخص خودش  رهیاز همان جنس و ت یو شلوار یآب نیج

 :مثبت یمهربان و لبالب از انرژ شهیاست؛ مثل هم

تا حاال تک پر  یدرود ها به خانم ورزشکار  گل به دست، از ک نیتر مانهیصم-

  کوه؟ یریم و بدون ما یشد

 :زنم یم لبخند
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که با من  نیگذر یپوش. مگه شما تنبال از صبح جمعه تون م یسالم مرد آب-

  کوه؟ نیایب

 :ردیگ یام را م یپشت کوله

 !ادین یهرک-

جمع شده اند و کافه  زهایم یکند تا من هم وارد شوم. همه  یباز م شتریرا ب در

 :است یخال با  یتقر

  کجان؟ هیبق-

 :دهد یباال را نشان م یاندازد و با انگشت طبقه  یرا بر دوشش م کوله

 .رنیگ یم میباال تصم یباالن، دارن واسه فضاها-

 :زنم به چشمانش یتعجب زل م با

  رن؟یگ یم میدارن واسه فضاها تصم ایبعد ک ییمعمار تو-

 :خاراند یگوشش را م پشت
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 ادیز دمیکنه. د یدم اول از همه نارون ردش م یکه من م یا دهیواال هر ا-

 یصصتخ مینیتازه بش یاعصاب کل کل ندارم، گفتم حرفاشو بزنه بعد که تو اومد

 .راجع بهش میفکر کن

 یصدا یخال یروم. فضایمتشنج، پا کوبان به سمت پله ها م یحرص و اعصاب با

 :کند یمنعکس م شتریرا ب میکوبش قدم ها

  آراز و نادر کجان؟-

 :چدیپ یاز پشت سر م شیصدا

 .کنن دیرفتن واسه ناهار خر-

 دهد یتر از قبل ادامه م آهسته

 .دادن بدبختا حیفرارو بر قرار ترج-

 یاز نگاهش شره م یببرم اما کالفگ یحرفش پ طنتیش زانیگردم تا به م یبرم

 :کند

 .صادر کردن بود نیتمام مدت در حال فرام-
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 :آورد ینارون را در م یبار با حرص ادا نیاول یو او برا میستیا یم جفتمان

آراز جان  اول... ینه خوب نشد همون جا ...نجایا اریببر اونور، اونو ب نویا-

وکالت خوند؟ از  یواسه چ نیدونم ا یمن نم ...هیکار جد ستین یاالن وقت شوخ

 .گهیکردم د یاشم کار م قهیرو سل کمیخودم،  شیپ ومدیهمون اول م

وش جفت گ هیکنم که انگار از صبح منتظر  ینگاه م نایس یتعجب به پر حرف با

 :مفت بوده

  ش؟یپس چرا آورد-

 :مطمئن شوم هیکند تا از نبود بق یدهد و به پشت سرم نگاه م یتکان م یسر

 هینزدم. خودش  یبهش حرف شگاهیکلمه هم از نما کی یمن حت نیبه جون نسر-

 .نجاستیا دمیدمن اومدم  کاره پاشد اومد...

 :دهد یو ادامه م میگو ینم یزیچ

 .وروره جادوئه نیسر هم نیمن و نسر ریاخ ینصف دعوا ها-

 :خندم یحالتش م به
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  چطور؟-

 نیدم، بعد نسر ی. منم بهش رو نمیکنه تو هر سوراخ یاز بس سرشو فرو م-

 هیآخه دوتا خواهر از  ...ید یکه چرا جواب خواهرمو درست نم شهیدلخور م

  شن؟یمتفاوت م نقدریپدر و مادر مشترک ا

 :دهم یتکان م یسر

و همه جا پشتش  یدادیبهش بها م نقدریا دیاز اول نبا خودته... ریتقص-

 .یومدیدرم

 :کند ینگاهم م یخاص جور

از حدش بهش  شیزبده است، اما اعتماد به نفس ب یلینارون تو کار خودش خ-

 .پرداز بشه هینظر یتو هر موضوع دهیاجازه م

 :دهد یکند و ادامه م یمکث م یکم

 ...دونستم تو دل تو چه خبره یمن که نم ...شمیابر-

 :کند یرا قطع م نایس یپله ها جمله  یعمو سهراب از باال یصدا
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 .میدار اجیقشنگت احت یبه فکرا یعمو جون که حساب ایب گل نازمم اومد...-

کشم و  یروم و عمو را محکم در آغوش م یباال م یکیلبخند پله ها را دوتا  با

زنم  و  یاش تنها لبخند م ”یتو خودت گل“دهم. در جواب  یگلها را به دستش م

در  یگذاشته که حساب یجذاب یپروفسور شیشوم به ظاهر جذابش؛ ر یم رهیخ

 یرنگ یکتان نخود راهنیظاهرش را برازنده کرده. پ ش،یموها یکنار جو گندم

رنگش  یدهد و کمربند چرم شتر ینشانش م تیکه کم سال تر از واقع دهیپوش

و با  ندینش یاست. دستش دور کمرم م قهیآراز خوش سل یایقطعا از هدا

 :کند یبه چشمانم نگاه م یمهربان

  خوشگل من؟ یکجا بود-

 .راه افتادم عمو جون نیتا زنگ زد-

 :زنم یکه تنها خودش بشنود لب م یگوشش جور کنار

  تشبد کجاست؟ار-

کند و مثل من آرام در  یزند، به پشت سرش اشاره م یم یا انهیموز لبخند

 :کند یگوشم نجوا م
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دختره مغزشون گذاشته  ...شهیداره چپ و راست م فهیسرباز وظ هیفعال در حد -

 .تو فرغون

کند اما در  یجلوه م یزنم که احتماال  به گوش عمو عاد یم ینیغمگ یخنده  تک

 :را در آغوشش پنهان کرده هیمن صد گر یمخف یایدن

 ...حقشه-

لوس و کشدارش جلب توجه  ینارون، قبل از خنده ها یتق تق کفش ها یصدا

 :کند یم

 ...دادم یم حیآالن توض یداشتم برا یچ نیجناب مش-

 :را نداشته دنمیکند که اصال انتظار د یوانمود م یمن طور دنید با

  ؟یجان تو هم اومد شمیابر ا...-

همه رنگ و لعاب  نیزنم به ا یچرخم سمتش و لبخند م یکامل م نهیبه س دست

 :رنگش یلیو ن ریجلوباز حر یصورتش و مانتو
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هستم، اتفاقا واسم جالبه که "تو هم"  شهیمن هم نارون جان سالم عرض شد...-

 .یینجایا

 یچند پله  نایشود. س یعبارت "تو هم" درست مثل خودش ادا م یرو دمیتاک و

 :ستدیا یو کنارم م دیآ یپله ها باال م یمانده را تندتر از باق یباق

 .شهیقلوه سنگم جا به جا نم هیکه  شمیبدون نظر ابر-

شود  یاست تا باد نارون خال یجمله کاف نیاست اما هم زیغلوآم یکم نایس حرف

 :جواب بدهد یو با ناراحت

 ....دهیهمه فکر و ا نیا-

آالن به گوش  یو بالفاصله پس از آن جمله  دیآ یبسته شدن در تراس م یصدا

 :رسد یم

 .نایکار دارن س یخوب بود، جا یلینارون خ یها دهیا-

 یشق و رق م ستادنشیا یانگار با تلنبه نارون را باد کرده باشند، نحوه  دوباره

 :چرخد سمت صدا یشود و م

 ...مهندس یشما خودت منبع الهام-
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تا بناگوش باز شده  شینارون و ن یها ینیریبه خودش یاز آمدن آالن نگاه قبل

 :کنمیاش م

  ؟یریگ یشما از آدما واسه فضاها الهام م-

ود ش یو نسبتا  کم نور م یمربع یبلند از پشت سر نارون وارد فضا یبا قدم آالن

بخش  نیپشت سر، ا یکه از فضا ردیگ یرا م ینور یو قامت بلندش کامل جلو

کند از پشت چشمانت  یکه تالش م ییروشن کرده بود. مثل تمام وقت ها یرا کم

 یرا م ییروشنا دیو کل دکن یبکشد، نگاهم م رونیتا فکرت را ب اندازدیطناب ب

 :زند

 از آدمها شهینم یواسه گالر ای یهنر یواسه فضاها ستمین یمن منبع الهام خوب-

  الهام گرفت؟

مانتو و  یدهد. نگاهش رو یي کنم که جوابم را ملب و آهسته سالم م ریز

ها که رسد. همان یم میکند و به کفش ها یعبور م ریام با تاخ یشلوار ورزش

 یپوشد! مکالمه  یم یصبحگاه یها دنیدو یجفت مردانه اش را خودش برا

 :کند یپاره م نایس یمان را صدا یچشم
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 شهیم یالهام سرتاسرش لطافته، اونوقت چه جور یبرادر من، خود کلمه -

  مثل تو؟ یبه موجود زمخت دو متر میربطش بد

 :نایشود با س یعمو بلند و همراه م یخنده  یصدا

. یزیچ هی میو مراسم عاشورا برگزار کن میبزن هینیحاال اگر قرار بود حس-

 .بابا جان هینقاش یموضوع گالر

اش با آراز و آالن است که  یشگیهم یحرف عمو همان شوخ یضمن منظور

 یعلم عاشورا. بعد از خنده ها ایاند و  ینردبان شهردار ایمعتقد است جفتشان 

 :پرسد یاش م یشگینارون با لحن لوس هم نا،یس یطوفان

  ه؟ینیچرا حس-

را از دست  تشانیدهد اما در گوش من دوباره صداها اهم یجوابش را م نایس

تواند حواسم  یماشاهلل" نارون هم نم نی"بگ یمسخره  یجمله  یدهند . حت یم

 یکه غرق شده ام در دو گو یاطرافم جلب کند، وقت یمعن یرا به اصوات ب

اند که چه شد صبح کله سحر  حیمنتظر توض یکه با دلخور ینیریو ش یعسل

داند که  یشدم و سر از کوه درآوردم. او چه م داریب ،یبه کس یبدون اطالع قبل



 
970 

 مهم شیبرا دیکند. شایچقدر قلبم را تنها تر م گریزن د کیبه  یکینزدبا هر 

 .رمیگ یاز او، از خودم فاصله م شیشدن ها من ب کیدور و نزد نینباشد که با ا

 یمرد بنا شده و او با ب نیپهن ا یها انهش یرو شیاهایکه کاخ رو یشمیاز ابر

 .دهد یبها م یگریدختر د یها دهیبه ا یرحم

کند به داخل. از کنار آالن و  یم تمیهدا یعمو که بر کمرم نشسته به آرام دست

 یزنم و چشمانم را م یقدم م یخال یدر فضا ی. کممیگذر ینگاه جستجوگرش م

 :پرسم یاز عمو م هیبندم. بعد از چند ثان

  ه؟یهاتون چ یعمو جون  کانسپت* طراح-

 :دیگو یم یمعطل یب عمو

 ...یزندگ-

 یو با لبخند زمزمه م ستادهیکه درست پشت عمو ا نایچرخد سمت س یم نگاهم

 :کنم

  نا؟یس میما کدومشو انتخاب کن ،یهست واسه زندگ دهیا کیهزار و -

 .دهد یجوابم را م یبا مهربان نایس لبخند



 
971 

را  دهیاز سقف، هزاران ا یکنف یعمو با طناب ها سینف یتابلو ها ختنیآو

 ینشان یهم به نوع یاست که زندگ دهیا نیا نشیدردلش پنهان کرده. مهم تر

 نیگره خورده اند و ا یبه زندگ یمحکم سمانیاست از گره خوردن آدمها که با ر

 یپر شده از خوب ینتک تک ماست در جها ییتابلو ها نشان از پا در هوا قیتعل

کند به تاب آوردن، تاب خوردن و  یناخواسته مجبورمان م ایکه خواسته  یبدو

که نامش را گذاشته  یزیاش. چ ییبایو ز یزشت یل کردن روزگار با همه تحم

 . ریتقد میا

 یگلخانه است که پر شده از طاقچه ها ست،ین یخبر سمانیکه از ر ییفضا تنها

را پر  یگلخانه  یکه تابلو ها در دلشان پنهان شده اند. فضا یساخته ا شیپ

را به  طیمح زانیآو یکه در کنار تاب ها ییبایو ز یمفهوم ریاز تصاو میکرد

از عمو تقاضا کردم تا  هیروز افتتاح نیاول یشکل ممکن پر کردند. برا نیبهتر

 کیکها و یدنیاز نوش ی. با فهرستدیایبه عمل ب یدر خور ییرایاز مهمان ها پذ

ار خوبش و هم ک مینادر و ت یکافه  یباشد برا یغیپرفروش کافه، که هم تبل یها

ها. اگر چه که هر کدام از  شگاهیها و نما یگالر یباشد به نسبت باق یمتفاوت

امر با مخالفت نارون مواجه شد! اما از آنجا که  یدر ابتدا نایمن و س یها هینظر
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 ینتوانست جلو یلینظرات او خ گریزد د یحرف اول و آخر را عمو م یگالر

آقاجان را  قیخط نستعل یهم تابلو یت ورودقسم ی. براردیما را بگ یها دهیا

شعر  یزنده باشد و هم مفهوم ضمن یو خاطره اش در گالر ادیکه هم  میقرار داد

 :کرد یم یهمراه اریبس یگالر یبا حال و هوا امیخ یبایز

 و فلک لعبت باز میما لعبتکان-

 مجاز ینه از رو یقتیحق یرو از

 میکرد یبساط باز نیچند در کی

 !باز کی کیبه صندوق عدم  میرفت

 

و  دیباشگاه و شرکت بر عهده بر فر یکارها ،یگالر یچند روز برگزار یبرا

گذاشته شد، هرچند که هنوز هم آالن معتقد است حضور مستمر من و آراز  نایس

ما بر ماندن مواجه شد  یبا پافشار یاما وقت ست،یهم واجب ن یلیخ شگاهیدر نما

 .نزد یحرف گرید
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 یبخش ها یبعض ییو گل آرا دمانیچ ریاز صبح درگ هیروز اول افتتاح یبرا

 ی. با اشاره افتمین میلباس ها ضیتعو یبرا یلحظه وقت نیو تا هم میکافه بود

 دیروم. کل ینادر م یتک نفره  ییسوم و اتاق فرمانروا یطبقه  میعمو به ن

تاق ا یکه خلوت رچندکشد، ه یبه چشمم م شتریعارفانه اش را ب یفضا ییروشنا

دهد. اتاق  ینشان م یعارف مسلک صاحبش را به خوب تیخود شخص یبه خود

د که از اجدا یمیقرمز و قد یپشت ،یریحص راندازیپر کرده: ز لهیرا تنها چند وس

که  یکیاتاق قرار گرفته، تشک بار یپنجره  ریو ز دهینادر به او به ارث رس

 نوازد و کتابخانه یو تنبور م ندینش یم شینادر است و گاها بر رو منینش یبرا

 هنی. تنها آیقیمعاصر و کتب موس یشعر از شعرا یکوچکش مملو از کتاب ها ی

هم به اصرار من  آن.. .ندارد یهم خوان ایاش ی هیاش با بق یبزرگ و قد ی

 یبه درد اتاق کوچک او نم ینیاسباب خودب نیگذاشته که هنوز هم معتقد است ا

 ادجیبا فضا ا یاش در کنج اتاق تضاد جالب یو بلند یکیخورد اما از نظر من بار

 یطوس یکنم. دامن شلوار یرا عوض م میشوم و لباس ها یداخل م عیکرده. سر

ام را با  یطوس-یاسیو به رنگ  ریاز جنس حر ییدورو ییعبا یو مانتو

به همان  یپاشنه دارو کیبار یو کفش ها یبزرگ و سُبک بادمجان یروسر

 ینقاش زیر ی. تکه هازمیآو یمحبوبم را م یکنم و گوشواره ها یرنگ ست م
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مناسب  ینقاش یگالر یمانتو و طرح متفاوت شلوار ظاهرم را برا یشده رو

که نادر نه با  نجاستیاست. جالب ا یکوچک یجانادر  یاستحفاظ یکرده. حوزه 

خان زاده  ی نهیشیکشد و نه پ یم دکیرا  یاسمش آن جالل و جبروت نادر شاه

 اش یزه یبه سازها یبسازد. دست ییبودنش توانسته از او مرد مقتدر و زورگو

کشم و  یسمت راست و دوش به دوش هم قرار دارند م واریداده به د هیکه تک

کنم؛ الحق که آدمها بر  یمثبتش ترک م یانرژ ایدن کیرا با  تاقشا یبه آرام

 .گذارند یم ریفضاها تاث یانرژ

با  نم؛یب یمتفاوت از صبحش م یرسم عمو را در ظاهر یپله که م نیآخر به

 نهیمحوش به پارچه حالت پت یکه طرح ها یخوش نقش یخاک یقهوه ا ی قهیجل

 دیسف یمردانه  راهنیکار شده، پ شیو محو رو یرکیبا ز یداده و حروف فارس

 .اش قهیبه جل هیشب یو کراوات خوش نقش

 ینگاه جفتشان را به سمتم م میقدم ها یگرم صحبت با نادر است و صدا یحساب

 :شود یپاشد به چشمانشان. عمو زودتر دست به کار م یم نیکشد و رنگ تحس

 ...داره یرنگارو تو خودش نگه م یقشنگت که همه  یقربون اون چشما-

 :دهد یبوسد و ادامه م یروم، سرم را م یم جلوتر
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 .نکن یدلبر نقدریبه فکر مردم باش، ا کمی-

 :کنم یحلقه م شیدستم را دور بازو 

 .امیبه چشم ب کمیجذابم،  یعمو  ی هیسا ریتمام تالشمو کردم ز-

 :دهد یسر م یجذاب یتک خنده  عمو

 .و دست بنداز رمردیکم من  پ ،یبرو پدر صلوات-

 میخندد و به حالت تسل یشود عمو م یاعتراض من و نادر که بلند م یصدا

 :دیگو یهوا م یبرد. نادر ب یدستانش را باال م

 ...ره یبه فروش م هیتو زودتر از بق یبه دلم افتاده تابلو شمیابر-

و امواج  ایدر مقابل در ده؛یاست که عمو از من کش ییبایز یآن تابلو منظورش

ل به ساح ایدر میو نس داستیپ ریرخم در تصو میام، تنها ن ستادهیاش ا یطوفان

شده که در  دهیکش یعکس یاز رو یگرفته. نقاش یبه باز یرا حساب میموها

 یاز پاها یبرداشته شده. دامن بلندم، کم ایرفتن و نرفتنم سمت در نیب دیترد

و دل دل کردن از حرکات نا مطمئن  دیترد نیگذاشته و ا شیرا به نما انمیعر

شده اما  هدیکش ریتصاو یبه نسبت باق یدر ابعاد بزرگ تر ی. نقاشداستیپ میپاها
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 نیبه صورت کامل آورده نشده و ا ریتصو یچون با آبرنگ کار شده، همه 

دل دادن به  نیکه انتخاب ب دهیو گنگ آفر یواقع ریتجسم غ کی یسبک طراح

 .نندهیب یگذارد بر عهده  یاز امواج را م دنیعقب کش ایو  ایدر

ر آالن سکوت پ یکه صدا میکن یم شیو تماشا میا ستادهیمقابل تابلو ا ینفر سه

 :شکند یحرفمان را م

 تابلو ها بره واسه فروش؟ یمگه قراره همه -

 کیو ش یرسم پیکه در ت دشیچرخد سمت پسر رش یو م کندیمکث م عمو

را عقب داده اما  شی. حجم موهادرخشدیخوش م شهیرنگش مثل هم یذغال

 .شدهن خته،یاش ر یشانیدر پ یسر رهیکه با خ یفیبالتکل یآن چند تار مو فیحر

شکسته اش رو به من افتاده. عمو جوابش را  یبه تابلو است و اخم ابرو رهیخ

 :دهد یم

دونه مطمئن  هی نیفروش اما خودمم واسه فروش ا یهمه رو گذاشتم برا-

 .ستمین
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دوزد به  یشود. چشم م یتر م کیدهد و به تابلو نزد یتکان م یسر آالن

گردد سمت من و گوش  ینگاهش بر م هیو بعد از چند ثان ینقاش ریز حاتیتوض

 یا نهیو س ردیگ یچشم از گوشواره م ریمانده ام. با تاخ یاز روسر رونیب

 :کند یصاف م

 گه؟یرو به راهه د یهمه چ-

که از صبح صد  یموارد یدهد و نسبت به همه  یزودتر از ما جوابش را م نادر

بر  یدییکند. دوباره تکان سر تا یکرده، مطمئنش م دیتاک شانیبار بر رو

کند. عمو و نادر دوباره گرم  ینادر و به سمت مخالف تابلو حرکت م یحرفها

بلند آالن. مقابل  مشود با هر قد یشوند اما نگاه من همراه م یگپ و گفتشان م

کند. در دل به خود و  یچرخد و نگاهم را شکار م یدر گلخانه به سمتم م

ا دزدم، ام یچشمانم را م یگریفرستم و با ناش ینگاه نابلد لعنت م نیا ییرسوا

 یزند و با سر به گلخانه اشاره م یم میحرفهاست و صدا نیاو زرنگ تر از ا

باز  یروم. در را جور یو به سمتش م نمک یم یکند. از عمو و نادر عذرخواه

 یشوم و سع یدلچسب و محبوبم م یکند که اول من وارد شوم. وارد فضا یم

دور  میفضا قدم گذاشت نیکه با هم در ا یبار نیآخر یکنم ذهنم را از خاطره  یم



 
978 

 یکه دخترک یزن ریزند به تصو یو زل م ستدیا یگل سرخ م یکنم. کنار بوته ها

زن آرام گرفته و صورت  ی نهیس یگرفته که سرش رو وشرا سفت در آغ

 .شود یم دهیتنها دو چشم پر مهر د ریده که در تصوآم نییپا یرنجور زن تا حد

از  شتریب شیمادرش افتاده که خش صدا ادیو مطمئنم به  ردیگ یم قیعم یدم

 :کند یم دادیب شهیهم

 ...اما قبل  اون بهت بگم... دیهست که با یحرف هی-

 :زند در چشمان منتظرم یم مهیبندد و خ یاز نگاه زن رخت م چشمانش

 .دوست دارم یلیخ بود... خوب یلیخ ...شگاهیواسه نما یکه داد ییها دهیا-

 یکلمه کم م شهیهم شیحرفها یکه برا یانقالب. مرد یعنیجمالت از آالن  نیا

 شیدرونم، گوش ها یو طفل احساس دیگو یمن م ی دهیآورد از دوست داشتن ا

دوست ”. دوست دارم یلیخ“ دهیخوب بسته و تنها شن یلیخ یها دهیا یرا رو

 یلحظات یراداشت، قطعا قلبم ب یت بعد از دوست م ریضم کیکه اگر  یدارم

 :کشد یکند و در چشمانم سرک م یناخواسته صورتم را فتح م یزد. لبخند ینم

 .ام بود فهیوظ نکردم که... یکار-
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کنم که اگر  یکنم و در دل نذر م یچشم به در باز گلخانه نگاه م یگوشه  از

و خلوتمان را بر هم نزند صد صلوات  بفرستم. آالن به سرعت  دیاین کبارهی یکس

شود. از سرعت حرکتش نا خواسته جا  یم کمیو نزد ردیگ یاز بوته ها فاصله م

 :کند یقدم را هم پر م کیکشم. همان  یعقب م یخورم و کم یم

خوب  خودتم خراب نکن... فهیوظ یمحبت و با کلمه  هیحال خوش  وقت... چیه-

 .نبوده فهیوظ یدونیم

 یچرخاند و در آخر در چشمانم تامل م یصورتم م یاجزا ینگاهش را رو مکث،

 :کند

وقته اما الزمه  یلیواسه خ ...ستین روزیکه نقل امروز و د هست... یحرف هی-

 .یبدون

شلوار  بیزند و دستانش را داخل ج یکنم که کتش را کنار م ینگاهش م یسوال

رود و دستبند چرم  یکت باال م یکند. لبه  یرنگش فرو م یراسته و ذغال

 :کند یم یام دلبر ییاهدا
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کنم که بشه به نامت اما واسه ارث عمو  یسه دنگ داروخانه رو م یم کارادار-

 ...مییبدو دیبا یلیخ

 :پرمیحرفش م انیبه م کالفه

 حرف از ارث زدم؟ یمن ک-

 :گذارد یهم م یرا رو چشمانش

 ...معطل قند بپر وسط حرفم ییبذار بگم بعد مثل چا دختر...امون بده -

 :زنم یشوم و به نگاه چشمان گرمش زل م یم ساکت

رسه به  یم راثشیارث و م یمرگ آقاجون شده همه  شیپ ایچون عمو س-

داستان بود چه برسه  نیهم یاشم بود یواقع یاگر بچه  یحت ز،یآقاجون و عز

کنم که تو به  یم ییکارا هیاما من دارم  ،یسود یکردنا زیبه االنو دندون ت

 ستدر یمایکه تصم ...یستیخودت با یپا یکه رو ،یکه حقته برس یزیچ

 .بسته بشه هیو دهن بق تیواسه زندگ یریبگ

در  زیو خواهر عز یاست که سود یمزخرف یاحتماال همان حرف ها منظورش

به هر  نکهیزدند؛ ا یم یچ نیماندن در خاندان مش یمورد من و تالشم برا
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خانواده را از آن خود کنم تا  نیاز مردان ا یکیهم که شده تالش دارم  ینحو

 :دیگو یدهم که م یتکان م یبزنم. کالفه سر بیبه ج یپول و ارث

که  هنیا تمیمسئول نیواسه من کله تکون نده، تو حقته و منم تا زنده ام بزرگتر-

 .تورو به حقت برسونم

 نیا یها یدلخور نکهیرود از ا یشوم و ته دلم غنج م یم رهیچشمانش خ به

 :زنمیدر چشمانش کمرنگ شده. آرام لب مچند وقته 

 ...نگو آالن ینجوریا-

 یکجک یزند و با لبخند یام م ینیدست چپش به نوک ب یانگشت سبابه  با

 :کند ینگاهم م

 .یکن یختیر نیبه صدات و چشاتو ا ینگفتم قر بد نارویا-

 یرا از پشت گوشم آزاد م یشود و با همان دست روسر یتر م کینزد دوباره

دور گردن  یکه از چرخش دوبال بزرگ روسر یکشد. گره کوچک یکند و جلو م

 :کند یدو چشمم حرکت م یکند و نگاهش رو یو سمت چپم بسته ام را سفت م

 ؟یشیخر نم هیتو که واسه خاطر حرف بق-
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 :چشمانم یکند رو یم مکث

 ...ما شیکه خونه بود، نادرم که پ ایکوه؟ در یرفتیبا کجمعه -

 :کنم یتعجب نگاهش م با

  ؟یبپرس نویکه ا یدیچها رو یکبر یصغر نیا یهمه -

 :گذارد یمهم  یرا محکم رو چشمانش

که  یزیبه چ فته،یکارا رو روال ب کمیبذار  صبر داشته باش... چرند نگو...-

 ...بعد ،یحقته برس

 یسر در نم شیحرف زدن ها ختهیجسته گر نیکند. اصال از ا ینگاهم م ساکت

 :آورم

 داره؟ راثیبه ارث و م یرفتن من چه ربط کوه ؟یبعد چ-

 :زند در چشمانم یم زل
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که  یبر ویخواد، راه یکه دلت م یبکن ویاون کار دمیم دونیمن دارم بهت م-

 فقط خبر بمونم ازت... یکه چقدر برام سخته ب یدونی. میبعدا حسرتشو نخور

 نکن، خب؟ مونمیپش

 ینگذشته که صدا شیرفهاخاز هضم  هیکند. چند ثان یم یته دلم را خال حرفش

 :کشد ینارون بر اعصابم خراش م غیج غیج

 تو گلخونه؟ یآالن جان همه منتظر شمان، واساد-

 :رسد یگذرد و به نارون م یآالن از چشمانم م نگاه

 اومدن؟ ایک م،یکار مهم داشت-

 :دیگو یتوجه به من م یباز هم ب نارون

 .با  یاومدن تقر ایهمه دعوت-

 :چرخد سمت من یآالن م نگاه

 ؟یدعوت نکرد ویتو کس-
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اضطراب کشنده  کیکه آن "نه" قاطع را در جواب سوال آالن گفتم،  یلحظه ا از

 یکه صدا بیحال غر کیقلبم چنبره زده.  یمار خوش خط و خال رو کیمثل 

 یم ادیدر گوشم فر یمواخذه گر شمیکرده و هر لحظه ابر دارینم را بوجدا

ت هس یتر بانمهر شمیرو گفت؟" اما ابر شگاهینما انیجر انیبه ک یزند"پس ک

 ."گفتم، دعوتنامه که بهش ندادم شگاهیمن فقط از نما”که در جوابش پاسخ دهد:

دانم  یو آگاهانه م رمیگ یشود، کمتر آرام م یم شتریب یجدال درون نیچه ا هر

امروز  نیو هم شگاهیحضور در نما یبرا ستیاصال منتظر دعوتنامه ن انیکه ک

 یتوانم بکنم، دعا برا یلحظات م نیکه در ا ییرساند. تنها دعایخودش را م

  .است که آالن نباشد یآمدنش در زمان مناسب

رفت و  نیآمده اند و ا دیبازد یبرا انینفر از دوستان و آشنا نیصبح چند از

کنم. هر چه به  یکند تا کمتر خودخور ریاز فکرم را درگ یآمدها توانسته کم

 المیشود و خ یلبخندم بزرگ تر م میشو یتر م کینزد یانیعصر و ساعات پا

که مقابل تک  یدهم به مهمانان یدل م یو با حال بهتر انیک امدنیآسوده تر از ن

از هنر عمو و سبک منحصر  یو شعف خاص یو با شاد ستندیا یتک تابلو ها م

 یرسد و انرژ یبه تک تک مهمانان م یکنند. عمو با مهربان یم ریبه فردش تقد
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 شیاز پ شیحرکاتش اثر گذاشته ب یهمه  یکه چشمانش را پر کرده و رو یا

آالن  یو گوش سپردن به حرفها یمردم تحرک نیا یکند از برگزار یام م یراض

ساله  نیخودخواسته و چند یانزوا نیبود، حضور در جمع عمو را از ا که معتقد

جواب سوال همه را  ینجات خواهد داد. عمو سهراب  امروز که با لبخند و شاد

کوچکش تا رنگ بپاشد بر  یُبرد به دخمه  یکه پناه م یدهد با عمو سهراب یم

دارد تا از  یاست. عمو سهراب امروز، محکم قدم بر م متفاوت شیایدن یاهیس

 د،یایب رونیب یکوچک و شاد یهمچون جوجه  ییدل ققنوس آتش به جان  تنها

الش ت ی جهینت نهایتجربه کند و ا یدر پنجاه و چند سالگ گریرا بار د یکه زندگ

 .عمرش را وقف تک تک ما کرده یاست که همه  یمستمر آالن یها

مثل  شیکه موها یی. مرد جوان پر موستمیا ینادر و دوست هنرمندش م کنار

ساخته  یبانمک یقرمزش از او چهره  میفر نکیاند و ع دهییقارچ بر سرش رو

دهد در باب  یداد سخن م ،ی. با لحن قاطعدیآ ینم شیحرفها تیکه اصال به جد

 گنگ و گه یگاهاحساسات  نیا انیب یاستفاده از آبرنگ برا یسبک عمو و خوب

 .واضح
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کرده و غبار و  ریکار صورتش را پ ی  که سخت یا یمرد معدن چ ینقاش مقابل

 یاز نقاش شیها لی. تحلمیا ستادهینشسته، ا دشیدوده بر دستان و نگاه نا ام

 یبرسد. در حال نندهیکه با نگاه نخست به ذهن ب ستین یزیاست. حداقل چ بیعج

 یدر تا از رو سمتچرخم  یدود بلند شده، م میکنم از گوشها یکه احساس م

 یو کت انیک دنیکه د نم،یدر نصب شده زمان را بب یکه باال یساعت بزرگ

 یرتصو هیبا حاش دیگل رز سف یپر از غنچه ها یبا سبد انیکند. ک یم خکوبمیم

که تمام صورتش را پر  یبا لبخند یبه خدمتکار دم در است و کت حیدر حال توض

شده  ریاز سمت من د یهر اقدام یراب گریدهد. د یدست تکان م میکرده برا

چرخد و با دست مرا به خدمتکار جوان و خوش  یبه سمتم م انیچون نگاه ک

تواند مرا نجات  یم یلحظات ملکوت نیکه ا یزیتنها چ گریدهد. د یپوش نشان م

کند، که به آن هم  دمیچند ساعت ناپد یپاتر است تا برا یهر ییدهد شنل جادو

 یزند و در را به رو یم میبه رو یلبخند یبا خوشروئ ارندارم! خدمتک یدسترس

درخشد؛ در کت تک چهارخانه  یم شهیمثل هم انیکند. ک یخواهر و برادر باز م

 یروشن یکمربند و کفش ست قهوه ا ،یشلوار سرمه ا  ،یسرمه ا یقهوه ا ی

از  شیتعلل ب گریزند. د یفاصله هم داد م نیکه دست دوز و گران بودنش از ا

 یجلب توجه نکنم به سمتشان م یلیکه خ یام طور. با چند قدم آرستین زین جایا



 
987 

باز به جفتشان  یبر اضطرابم غلبه کند و با رو یکنم مهمان نواز یم یروم. سع

بر گردنم  دنمید یذوق زده است و از شاد شهیمثل هم ی. کتمیخوش آمد بگو

صورت و ظاهر متفاوتم  یبر رو طنتیپر ش انیشود اما نگاه کیم زانیآو

 :چرخدیم

  ن؟یاومد رونیُوگ ب یخانم شما از مجله -

رود تا  یعقب عقب م یشود و کم یبرادرش از من جدا م یپشت بند جمله  یکت

 :خوب نگاهم کند

  .شمیابر یچقدر قشنگ گاد... یاوه ما-

و با  میبگو یزیدهد چیشوم و باز اجازه نمیم رهیلبخند به نگاه مهربانش خ با

 :ندیچ یلب بر م یدلخور

 ...یایما نم شیهم که پ گهید-

 بر سرش یدیق یکه با ب یکشم و شال دخترانه و خوشرنگ یبر سرش م یدست

 :کنم یمرتب م یانداخته را کم

 .تنگ شده بود یدلم برات حساب زم،یعز امیم-
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 :انیچرخم سمت ک یم

 .نیخوش اومد یلیخ-

 :دیآ یتر م کینزد یبا مهربان انیک

  م؟یدعوت اومد ینداره ب یاشکال-

 :کنم ینگاهش م دستپاچه

 ...آوردم یبراتون کارت م دینه، من با-

مانده نه راه  میقرار گرفته ام که نه راه پس برا یدر عمل انجام شده ا کامال

او هستم و هم خجالت زده از  ی. هم خجالت زده از دعوت نکردن رسمشیپ

که  هرچند .زنم یدست و پا م قیعم یدودل کی نینگفتن حضورشان به آالن. ب

ز رو نیزدم تا به ا یامروز نم شگاهیاز نما یگشتم هرگز حرف یاگر به عقب بر م

  .دچار نشوم

 :افکارم یکشد بر نا آرام یمهربان عمو خط م یصدا

 .ینکرد یرو به من معرف زیعز یجان، مهمونا شمیابر-
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 :چرخم سمت عمو یگذارم و م یرا آرام بر هم م چشمانم

 .هستن یانیهم برادرشان جناب دکتر کاو شونیشاگردم و ا یعمو جان، کت-

شود و بعد از آن  یم رهیدر چشمانم خ یبا حالت سوال هیچند ثان یبرا عمو

ه دهد و بیدست م انیبا ک د،یآ یتر م کیمتوجه تعللش نشود نزد یکه کس یطور

 :دیگویخوش آمد م یکت

 .قربان نیخوش اومد یلیماست. خ یمهمون همه  شم،یمهمون ابر-

 :کند یعمو م میرا تقد شیبایسبد گل ز یبا مهربان انیک

داخل  شگاهینما یبرگزار ی دهیواقعا ا ،یچ نیگم جناب مش یم کیتبر یلیخ-

 نیتونم بگم من که ا یداره. به جرات م زادیدست مر ییبایز نیکافه به ا کی

 .از حد منو مجذوب خودش کرده شیب یگالر نیا دم،ید ایتو دن یهمه گالر

 :زند یم یلبخند دلگرم کننده ا عمو

 .شده بایز نقدریا نیهم ی. براشمهیکار خود ابر دمان،یو چ دهیا یهمه -

 :چرخد سمت من یم و
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  گلم؟ یکرد ییرایاز مهمونات پذ-

به  ییخدمت منو شی. پندیآ یبا هم م شخدمتیجواب نداده ام که آراز و پ هنوز

 نایبه ک بانهیو آراز غر ستدیا یدهد و منتظر دستورات م یم انیو ک یدست کت

 :زند یکند و آرام کنار گوشم لب م ینگاه م

  م؟یدار یمهمون خارج-

 :ردیگ یربطش خنده ام م یسوال ب از

  ؟یچرا خارج-

که به عمو گفتم به آراز  یو برادرش را به همان نحو یکت یبلند تر یبا صدا و

دهد و با  یدست م انیرود، با ک یکنم. آراز هم مانند پدرش جلو م یم یهم معرف

اولش سمت چپ من و خم  یگردد سر جا یکند. بر م یم یکوتاه یاحوالپرس یکت

 :شود کنار گوشم یم

 .. چقدر دختره لهجه دارهنیمطمئن شدم خارج گهید-

 :میوگ یهم بشنوند م یو کت انیکه ک یجور دیاین شیپ یسو تفاهم نکهیا یبرا

 !ستمیکه ن یا گهید زیچ یآراز جان، من مرب گهیشاگرد شنا د-



 
991 

 :ستدیا یدهند و آراز صاف م یرا م شانیسفارش ها یو کت انیک

  گه؟یاومدن د یباشگاه م-

 یم انیپشت کمر ک یدست یاریبه سؤالش بدهم عمو با هوش یجواب نکهیاز ا قبل

 :گذارد

 .دیکن دنیاز تابلو ها د نیاریب فیتشر ست،یصحبتا ن نیاالن وقت ا-

رود. از کنار دو  یو همگام با عمو جلو م ردیگ یچشم از آراز م ریبا تاخ انیک

من و برادرش حرکت  نیب یگذرند. کت یمفصل عمو م حاتیسه کار اول با توض

 انیک یشود. هر از چند یذوق زده م یریهر تصو دنیکند و کودکانه از د یم

 یو سبک ها یقاشعالقه اش به ن زانیپرسد که نشان از م یاز عمو م یسوال

است. هنوز  یچند بعد یکند که او مرد یقانعم م شهیاز هم شیمتفاوت دارد و ب

همراه است و نگاه مضطرب من در اطراف  دیبا شک و ترد انیک ینگاه آراز رو

 مینیب یهمکف را م یطبقه  یها یدور کامل نقاش کی. ابدیچرخد تا آالن را ب یم

 یاز دوستانش از پله ها یکیآالن و  ده،یسوسط سالن نر یها یو هنوز به نقاش

 تیو با جد فتادهی. خوشبختانه هنوز نگاهش سمت ما نندیآ یم نییدوم پا یطبقه 
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سرم آراز کنار گوشم لب  عیدهد.از چرخش سریدوستش گوش م یبه حرف ها

 :زندیم

  ؟یچرخون یچشم م یکه مثل موش دار هیک اروی نیمرگ آراز ا-

 :دهم یمثل خودش آرام جوابش را م همانطور

 ...که داداش شاگردم یدیشن-

 کند. یزنم که پرسشگر به من و آراز نگاه م یم یتک یبه رو یدر ادامه لبخند و

 :کوبم یآراز م یبا آرنج بر پهلو

 .دهیبدبخت گرخ یدختره  ،یآماده به خدمت نگاهشون کرد یانقدر مثل افسرها-

 یاندکمان جواب م یزند و در همان فاصله  یم یکت یبه رو یهم لبخند آراز

 :دهد

 .بترسه دیشله، فقط با نقدریداداشش ا یچشما چیپ یبگرخه، تا وقت دمیبا-

 که عمو از میرس یم ییبه تابلو انیکنم و همقدم با عمو و ک ینثارش م یچپ چپ

 :شکافد یم ینازک کت یرا صدا مانیا هی. سکوت چند ثاندهیمن کش
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  جونه؟ شمیابر ،یدختر  تو نقاش نیا-

ه ک یاست که اتفاق انیبه ک حیدهد و در حال توض یتکان م یبا لبخند سر عمو

هوا از چله رها شده باشد، از  یکه ب یریآالن مثل ت یافتد. صدا یم فتدیب دینبا

 :پراندم یجا م

 ...همه مهمون نیتابلو؟ ا نیا یجلو نیشده همه جمع شد یچ-

 یجمله جفتشان به سمتش بر م نیکه با ا دهیو خواهرش را درست ند انیک هنوز

 یرفح یکس نکهیزنند. قبل از ا یبا هم برق م یو چشمان کت انیگردند. صورت ک

 :کنم سمت آالن یبزند رو م

 ...شاگردم یآالن جان، کت-

در چشمانش  ییاز آشنا فیخف یجرقه  کیکند.  یمکث م انیک یآالن رو نگاه

 گریجان ندارد تا نگاهش را به آتش بکشد. چند قدم د یشود اما آنقدریروشن م

جمله ام را کامل  نکهی. قبل از استدیا یدارد و سمت راستم م یرا محکم تر بر م

 :چکاندیماشه را م انیکنم ،ک

 ...هستم یانیکاو انیک-
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 انیکه ک یآالن. دست یدارد و نه برا یتیمن اهم یجمله اش نه برا یادامه  گرید

ماند؛ درست مثل تابلو  یجواب و معلق م یبه سمت آالن دراز کرده همانطور ب

 .به جانشان افتاده یعمو که اجبار زندگ سینف یها

به  لبخند .برد یشلوارش م بیکشد و سمت ج یدستش را عقب م ریبا تاخ انیک

 :زند یم یظاهر دوستانه ا

 .یچ نیناب مشتون ج ییخوش وقتم از آشنا یلیخ-

شانه  یکند. دست چپش را آرام رو یم شیو تماشا ستادهیهمچنان با اخم ا آالن

 :دهد یرا م انیپاسخ ک یگذارد و با لحن محکمیام م

 .نیشما مهمون پدرم هست-

رساند که  انیمحترمانه. در لفافه به گوش ک یمناظره  کیآغاز  یعنی نیا و

 نیکنم. انگار من، عمو و آراز منتظر هم یتحملت م یچون مهمان پدرم هست

منجمدمان برگردد.  یآب شود و لبخند به صورت ها خمانیاز  یتا کم میجمله بود

 انیکه ک دیبگو یزیکند چ یشود و قصد م یعمو از آن حالت ناظر لَخت خارج م

 :گرید کیشل کیو  ردیگ یماهرانه افسار کالم را دوباره به دست م
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وقت  چینبودن که ه شونیاگر ا م،یهست یچ نیخانم مش البته که ما مهمون-

 .شد یما نم بیبا پدر هنرمندتون نص ییسعادت آشنا

لمس کرده  با  یچپم را تقر یشده و دست آالن شانه  رید یهیهر توج یبرا گرید

 .از بس فشار آورده و ول کرده

 :کند یصاف م یا نهیبزند س یآالن حرف نکهیقبل از ا عمو

 نیبدم. اسم ا حیممنون پسرم. حرف تو حرف اومد نشد درست برات توض یلیخ-

 ترشیب شیسخت یتابلو ها بزرگ تر کار شده و قطعا کم یاز همه  ده،یتابلو ترد

 ...شده ادهیکه روش پ یکیبوده چون تکن هیاز بق

 قیعم ینفس ها یشنوم. تمرکزم رفته رو یعمو را نم یحرف ها یادامه  گرید

و  ستادهیتنها ا یجواب دندان شکن چیبار بدون ه نیاول ین که براو نا آرام آال

ترسم؛ از  یم بیقبل از طوفان عج یآرامش ها نیکند. و من از ا یتماشا م

 .اندازدیب ریآالن انفجارش را به تاخ نکهیا

 :پرسد یخاص خودش م اقیبا اشت انیشود ک یعمو که تمام م حاتیتوض

 .و هم حس تابلو عتیبکره؛ هم پرسوناژ، هم طب یطراح نیا زیهمه چ-
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 :گردد سمت عمو یبر م دوباره

ما ا ست،ین یکه شک دیهست یریکه شما هنرمند کم نظ نیدر ا ،یچ نیجناب مش-

ار آث ی هیاز حد کارتون رو از بق شیکه وجود منبع الهام در اطرافتون ب دیریبپذ

 .کنه یم زیمتما

 :کند یم قیدهد و حرفش را تصد یتکان م یسر ریبا تاخ عمو

که  یموضوع نیبشه گفت اول دیشا ،یانجام هر کار هنر یبرا نطوره،یهم-

 .کنه منبع الهامه یم دایپ تیاهم

 :خورد یم یفیبدهد، آالن تکان خف یپاسخ انیک نکهیاز ا قبل

 .زیدوست عز یبر آتش دار یشما خودتم دست ایگو-

 :چرخد سمت آالن یم انیک نگاه

 .شم یمتوجه منظورتون نم-

 .یمعلومه خودتم اهل فنّ  ،یکن یکه در مورد هنر صحبت م ینجوریا-
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 دهان پر حاتیرا با آن عنوان و توض یانیکاو انیک تیزیکه آالن کارت و مطمئنم

تنش  کیپر طعنه اش در واقع آغاز  یجمله  نیکن کامل به خاطر سپرده وا

 .است یلفظ

 :زند یلبخند م یرکیبا ز انیک

 .هیآ گهید زیحوزه هستم. شغلم چ نینه متاسفانه، من فقط عالقمند ا-

به چشمانش نبرده  یکه راه یشخندیدهد و با نیچپش را با اخم باال م یابرو آالن

 :دیگویم

 .یهست یخوب ی ندهیپس فقط گو-

سکوت  یبار در تمام عمرش روزه  نیاول یکنم که برا یبه آراز نگاه م متعجب

 یریجلوگ یشده. عمو برا رهیخ یدوئل لفظ نیو به ا ستادهیگرفته و سمت چپم ا

 :دیگویم یاز هر بحث

 جیکه از هنر و ترو نیهم ،یهنرمند باش دیبه هنر لزوما  نبا یعالقمند یبرا-

 .هیکنه، عال دایرشد پ یبرا یبستر مناسب یبشه تا تو هر جامعه ا تیفرهنگ حما

 :ستیکند اما آالن دست بردار ن یم دییبا سر حرف عمو را تا انیک
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کردنش بحث جداست. تا  لیحرفه، اما نظر دادن و تحل هینه آخه دوست داشتن -

رف ح یتون ینبودنش نم ایکه از بکر بودن  یباش دهیکار و نچش ی  سخت یوقت

 .یبزن

 :دود ینگاهش سمت آراز م و

  ؟یتون یم-

 :خورد یظاهرش سر م یکند و چشمش رو یم انیبه ک ینگاه آراز

 ...نه واال-

 :کند سمت عمو یدو برادر رو م یتفاوت به طعنه ها یب انیک

 یهر چقدر هم که مبلغش باشه م اثر شدم... نیا ی فتهیدر هر صورت من ش-

 .پردازم

 را شانیگردانم که کار اصل یبرم مینوایب یها هیرا به ر ژنیاکس یناباور با

 :کند یبا ذوق نگاهم م یفراموش کرده اند. کت

 .ناستیدنبال بهتر شهیهم انیدونستم، ک یم-
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 هیآالن با مکث چند صدم ثان ؛بدهد انیبه درخواست ک یعمو پاسخ نکهیاز ا قبل

 :دهد یجوابش را م یا

 ...داداش واشی-

 :دهد یادامه م تیرسد به آالن و او با قاطع یم انینگاه ک دوباره

 .میکن متیتقد یما دو دست یدست بذار یکه رو هرچ ستین ینجوریا-

تا  مینارون را کم داشت یاعصاب خردکن کفش ها یوانفسا فقط صدا نیا در

و کنار آالن  دیآ یپر تنش. م یصحنه  نیا یشود برا یا ژهیمتن و یقیموس

 :دهد یتوجه به او جواب آالن را م یب انی. کستدیا یم یحرف چیبدون ه

 .پردازم یمن م ...ستیباشه مهم ن متشیچقدر هم که قهر -

 :کند ینگاهش م یبا خونسرد آالن

که  نی. همستین یتابلو فروش نیا ...شهیداداش الزمت م بتیپولتو بذار ج-

 .هیکاف یشد دنشیمفتخر به د

 :زند یم یفیدر چشمانش النه کرده پوزخند خفکه  یبا تمسخر انیک
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  ؟یریگ یم میشما تصم یهمه چ یبرا-

چشمم  یرود و تک تک حرکاتش در گوشه یفرو م بشیراست آالن در ج دست

 :ندینشیم

 ...شک یب-

 :چرخد سمت آالن یکامل م انیک

 یدینکش یکه سخت یکار یبرا یاز جمله ات نگذشته. فرمود هیهنوز چند ثان-

 .ینظر بد یتون ینم

 :شود یم کتریبه او نزد یقدم آالن

. بعد  اون، هر دمیکش شویاول از همه من سخت ینیب یم نجایکه ا یزیهر چ-

 .کن خاطرت بمونه یمونه! سع یمنه تا ابد همونجا م یلوا ریکه ز یزیچ

و  یدوئل لفظ نیدادن به ا انیپا ی. عمو براستمیاز ضربان قلبم مطمئن ن گرید

 :گذارد یم انیک یبر شانه  یدست یچشم
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. یدیرو کامل ند گهید یکاراشما هنوز  ست،یفروش ن یتابلو برا نیپسرم ا-

 .دم بهت یم هیبه چشمت اومد من خودم هد یزیاگر چ شاهللیا

از چشمان آالن کنده و به سمت عمو  ریبا تاخ انیک نیهزار رنگ و خشمگ نگاه

 :گرددیبر م

رد، اما ک نییتع یمتیبراشون ق شهینم یشما فوق العاده است که حت یانقدر کارا-

 .شدم دیترد یتابلو نیا ی فتهیمن واقعا ش

 انیدهد به چشمان کیم هیهد نندهیآرامش را به ب ایدن کیکه  یبا لبخند عمو

 :شودیم رهیخ

 .نظرت عوض شد دیشا نیباال رو بب یگلخونه و طبقه  میبر ایب-

 یتکند، ح تیرفتن به گلخانه هدا یرا برا یو کت انیافتد تا ک یعمو جلو م یوقت

شوند  ی. خوب که دور مشانیجرات ندارم سرم را بچرخانم چه رسد به همراه

 :پرسد یم ینارون از مخاطب نامشخص

  آقا؟ نیبود ا یک-
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و با چند قدم بلند از کنارمان  ردیگ یم قیعم ینگرفته که آالن دم یجواب هنوز

 .اند ستادهیآنسوتر منتظرش ا یرود که کم یم یشود. به سمت چند نفریدور م

توجه به  یدارد. کنار آراز و ب یقلبم بر م یرا از رو ینیحس سنگ رفتنش

 م،یشو یکنم. خوب که از نارون و نگاه بهت زده اش دور م ینارون حرکت م

 :زند یآراز آرام لب م

  بود؟ یبچه خوشگل ک نیا-

 :دیگو یم یساختگ یگردد سمتم و با غم یکنم که بر م ینگاهش م یدیناام با

 .یبود یخوب یبچه  شم،یابر امرزدتیخدا ب-

 ...که هست نکن ینیتر از ا یته دل منو خال نقدریا-

 :دیگو یکه با اخم م رمیگ یم شیاز بازو یشگونیبا حرص ن و

 ...بدم یالک دیام یحاال من ه شه؟یته دلت مگه پر م گهینکنم؟ د یته دلتو خال-

 .یبد دمیخواد ام ینم-

 :ستدیا یم کبارهی به
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 کرد؟ ینگات م نقدریچرا ا ه؟یطرف ک که! یزن یآدمم حرف نم یآخه مثل بچه -

نسبت به مکالمه مان که  هینگاه بق یتفاوت یکنم و از ب یبه اطراف نگاه م یکم

 :کنم سمت چشمان منتظرش یشوم، سرم را بلند م یمطمئن م

 ...رفتم خونه اشون یهمون شاگردمه که م یکت-

جمله ام  انیجد سادات" را م ای" کوبد و عبارت یاش م یشانیبر پ یجور آراز

  !شوم کارم ساخته است یکه مطمئن م دیگو یم

حالت چهره ام  دنیزد، با د یآرام آرام به سمت مان قدم م نیکه تا قبل از ا نادر

 :دارد یرا تندتر بر م شیقدم ها

  شده؟ یچ-

 :دهد یکشد و جوابش را م یصورتش م یهمان دستش را محکم رو آراز

 ...میش یتو قطع و وصله همش. االنم تو حالت قطع ؟یدون یآبو که م تیوضع-

 :دهد یکند و او باز هم ادامه م یهمانطور گنگ نگاهش م نادر
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زده، که آب وصلم که بشه بازم  یگند هیخانم  شمیابر تیوضع نیحاال تو ا-

 .پاکش کرد شهینم

 :چرخد سمتم ینادر م یسوال نگاه

  شده؟ یخل و چلت؟ چ یپسرعمو نیگه ا یداره م یچ-

 :کنم ینگاهش م دیمکث و نا ام با

  رفتم خونه اش؟ یاز شاگردام بود که م یکی ادتهی-

 :دهد یتکان م یسر آرام

 ...نجایاومد ا دیآالن فهم یکرد و وقت یم یهمون که با برادرش زندگ-

 :ام نکند یعصب نیاز ا شیخاطرات، ب یادآوریحرفش تا  انیپرم به م یم

 ...نجایآره، امروز با خواهرش اومدن ا-

 :شود یبه پشت سرم جلب م نظرش

 !رونیب ادیکه داره با عمو سهراب از گلخونه م هینگو همون-

 :دهیرا د انیکه خود ک داستیپ دهیند
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 ...آره خودشه-

مکث من و آراز را به سمت  هیدهد و بعد از چند ثان یتکان م یسر متفکر

 :کند یم تیتابلو هدا نیتر کینزد

 ...دم یبهت حق م کمی دمشیاالن که د-

 یم رهیمطمئن خ یچرخد سمتش و او با چشمان یمن و آراز با سرعت م سر

 :شود در نگاه آراز

که  هنیکارو کرده. قبول دارم اشتباه کرده، اما حرف من ا نینگفتم که بهتر ه؟یچ-

 .شدم یم یمرد نیمن هم دختر بودم جذب همچاگر  دیشا

 یجد یعنیکند؛  یم کیخالص را به مغز خودم شل رینادر اول از همه ت ی جمله

که معتقد بودم عشق آنقدر پاک و مقدس  یشدم؟ من یانیکاو انیمن جذب ک یجد

وارد کند؟ چه شد که  یبه قداستش خدشه ا یتواند حت یکس نم چیاست که ه

در راه، جذب  وعشق آالن را به مقصد ساحل آرامش شنا کردم  یطوفان یایدر

  کرد؟ رمیحس متفاوت درگ کی تیقصه جذاب یبا شکوه شدم؟ کجا یکشت کی

 :میگو یآرام م ییصدا با
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خودش، روابطش با رضا و کال   دنیبود از فهم یاولش فقط کنجکاو-

 ...اما کم کم ...تشیشخص

 :پرد یحرفم م انیتحمل به م یب آراز

  ؟یعاشقش شد-

از سبک حرف زدنش،  اد؛یگم، ازش خوشم م یعاشق نشدم اما بهتون دروغ نم-

 نکهیکه به خواهرش داره، از ا یاز محبت نش،یاز جسارتش، از نگاه پر از تحس

 ...باهوشه

 :شوم یم رهیکنم و به دو جفت نگاه منتظر خ یرا بلند م سرم

 .ادیخوشم م گهید یهمه تفاوتش با آدما نیاز ا-

چرخد اما نادر همچنان با آرامش  یدور، دور خودش م کیباور نا آراز

 :کند یمخصوصش نگاهم م

 ...اشتباهو بخواد یممکنه آدما یوقتا دل آدم حت یبعض ،یحق دار-

 :چرخد سمت من و بالعکس ینادر م یچشمانش از رو رتیبا ح آراز
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زنه! داداش من تو خودت  یحرف م یداره از عشق و عاشق یک نیبب ...ایخدا-

  ؟ید یمشاوره م نمیبعد به ا ،یزن یاشتباه م یدار

 :کند یبه آراز نگاه م تیو با عصبان دیآ یبار صبرش سر م نیاول یبرا نادر

 نکهیاصال استاد انتخابات اشتباهم. اما قبل از ا زنم! یآره داداش، من اشتباه م-

  آدم اشتباه شدم؟ هیجذب  شد یفکر کن چ نیبش یمنو مؤاخذه کن

 :چرخد سمت من یم کبارهی به

  ه؟یآقا چ نیجان اسم ا شمیابر-

 :میگو یدر هم گره خورده م یانگشتان با

 .انیک-

 :دهد یرو به آراز ادامه م دوباره

بره پشت سرشم نگاه نکنه. از کجا  م،یو شل و پل کن انیک نیا میمن و تو بزن-

 نیما اصال ا نکهیبدترش نباشه؟ کما ا هی شهیجذبش م شمیکه ابر یمعلوم آدم بعد

 چیخوب؟ قضاوت نکن، ما ه ایبده  میبگ میتون یم یچطور م،یشناسیپسره رو نم

  حرف بزنه؟ یک یپس برا میکن. االن ما هم بهش پشت مینبود شمیابر یوقت جا
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کنم سرم را بلند  یم ی. سعرمیگ یاعتماد به نفس م ینادر انگار کم یحرف ها با

 :دیگو ینادر م ،کنم ینم دایرا پ یو کت انیک یشوم. وقت رهیکنم و به اطراف خ

 .باال یرفتن طبقه -

 :ردیگ یرود و بعد از چند لحظه دوباره انگار آتش م یدر فکر فرو م یکم آراز

 .آمارشو خود رضا بهمون داد رضاست... قیرف اروی-

 :چرخد سمتم یبعد م و

  باشه آخه؟ یرضاست، آدم حساب قیکه رف یکس چطور ممکنه-

 :دهم یتکان م یسر کالفه

 ...شناسدش یفقط م ست،یرضا ن قیرف-

 قشیو پوکش خبر داره، بعد رف کیرضا از ج ...ایاریباال م یکفر منو دار-

  فقط آشناست باهاش؟ ست؟ین

 .دهیفهم یاتفاق یلیکنه، رضا خ یاون قصه اش فرق م-

 :کند یفرو م بشیرا پر حرص در ج دستانش



 
1009 

 یاقخلقتشم کامال اتف ای شاهلل؟ی! ننه بابا که داره اهیکه شکر خدا اتفاق زمیهمه چ-

  بوده؟

رود اما خودش همچنان پر  یمن و نادر به هوا م یخنده  یحرفش صدا از

 .کند یحرص نگاهم م

 .ستنین رانیپدر و مادرش ا-

 :شود یلحن و حالت صورتش پر تمسخر م دوباره

  ام استاد کرده؟ یخونه مجرد اوری! پس آقا یاله-

 :نگاه مواخذه گرش را ندارم نیاعصاب ا گرید

فردا قراره  نیانگار من هم یکن یسوال جواب م نیتمومش کن آراز. همچ یوا-

 ! اگر هم بفهمم سر ونیمن فقط ازش خوشم اومده، هم زم،یبرم زنش بشم. عز

خوام ته  یکنم. اصال  من م یاش م چارهیبا رضا داره قبل از تو خودم ب یسر

  ه؟یکه رابطه اش با رضا چ ارمیتوشو در ب

 :ردیگ یحرفهایم باال آورده ام را محکم م حیتوض یکه برا یمچ دست آراز

 .هم هستا یبهتر یراه ها یدل، واسه خودکش زیعز-
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نداشت و از رو عشق  یاگر واقعا با رضا سروسر ؟یبود چ یاگر واقعا آدم خوب-

 ...کیو عالقه بهم نزد

 :کشد یعقب م یبا پوزخند ناباور آراز

 !هم داره دوستمون یعشق و عاشق یپس ادعا-

 :دهد یاز من نادر جوابش را م قبل

 گهیممکنه صدتا هواخواه داشته باشه. د یآراز، هر دختر گهیتمومش کن د-

 .یاریشورشو در م یدار

 :شود یآراز دست به کمر م دوباره

 ای ،یکن یم ییرونما شمیتزارو فقط واسه ابر نیخواد بدونم تو ا یدلم م یلیخ-

  داستان؟ نهیدر مورد خواهر خودتم هم

مناسبه.  یچه آدم ادیبره با آدما بگرده تا دستش ب دیبا ...نهیمعلومه که هم-

متفاوت نگرده که  یبشه؟ تا با آدما یچشم بسته ازدواج کنه که چ نطوریهم

 .فهمه یخوبو نم یبراش خوبه، اصال معن یک شهیمتوجه نم
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 :کند یبا چشمان گرد شده نگاهش م آراز

همون  شیخانواده کردم. برو پ نیفسادو وارد ا یکردم تو جرثومه  یعجب غلط-

 .کنه یم یمغزتون خال یداره باطر یات، فاز روشنفکر یپیه یقایرف

خواند ساکتشان  یعمو که مرا م یبه حرفش بدهد صدا ینادر جواب نکهیاز ا قبل

 ندیآ یم نییهمراهش از پله ها پا یو کت انیک ش،یچرخم سمت صدا یم .کند یم

با  یبه هم، کت یدهند و بعد از معرف یو نادر دست م انی. کستندیا یو مقابلمان م

گلخانه خوشش آمده که  یاز تابلو ها یکیاز  انیکند که ک یم فیتعر میبرا یشاد

 حیکه در طول مدت توض مکن ینگاه م انیبه ک ی. سوالباستیز اریاو بس دیاز د

 :شده رهیخواهرش با محبت به جفتمان خ

  کدوم تابلو؟-

 :دهد یبا لبخند جوابم را م عمو

 ...تابلو جنگ-

از جنگ  یخراب کی شیجا یکه در جا ستیمشت بسته ا یعمو آن تابلو منظور

 دیآورد و شا یکه جنگ به بار م ییها یاز نابود ریتصو کیکند.  یم دادیب
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 نیکشد و آخر یباشد که دست بر سر پسرش م یآن مرد نشیو بزرگتر نیباتریز

 لیکنم دل ساستوانم اح یزند. م یبدرود را در چشمان منتظر خانواده اش لب م

است که از سمت پدر به  یبه آن عکس احتماال  مهر انیک یهمه عالقه  نیا

 .خود درآورده ریرا به تسخ ریتصو یشود و همه  یم قیفرزندش تزر

 یاز زندگ یاست. چون مرگ هم بخش یاز زندگ یتیاز جنگ هم واقع ریتصو

 ینقش یانسان عاقل چیاگر در دلش ه یباشد. حت یلیاگر جنگ تحم یاست، حت

 استمداریس نیب چندها دستخوش انتخا ینابود نینداشته باشد و تک تک ا

 .مزدور شده باشد

 :زند ینادر انسجام افکارم را برهم م یصدا

 برن؟ یتابلو رو االن م-

 :دهد یپاسخ م انیاز عمو، ک قبل

 امیم شگاهیبعد از نما شاهللیلذت ببرن، ا دنشیبمونه که همه از د نجایفعال  هم-

 .دنبالش

 :دیگو یم یبا مهربان نادر
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 قهیبه سل نی. آفرنیکارا رو انتخاب کرد نیتر یو مفهوم نیاز قشنگ تر یکی-

 .تون

 :زند یم یلبخند انیک

 یم دیترد یتابلو شیدلم پ یلیهرچند که خ هنرشون... نیبه استاد با ا نیآفر-

 ...استاد وقت کنن و برام بکشنش یروز کی نکهیدارم به ا دیاما ام مونه...

 قهیپس از چند دق انیکند. ک یدهد و تشکر م یسر تکان م یبا حالت مردد عمو

 :کند یقصد رفتن م گریتامل د

 دارتونیاز د اریبس یچ نیجناب مش م،یرفع زحمت کن گهیبا اجازه تون ما د-

 .مینیزود مجددا  همو بب یلیخ دوارمیخوشحال شدم، ام

زند و در  یحرف م یعمو و جو متفاوت گالر یهم پشتبند برادرش از کارها یکت

عمو تا دم  یکند و با همراه یم ریمتفاوتش تقد یاز نادر بابت کافه  انیر کآخ

بود که با زبان  یطور انیآخر هم نگاه ک یکنند. تا لحظه  یدر، کافه را ترک م

نگاه عمو و آراز اصال  ینیگگفت دوست دارد همراهش شوم اما سن یم یزبان یب

 رهیتوانست خ یکه م ییجا نیداد قدم از قدم بردارم. آراز هم تا آخر یاجازه نم
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 یگرید یکلمه  یگرفت و جز خداحافظ نیذره ب ریرا ز شیرفتارها انیبه ک

 :چرخد سمت آرازیشود نادر م یخواهر و برادر بسته م ینگفت. در که به رو

  تابلو؟ نقدریبدبختو، آدمم ا یتمومش کرد-

 :گردد سمتم یتوجه به حرف نادر برم یب آراز

 .نییپا اوردیکه آالن فک خوشگلشو ن بهیعج-

آنسوتر و دست در  یچرخد به دنبال آالن که کم یدنبال حرفش، نگاهم م به

 یحواسش پ یلیو کامال  مشخص است که خ ستادهیا نیاز مدعو یکیکنار  ب،یج

 .ستیمرد پر حرف مقابلش ن یحرف ها

 و امدیآالن به سمتم ن گریمراسم هم د یاست که تا انتها نیاتفاق ا نیتر بیعج

 .نزد یحرف

تا همراهشان بروم. قرار  دیآ یشود، عمو به سراغم م یم یخال با  یکافه تقر یوقت

عمو ماندگار شوم. در  یتهران و در خانه  شگاه،ینما انیاست که تا پا نیبر ا

 شهیکند و برخالف هم ینم به منزل هم آالن لب از لب باز دنیتا رس ریطول مس

راه آراز و عمو فقط در  طول. در ندینش یآراز، خودش پشت فرمان م یبه جا
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. تا پارک کردن نیکنند و استقبال پر شکوه مدعو یصحبت م شگاهیمورد نما

راننده هم نشد تا چشمانش  ی نهیشود و از آ یهم اخم آالن پاک نم نیکامل ماش

 .شکار کنم یلحظه ا یبرا یرا حت

 نیوقت او را تا ا چیشود. ه یکم کم نا آشنا م گریسکوت ترسناک آالن، د نیا

 یمصنوع یکنم با لبخند یم یو سع میشو یوارد خانه م بودم. دهیاندازه آرام ند

 .آراز را بدهم یعمو و حرفها جانیجواب ه

باال رفتن  نیرود و ح یتوجه به ما با چند قدم بلند سمت پله ها م یب آالن

 :رسد یبه گوش م شیصدا

 .نیرم بخوابم بابا، واسه شام صدام نکن یمن م-

** 

زنم: کمک.  یم ادیشوند فر یتر م کیکه هر لحظه به هم نزد ییها وارید نیب از

 یمرد یقهقهه مستانه  یصدا هست، یکند کس یکه مطمئنم م ییاما تنها صدا

 واریبه کار خود مشغول است. د میتفاوت به زجه ها یو ب یاست که با سرخوش

شوند و  یک میبه هم نزد شتریمرد ب یو نمناک با هر خنده  یآجر یها
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محکم در  ییله شوم و سرما و تنها انشانیرود که در م یآن م میهرلحظه ب

آجر ها  نیب یرا بر درز ها میکنم تا پاها یتالش م گری. بار درندیآغوشم بگ

نمانده. انگار ساعت  میدر پاها یجان یبکشم ولتن خسته را باال  نیبگذارم و ا

 .مفرط دچار ضعف شده باشند رباشم و عضالتم از کا دهیدو یمتماد یها

خورند به گوش  یکه محکم بر هم م ییدندان ها یاز ال یکه به سخت ییصدا با

 رمیگ یم جهیزنم کمتر نت یصدا م شتریزنم. هر چه ب یرسد، آالن را صدا م یم

 یرا با زحمت باال م یآجر واریشود.د یمرد ناشناس بلند تر م یخنده  یو صدا

 کیها آنقدر نزد واری. دمشو یهم سر م دیشود و شا یکمتر م میروم که درد پاها

باال رفتن هر  یشده و برا میعرض شانه ها یشده اند که فاصله شان به اندازه 

رسم که خنده قطع  یم واریگذارم. به اواسط د یها م واریاز د یکی یقدمم را رو

و با شدت  رندیگ یها از هم فاصله م واریشود. د یروشن م کبارهیو فضا به 

با آن  ایباباس دنیکند،  د یم رانمیاز درد ح شیکه ب یزیخورم اما چ یم نیزم

در دستانش  میها یتکرار است. عروسک کودک یو لبخند ب دیقامت بلند و رش

 یم کمیبه مچ عروسک وصل است. نزد یکیخورد و همان مچ بند پالست یتاب م

 شتریو نو شده و ب زیکشد. عروسکم تم یام دست م یو آرام بر زانوان زخم دیآ
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هم ندارم.  یتوان ذوق زدگ یحت م،یکند. از شدت درد پاها یم یدلبر شهیماز ه

 :ردیگ یبابا عروسک را مقابلم م

 .افتاده بود به جون نانا یلباساشو عوض کردم، کهنگ-

 یخندد. م یم میبه رو زشیروشن و تم یبا لباس مخمل قرمزش و موها نانا

 یکشد و با غصه م یکه دستش را عقب م رمشیبگ ایخواهم از دست باباس

 :دیگو

  ادته؟یگفت.  یم شهیهم زیشگون نداره، عز یریبگ یزیاز دست مرده اگر چ-

 یم دهیکش نیزم یرو زانیآو یکشد و عروسک با دستان یآرام عقب م بابا

 :ردیگ یفاصله م میها هیشود. بابا از من و گر

فقط عروسک بابا نه کس  عروسک بابا... یبابا جون، خودت شد یبزرگ شد-

 ...گهید

گردم به  یشود. برم یو فضا عوض م وارهاید انیم چدیپ یباد م کبارهی به

ر شع میاز پشت برا ایروم و باباس یتاب باال و باالتر م یام. رو یخاطرات کودک
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 یم ادیزنم و بابا بلند فر یخواند. از ذوق باال رفتن و اوج گرفتنم قهقهه م یم

 :زند

 ...بخند عروسک بابا-

و به گوش  چدیپ یدرختان باغ م یدر البه ال میبلندم با نس یخنده ها یصدا

 تیاهم میدهد. اصال برا یدست تکان م مانیبرا یرسد که با مهربان یآقاجان م

من و بابا و  یها ینفرتش زل زده به شاد میبا آن موج عظ یندارد که عمه سود

 دور کیدهد. بابا  یم زاررا آ فمینح یفاصله هم شانه ها نینگاهش از ا ینیسنگ

روم که از ترس افتادن  یباال م ییدهد. تا جا یمحکم تر هولم م نباریو ا گرید

 .پرم یاز خواب م کبارهی

و  کنم یچشم باز م اریهوش مهی. ندهیکه لباس بر تنم چسب عرق کرده ام یحد به

  است؟ یصبح چه روز ۱افتد.  یم یپاتخت ینگاهم به ساعت رو

دهم. عمو آرام  یورود م یکند و اجازه  یم ارمیبر در هوش ییتقه ها یصدا

 :کشد یبه داخل م یسرک

 .شدا رتیبابا جان د که هنوز خوابه... اسمیگل -
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 :دهد یکنم که ادامه م ینگاهش م گنگ

 .منتظرته عموجان نگیآراز تو پارک-

 :زنم یلب م یخستگ با

 .رمیبره عمو جان، خودم م نیبگ-

 :کند یبه ساعتش م ینگاه عمو

  به دوستت؟ ینداد نتویمگه ماش-

 :کند یساعتش نگاه م به

 .شهیجلسه اتون شروع م گهیساعت د میتا ن-

 :شوم یم زیخ مین یحواس یب با

  چند شنبه است؟مگه -

 یاطراف چشمانش را پر م یها نیزند که تمام چ یم یلبخند یبا مهربان عمو

 :کند

 .دوتا نردبون نیدست ا یگزک نداد شتریپاشو تا ب زم،یشنبه است عز-
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به  دیهفته با کیآورم امروز بعد از  یپرم. تازه به خاطر م یفشنگ از جا م مثل

 کیقرار است در منزل عمو بمانم.  است که یروز نیشرکت بروم. امروز آخر

که بدون  یهفته ا کیگذشته.  شگاهیپر رفت و آمد و شلوغ نما یهفته از روزها

 یکارها یبهانه  بههفته که  کیشد.  یاش با غصه ط هیحضور آالن هر ثان

همه در اتاق  یصبح ها زودتر از ما رفت و شبها وقت تیشرکت، باشگاه و جمع

ت داش یبر م نیکه سنگ ییقدم ها یگشت. صدایمبر ،میرفت یبه خواب م مانیها

 ی. تنها صبحانه هادیرس یها به گوشم م واریجرز د یتا به اتاقش برسد، از ال

 یم یادآوریخانه  نیبودنش را در ا لنش،شده و عطر خوش ادک دهیچ زیم یرو

باز هم آمد و  انیکه ک ی. روزامدین شگاهیهم به نما هیروز اختتام یکرد. حت

به فروش  دیعمو به جز تابلو ترد یجنگ را با خود برد. تمام تابلوها یتابلو

به جان عمو بازگشت. عمو سهراب شد همان عمو سهراب  یرفتند و شاد

 .و آقاجان و زن عمو ایاباسزنده بودن ب یهاسال

 تازه نفس یپروانه  کیرا شکافته و از دلش مثل  ییتنها ی لهیسهراب پ عمو

. شود رهیخ شیها ییبایو ز یبه زندگ شیاز پ شیب نباریآورده تا ا رونیسرب

اما  .رندیبگ یشادتر یرنگ و بو شیها یسبک نقاش نباریبه قول خودش ا دیشا
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تنها  شیاز پ شیب مننبودن ها و سکوت آالن، قلب  یدر ال به ال  ن،یب نیدر ا

زند به روح و  یم شتریبه جان وجدانم افتاده که هر روز ن یدرمان یشده و درد ب

 یم یکنم، عمو را راه یسر و ته اش را جمع م یکه به سخت یروانم. با جمله ا

هفته شرکت و آالن را  کیشوم. بعد از یسرعت ممکن حاضر م نیکنم و با تندتر

 یهم خوب است و هم بد. شال پهن صدر جانیه نیاکه  نم،یبا هم قرار است بب

قوت قلب  نهینگاهم به آ نیکشم و آخر یشانه شده ام م یموها یرنگ را رو

 یروم و کفش ها یبخشد. صبحانه نخورده دم در م یم دمیبه چشمان ناام یاندک

کنم. عمو با دو  یآورده ام را به پا م شگاهینما یروزها یکه برا یپاشنه دار

 :ود سمتمد یلقمه در دست م

 ...بخور تویچا ایافته. ب یباز قندت م یریعمو جان، گشنه م-

 :رمیگ یکشم و لقمه ها را م یرا به دوش م فیک

دونم  یآالن به خونم تشنه است. نم شمینجوریشده. هم رمید یلیعمو، خ یمرس-

 .چرا خوابم برد

 :زند یم یلبخند پهن عمو
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 . اگریزود پاشد ،یدیخواب ریهفته است. هر شب د هی نیا یهایبه خاطر خستگ-

 .چوندیپ یکه بمون، خودم گوششو م یریم یآالن دار یواسه خاطر دعوا

 :زنم یم یکم رمق لبخند

کردم  لیمیو ا دمیکه در نبودم کش هیینه عمو جون، جلسه به خاطر نقشه ها-

 .براشون

کند.  یام م یراه" شهیمثل هم ی"بدرخش یدهد و با جمله  یتکان م یسر عمو

 یشوم نگاهش به سمتم م ی. سوار که مستادهیا نشیبا ماش اطیآراز پشت در ح

 :چرخد

 .نیپرنسس، باالخره اجالل جلوس کرد ریاوغور بخ-

 :پشت یها یصندل یکنم رو یرا پرت م فمیک

 .بود نیخوابم سنگ نقدریدونم چرا ا ینم-

 :دیگو یحرکت م نیکند و ح یباز م موتیرا با ر نگیپارک درب
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مارم  ی. کنار گوشت همه یدیخواب یم یمدل نیخاطرمه تو هم یواال من از وقت-

 .یکش یتنوره م ومیاکوان د ی. لنگه یخور یبارون کنن تو تکون نم ریت

 :مپرس یم شیربط به حرفها یمانده ام و ب رهیخ رونیبه ب فشیتوجه به اراج یب

  ادته؟یتو نانا رو -

 :دهم یچرخد سمتم که ادامه م یم یسوال

 ...بود. لباس قرمز تنش بود یبود، چشماش آب یینانا موهاش طال-

 :کند یرا کم م سرعتش

 .دنبالش میبوده. آدرس بده بر یجون، چه گوشت-

 :چرخم سمت پنجره یم یحوصلگ یب با

 .یاریدر  یمسخره باز گمیم یگمشو، هرچ-

که  کجا بود تا امروز یکه گفت یلعبت نیباشه. ا یاگر مسخره باز شمیبه جون ابر-

  از دست من در رفته؟

 :روم یبه نگاه منتظرش م یغره ا چشم



 
1024 

 ...احمق جون امیعروسک بچگ-

 :ام هست یمرگ کیکند که انگار مطمئن شده امروز  ینگاهم م یجور

  ؟یکن یم میج نیمارو س یعروسک دار هیواسه خاطر -

 ...با نانا اومده بود سراغم دم،ید ارویخواب بابا س-

 :گذارد یکشد و بر چشمانش م یم رونیاش را از داشبورد ب یآفتاب نکیع

که، از  سیزنه ها، االن وقت عروسک دادن به تو ن یاشتباه م امیعمو س نیا-

حاال واسا  اد؟یذاشت. چرا به خواب من نم یمن و تو فرق م نیب یهمون کودک

 .ارهیبه خواب من برام سمندون کادو م ادینگاه کن، فردا شب م

 یاش بلند م یزنگ گوش یو صدا میگو ینم شیها یدر جواب پر حرف یزیچ

 :اندازد یم یبه صفحه گوش ینگاه ریشود. با تاخ

 میایم مارو عروس کرد از بس زنگ زد... امرزیخدا ب یبرادر من ننه  نیا یوا-

 .گهید

 :کند یرا پر م نیآالن اتاقک ماش یکند و صدا یسبز را لمس م ی دکمه
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  آراز؟ ییکجا-

 .میایم میدار میتو راه ندارم که، یبرادر من جت جنگ-

 .ماشاهلل نیکن یکار م یعامل ریمد گه،یخوبه د-

 .اشم با تو مهیجر میایبا صدوهشتادتا ب یخوا یم-

 نیدیرو ندارم. رس گهیتصادف د هیالزم نکرده، مثل بچه آدم برون اعصاب -

 .خودتم بپر باال

 یکند. دلم برا یکنند باالخره قطع م یکه رد و بدل م گرید یبا چند جمله  و

دهم به  یم هیسرم را تک یگرفته و پر خشش تنگ شده بود. با دلتنگ یصدا

گوش فلق را  شانیکه وصف وفادار ییزنم به کالغ هایو زل م نیماش یپنجره 

 .پر کرده

طبق  کنم و یرا باز م انیک یصبحگاه امی. پمیرس یساعته باالخره م مین ریتأخ با

 :کشد یمعمول لبخند تا چشمانم پر م

مسکن دارد و دلش را  یانوسیشناسم که در اق یرا م ینیکوچک غمگ یمن پر-

 نوازد آرام، آرام یم نیلبک چوب ین کیدر 



 
1026 

 ینیکوچک غمگ یپر

 ...خواهد آمد ایبوسه به دن کیو سحرگاه از  ردیم یبوسه م کیشب از  که

 :نوشته یبعد امیدر پ و

شناسم با اجازه از بانو فرخزاد، فقط  یرو م یکوچک شاد یالبته من پر-

 .پرواز کنم دنشید یمنتظرم دستور بده برا

گشادم و با همان لبخند، همراه  یبزرگ مانتو  بیدهم در ج یرا سر م یگوش

 .میرو یدوم م یآراز به طبقه 

ا ب نای. سداستیپ یاتاق جلسات، اخم آالن به خوب یا شهیش یها واریپشت د از

با آرامش به  یدهد و مهندس نصرت یم حیتوض شیرا برا یزیحرکات دستش چ

و با  میگذر یشده. از کنار جنب و جوش کارمندان شاد شرکت م رهیجفتشان خ

حال پر  نیع دردوستانه و  یفضا ی. الحق که دلم برامیده یسر جوابشان را م

تا اول من وارد اتاق شوم و  ستدیا یتالش شرکت تنگ شده بود. آراز کنار م

شوند.  یاعضا به احترام مان بلند م یبندد. همه  یرا م یا شهیپشت سرم در ش
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الم زنم و س یلبخند م سات،یو چند مهندس بخش تاس یدکتر نصرت نا،یس دنیاز د

  .کنم یم یو احوالپرس

 یتر م قیابروانش عم نیرسد اخم ب یم شهیب ریبه سمت ش ریکه با تاخ نگاهم

 :دوزد یاش م یشود و نگاهش را به ساعت بند چرم

  ؟یچ یهمه سر وقت اومدنتون رو بذارم پا نیا لیدل-

دم خو فتد،یب غیت یجور کند و جلو یمن بهانه ا یتنبل یآراز برا نکهیاز ا قبل

 :شوم یدست به کار م

 .دیمن شد، ببخش ریتقص-

مثل دفعات قبل فقط  نکهیا الی. به خنمینش یبدون نگاه کردن به صورتش م و

 گرانیکند تا به د یم یکه هر از چند یشود؛ کار یم الیخیداده است و ب یتذکر

د. دار تیاولو شیو نظم برا ستیقائل ن یو مرئوس تفاوت سیرئ نینشان دهد ب

 :کشد یزود عقب نم شهیبرخالف هم نباریاما ا

 یا رهیمد ئتیشه خانم مهندس. شما که عضو ه یمشکل حل نم دیببخش هیبا -

  داشت؟ شهیکارمندا م هیاز بق یچه توقع یکن رید یوقت
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 :زنم یزل م نشیبه چشمان خشمگ ریمتح

 ...اومد شیناخواسته پ-

 :ردیگ یاز نگاهم م چشم

 .میریگ یم میبعد از جلسه تصم رتونیتاخ ی مهیبابت جر-

ان تک یکنم که با تاسف سر ینشسته نگاه م میکه رو به رو نایو واج به س هاج

زند. باورم  یعبارت"از اون روزاشه!" را لب م شیدهد و با تکان لب ها یم

خوش بر تنش نشسته آالن باشد. با  است،یکه لباس ر یمرد جد نیشود ا ینم

 :دهد یتوجه به حال من ادامه م ی. بزیتند و ت یسرد و ساکت و زبان ینگاه

 ...سراغ نقشه ها میب برخ-

 ریتاخ یتا حواسم را به تبلت مقابلم بدهم. با کم میزند به پهلو یم یبه آرام آراز

 ،یداخل یدر مورد نقشه ها نایس حاتیکنم و به توض ینقشه مورد نظر را باز م

آالن مانده.  راتییتغ یدهم. هرچند که تمام حواسم پ یگوش م ختهیجسته گر

بابت  شیحرفها یدر ادامه  النشود. آ یبا موافقت همه همراه م نایس حاتیتوض

کند. من  یو حضور همه جانبه اش در شرکت تشکر م نایس یزحمات شبانه روز
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کنم که با  یآالن نگاهش م یحرف ها دییدر تا یخودم با لبخند یهم به نوبه 

 .دهد یخاص خودش جوابمان را م یفروتن

من  یاش بر عهده  یرسد که سرپرست یشده م یطراح یبه نقشه ها نوبت

وقت نشد تا با  یلیمدت خ نیبوده و در ا شگاهیقبل از نما یکه برا یبوده. کار

نم ک یشده را باز و شروع م رهیذخ یاش کنم. به دستور آالن نقشه  یدقت بررس

 ادیدهد که به  یگوش م حاتیبا دقت به توض یدادن. آالن جور حیبه توض

افتم. وسط  یمان م ریسختگ یها ریو دب یامتحانات شفاه و رستانیدب یروزها

 :پرسد یم کبارهی حاتمیتوض

 ینم داشیگردم پ یم یکه من هرچ یکجا در نظر گرفت ساتویداکت تاس یفضا-

  کنم؟

 ی. سعابمی یگردم کمتر م یم شتریشوم و هرچه ب یم رهیبه نقشه خ دستپاچه

 :بکشم یقیکنم نفس عم یم

 ...بچه ها فراموش کردن ایگو-
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گردنش  یکند که نگران رگ ها ینقشه بلند م یاز رو یرا با چنان سرعت سرش

 :شوم یم

که فراموش کنن؟ شما حواست کجا بوده که  هیفراموش کردن؟ مگه خاله باز-

  ؟یکرد لیمیمن ا ینقشه ها رو برا یبدون نگاه کردن ورداشت

 ...نگاه کردم-

  کار؟ ی جهینت نهیا وینگاه کرد-

از دهانم خارج شود، آراز به  یحرف درست میتته پته ها نیمن ب نکهیاز ا قبل

 :شود یمن دست به کار م یپشتوانه 

 ...ایدقت یب نیبه هر حال ا م،یهفته نبود کیما -

 :شود ینطقش کور م گریپرد که د یحرفش م انیبا خشم به م یجور آالن

هفته  کی ...ادیخودش از پس خودش برم ،یخواد زبون اون باش یتو نم-

 .هفته کیماه کاره نه  کی ی جهینت نیا ن،ینبود

 ینزار آب دهانم را قورت م یچرخد سمتم. با حال یدوباره نگاه پر اخمش م و

 :دهم
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 .ستین یقابل جبران ریکردم، اما اتفاق غ یدقت م دیمن با-

 یباالتر م یرا کم شیوبا اخم صدا زیم یگذارد رو یمشت شده اش را م دست

 :برد

ابل ق ریتا غ رهیبم یکس دیحتما با ؟یچ یعنیقابل جبران از نظر شما  ریکار غ-

  جبران باشه؟

 .امروز درستش کنم نیتونم هم یکردم اما م یدقت م دینبود. من با نیمنظورم ا-

 :نایکند سمت س یاز چشمانم و رو م ردیگ ینگاه م قیعم یدم با

 یپروژه سرپرست جفت بخشا نیا یبرا شه،یبا امروز فردا درست نم گهید-

 .باشه نایس یو داخل یمعمار

 :چرخد سمت من یمستاصل م نایاش تمام نشده نگاه س جمله

 .ستیکارا ن نیبه ا یاجیآالن، احت ادیم شیاشتباه پ-

 :شود به نقشه یم رهیدوباره خ نایتوجه به حرف س یب آالن
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حواسش برگرده سرجاش. درمورد  شمیتا ابر ییپروژه سرپرست تو نیا یبرا-

 .میریگ یم میپروژه ها بعدا تصم یباق

 ینکند. داغ دایراه چشمانم را پ میکنم تا بغض گلو یخودم را کنترل م یسخت به

حالت هم متوجه ام. باقي  نیاست که حرارتش را در هم یصورتم در حد

کنم،  یفهمم چطور حرف را کامل م یدهم. نم یلرزان م ییتوضیحات را با صدا

ه نه ب گریشود. د یم یو نوبت  مهندس نصرت میرس یم ساتیتاس یبه نقشه ها

 دهم و نه به نقشه یگوش م یکیو الکتر یکیمکان ساتیتاس ینقشه ها اتیجزئ

آالن. حالت حرف زدنش به  یگوشم پر شده از صدا یفاز دو سازه. همه  یها

 کی ندارم. یفرق شیشرکت برا نیمهندس یکه انگار من با باقکرده  رییتغ یقدر

 نیشناسم. ا یرا نم یجد ردم نیکرده. ا ریحالت نگاهش را تسخ یخاص یسرد

ن از م یاحساس یفاصله  ایدن کیو  یکیزیف یفاصله  یکه با چند صندل یمرد

 .شرکت یمقابلش تمام فکر و دقتش شده نقشه ها یبه صفحه  رهینشسته و خ

طناز  ی هیآراز هم با آن روح یبرگزار شد که حت یخشک و رسم یبه قدر جلسه

گوش داد. مهندس  حاتیتا انتها ساکت و صامت نشست و به توض طنت،یو پر ش

شرکت به محض اتمام  نیاز مهندس گریو چند تن د یمهندس رازق ،ینصرت
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هرچند . دسر و صدا اتاق جلسه را ترک کردن یصحبت ها، اسبابشان را جمع و ب

و خشونت  یرینبود اما سختگ یدیجد زیآن ها چ یآالن برا تیرسم نیکه ا

 سهیرا ک شانیاعضا ماست ها یگرفت، موجب شد باق شیکه با من در پ یخاص

 نایکنند و گزک به دست فرمانده ندهند. به محض خروج تک تک کارمندان، س

 :دیگو یآرام م ییرو به آالن با صدا

ف آت نیبهتر شمینظر کن. تا امروز که ابر دیتجد کمی باال ی هیدر مورد آتل-  هیلش 

 ...شناسم یباال رو نم یبچه ها یلیبوده، همه هم باهاش راحتن. منم خ

است، وگرنه همه  کبارهی میتصم نینجات من از ا یمشخصا  برا نایس حیتوض

خواهد  ندیاعضا خوشا یهمه  یشناسند و کار کردن با او برا یرا خوب م نایس

گذارد و با ژست  یرا م متشیگران ق سیخونسرد سر خودنو یلیبود. آالن خ

 :کتش بیدهد داخل ج یُسرش م یمخصوص

. پروژه تا یدون یکارو از منم بهتر م تیتو جد که راحت باشن؟ هیمگه خاله باز-

 .میندار ایحواس یب نیواسه ا یوقت گهی. دشهیتموم بشه و م دیبهار با

 :دهد یجوابش را م یخورد و با لحن به ظاهر آرام یم یاز کنارم تکان آراز
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 هجیخودش کارو تموم کنه، زودتر به نت شمیداداش، اگر ابر ادیم شیهمه پ یبرا-

 .میرسیم

 زیم یدستانش را در هم گره کرده و رو یو با خونسرد ردیگیم قیعم یدم آالن

 :گذاردیم

نبال بگو د یتون ی. اگر نمنایس یها خودت هیشف جفت آتل ،یثربی یپروژه  یبرا-

 .باال ی هیواسه آتل میباش دیجد یروین

است که از دستان  یپر شتاب ریمثل ت دیآ یم رونیکه از دهان آالن ب یجمله ا هر

 میداص یوسط قلبم. با سخت ندینش یم قیبا تجربه، درست و دق راندازیت کیماهر 

  :کنمیرا صاف م

 گهیآالن درست م ،یخبر دار هیبهتر از بق یه معماریلتو از چم و خم آت نایس-

م ه میشخص یکنم به کارا یتر بشه به نفعمه. وقت مسبک میبار کار کمیمن 

 ...برسم

دقت در  یبا کم نایتر است. س هیزند که به پوزخند شب یم یلبخند محو آالن

 :تر است یدنیآراز از همه د یدهد اما نگاه بهت زده  یتکان م یچشمانم سر
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 .برس تیشخص یشرکت تموم بشه بعد به کارا یزده به سرت؟ بذار کارا-

 :دهم ینگاه آالن جواب برادرش را م ینیتوجه به سنگ یب یلحن رنجور با

 .فعال امر امر پادشاهه. من فقط کارمندمو بله قربان گو-

 جمع کردن نیکند و ح یم یدست شیبه آالن بزند که او پ یچرخد تا حرف یم آراز

 :دیگو یم نایخطاب به آراز و س زیم یرو لیوسا

 .باال نینمونده  بر یا گهیاگر حرف د-

رود و من هم پشت سرش  یبه سمت در م میزن یبعدا  حرف م یبا جمله  نایس

سرش را  ی. آالن حتستادهیکنم اما آراز همچنان با نگاه غضبناکش ا یحرکت م

 قبل از م،یرس یکه م یا شهی. به در شدیبگو یگرید یکند تا جمله  یبلند نم

حالت  پشت به در  انعقب بکشد تا من زودتر خارج شوم، آالن در هم نایس نکهیا

 :دیگو یبلند م

 .بمون، کارت دارم شمیابر-

فقط تالش دارد زودتر اتاق جلسه را  یکه با ناراحت نایچرخد سمت س یم نگاهم

کند و با  یبه چشمانش نبرده، نگاهم م یکه راه ینیند غمگترک کند. با لبخ
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حرف گوش کن را در اتاق جا بگذارد. در که  یشمیدارد ابر یحرکت سرش سع

 یبا برگه ها اناولم و آالن سرش را همچن یگردم سر جا یشود بر م یبسته م

که من و آراز   دست  هیکند. بعد از چند ثان یها گرم م یلوله شده و کاغذ پوست

کند و به آراز  یباالخره سرش را بلند م میکن ینگاهش م رهیخ ،یبه کمر و مدع

 :کند ینگاه م

 !یینجایهنوز که ا-

 :شود یم کیبزرگ جلسه نزد زیبه م یتوجه به من کم یب آراز

اعضا با هم به  یمهم شرکت همه  ماتیکه واسه تصم ستین نیمگه قرار بر ا-

 .رهیبگ نایس شمویابر یجا ستمین یمن راض م؟یبرس جهینت

سر حالت  گرددیکند و کاغذ به سرعت برم یکالفه کاغذ لوله شده را ول م آالن

 :اولش

 یگفته جا یشرکت برات مهم شده؟ ک یتا حاال عزل و نصب اعضا یاز ک-

 ...بود یثربی یحرف من راجع به پروژه  ره؟یبگ یقراره کس شمویابر

 .یکن یم یبدقلق ی. فقط داریستیخودتم ن ستم،ین یمن راض-
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چرخد و با شتاب از او فاصله  یم شیچرخ ها یرو یشود و صندل یبلند م آالن

 :ردیگ یم

  کردم؟ یمن تاحاال حق خور-

 :دیگو یسمت من و بعد آرام م یچرخد کم ینگاهش م آراز

 ...نه-

 .بارم به من اعتماد کن نیخب، پس ا یلیخ-

که گوشه  یکوچک سه ساله ا شمیبر سر ابر دهیکش یآراز دست گرم یحرف ها 

مانم".  یم یکودک سر راه کی شهیزد که "من هم یکز کرده بود و زار م یا

ش افتاده ا یریش یکه دندان ها یآرام گرفته و با لبخند پهن یکوچک، کم شمیابر

فت ساله و ه ستیب شمیاست اما هنوز ابر رهیگذاشته به صحنه خ شیرا به نما

 .است یو زخم ریدلگ

 هجیآالن است و بس. نت یها تیو حما یمهربان شیایدن یکه همه  یجوان شمیابر

الزاما  هم  یماند که برادر یدر ذهنم م امتیتا ق یهرچه شود ول شانیحرفها ی

را در حقم  یبرادر شهیکه آراز هم ست،یپدر و مادر ن کیو زاده شدن از  یخون
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 یچرخد سمتم و لب م یم ملدر هم کا ییکند. آراز با اخم ها یتمام کرده و م

 :زند

 .میکن یغصه نخور، درستش م-

 یام را کم یکنم غرور زخم یم یاست، سع یشیافراشته ،که کامال  نما یسر با

 :کنم ایاح

 .نگران من نباش، کارم کمتر بشه برام بهترم هست-

بسته شدن در که بلند  یرود. صدا یزند و به سمت در م یبا مکث لبخند م آراز

 :کند یام اشاره م یشود آالن با دست به صندل یم

 .نیبش-

 :کنم یام نگاهش م یمنف یحس ها یغلبه بر همه  یتالش برا با

 .من راحتم-

 :ندینش یم شیگرداند و رو یقبل بر م یاش را به جا یصندل

 .نیمن ناراحتم، بش-
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مشکل خودته" تا  گهی"اون د یشود مقاومت در برابر جمله  یتالشم م ی همه

. برخالف نمینش یکشم و م یرا عقب م یصندل ریاز دهانم خارج نشود. با تاخ

را باز  دیسررس الیخیب یلیخ نباریگرفت، ا ینظر م ریکه تمام حرکاتم را ز شهیهم

 یبه نوشتن او م یکمکنشستن من چه  ستیکند. معلوم ن یو شروع به نوشتن م

خواهد بلند شوم و از  یام که فقط دلم م یکند! آنقدر از درون پر حرص و عصب

اش فرق دارد، فرار کنم.  یزندگ یروزها یکه با همه  یمرد نیاتاق جلسه و ا

نوازم بر  یم یجانانه ا یلیافکار خودم هستم و در ذهنم س یدر حال و هوا

 :دیگو یدر چشمانم م رهیکند و خ یسرش را بلند م کبارهیگوش آالن که 

 .نزن-

 :پرسم ینکند ذهنم را خوانده باشد م نکهیو توهم ا قشیو واج از نگاه دق هاج

  و؟یک-

 :کند یاشاره م زیم ریز ییچشم و ابرو به جا با

 .محکم نزن نقدریپاتو، ا-
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ضرب و شتم با  یافتد که در حال تجسم خالقانه از صحنه  یکجم م یدوزار تازه

ضرب گرفته بودند. کامال  دستم رو شد که پشت  نیزم یرو یعصب  میآالن، پاها

کنم با  یم یپنهان شده. سع یکه ساخته ام چه اضطراب و تنش ینقاب آرام نیا

 یو ب یالیخیهمه ب نیتوجه باشم به ا یمنظم خودم را آرام کنم و ب ینفس ها

 از حد شیب تیاش مانده ام که به وقت جد یلعنت یبه ابروها رهیآالن. خ یتفاوت

 :ردیگ یچشمانش مچ نگاهم را م کبارهیکنند، که  یصورتش را جذاب م

  م؟یچه کن هیواسه تنب یگیخب، م-

 :زنم یبه نگاه مغرور و متفاوتش م یآشکار پوزخند

 .یتو بگ ی. هرچگهیخودتم تنم کن د ،یدوز یو م یبر یتو که خوب م-

  من بگم؟ یهرچ-

کند و  یم یباز سشیکنم. آرام با خودنو یم دییطاقت تا یب یحرص و نگاه با

 :پرسد یم

  ؟یات برس یشخص یکه به کارا یبش لیزودتر تعط یدوست دار-
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م خود یمدتم به کارا هی ستیمدت فقط کار کردم، بد ن نیبه هرحال ا ...ادیبدم نم-

 .برسم قمیو عال

 :دهد یتکان م یسر ریتاخ با

  شرکت؟ یمون یچند م معموال  تا-

از در دفتر  یداند من چه ساعت یسوال ممکن! از همه بهتر م نیتر مسخره

 :دهم یحال جوابش را م نیشوم اما با ا یخارج م

  .تا شش-

 :زند به چشمانم یزل م خونسرد

 .شرکت یمون یبه بعد تا هشت م نیپس از خوبه...-

دو  یکنم و شک ندارم که چشمانم ناخواسته به اندازه  ینگاهش م یناباور با

 :پنگ درشت شده نگیتوپ پ

  ؟یچ-

 :قابل کنترل است ریام غ یعصب یخنده  تک
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تا هشت  ی. اونوقت من چطورشنیشرکت رأس شش خاموش م یوترهایکامپ-

  کنم؟ کاریبمونم؟ اصال بمونم چ

 :دیآ یزند که اصال به خشم چشمانش نم یم یموزمار لبخند

. واسه یکن یکه کاراشون تموم نشده رو کامل م یکاروفاز دو یبچه ها یکارا-

تا  م،یتورو از کل مجموعه جدا کن ستمیس میتون یهم فکر کردم، م یخاموش

 .میکن ینم نکارویاما ا ،یکارات تموم شد خاموشش کن یراحت وقت

 :شود یبه سمت من خم م یکم

به بعد دو  نیاز ا نی. واسه همیو بر یچیکه بپ ادیب التیممکنه به خ یاونجور-

 هم گهیکه تا نه شبم روشنه. د یکن یمن کار م وتریساعت آخر کارتو با کامپ

 .ادینم شیپ یمشکل

که قصد جمع شدن و  یشود. با فکر یم رهیخ رتمیزند و به ح یم یکمرنگ لبخند

 :پرسم یسامان گرفتن ندارد م

 شهیو برسم خونه باغ م امیبرم؟ تا از شرکت در ب دیرفته من تا لواسون با ادتی-

 .ده شب
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 زند. یگذارد و انگشتان بلندش را در هم گره م یم زیم یرا مقابلش رو دستانش

 :لبخندش حالت صورتش را هم جذاب کرده و هم ناشناس

 انیساعت تازه م نینه شب تازه سر شبه؟ همه رفقام ا یگفت یشد؟ تو که م یچ-

 .رونیاز خونه ب

 نکهیزده. قبل از ا میام که حرارت صورتم به گوشها یاز دستش عصبان یجور

 :شود یبدهم خودش دست به کار م یجواب دندان شکن

  .رسونمت یخودم م زیعز یاشکال نداره، واسه خاطر نگران-

 !زندانبان مهربون و دل رحم کیمثل -

مان حالت حرص بودم. با ه دهیخورم که تا امروز ند یاش را قسم م یکجک لبخند

 :دهد یام را م هیدرآر جواب کنا

فرد دست خودته.  یروزها ی. فعال  که برنامه یکن یم یانصاف یب یدار گهید-

 .ی" برستیا یشخص یقشنگ به "کارا یتون یم

 .مد نظر من بوده یکه انگار چه کار دیگو یم یرا جور یشخص یها کار
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 :ییهوا یب یوانفسا نیکنم نفس بکشم در ا یم یسع

 کنه؟ یم تیاز همه اذ شتریب ویکارات ک نیا یکن یفکر م-

 و یساختگ یآن لبخند ها گریکند. د یم دایو خشم راه چشمانش را دوباره پ اخم

شود. درست روبه  یآرام بلند م یصندل یرود و از رو ینقاب خونسرد کنار م

 یکه صدا رمیشود آنقدر سرم را باال بگ یو قد بلندش باعث م ستدیا یم میرو

 یدو دسته  یوشود و دو دستش را ر یگردنم بلند شود. خم م یمهره ها

 :کند یم کیرا به خودش نزد یمن و صندل یگذارد و کم یم یصندل

فرستم. دو ساعت  یبه خودمو اعتمادم لعنت م شتریچون دوساعت ب خودمو...-

 شتریدم. دو ساعت ب یعمر شناخت غلطم به خودم فحش م کیبابت  شتریب

که  است گهید شمیابر هیچشما  نیا تیکنم تا باورم بشه پشت معصوم ینگات م

که ته  هو رو بکش ریگرفته منو رنگ کنه، دورم بزنه، دروغ بگه، ز ادیخوب 

 ؟یاش بشه چ

آورند  یرا تاب نم یهمه ناباور نیشوند و باور ا یم رهیکه کم کم ت یچشمان به

 :رسد. اما انگار او پر از حرف است یبه ذهنم نم یواژه ا چیزنم و ه یزل م
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  شم؟یبه من ابر-

 یهر جمله اش فرو م یدر البه ال ای. دنستمیاو ن ”یابر“ گریهست که د حواسم

 :زنم یو پر غصه لب م زدیر

 ...من-

 :دهد به عقب یرا با دو دستش آرام هل م یصندل

 یلیشده، خ ری. دستیزدن ن هیو بخ دنیوقت ماله کش گهینه، االن د گهیاالن د-

 یچ همه ادی. بذار دستم بنمیبب شتریب ویواقع یای. فقط بذار من دوساعت دنرید

به حماقتام زل  کیکه من دوست دارم باشه. بذار دو ساعت از نزد ستین یاون

 .بزنم

را  لشیکشد. او آرام و خونسرد وسا یو خشک عقب م یهمان نگاه عصب با

فکرم که  نینه و قدرتمندش در اکند و من زل زده به دستان مردا یجمع م

ماه را در آغوش  یاستخوان سوز د یتوان سرما یچگونه در اواسط تابستان م

 و تحمل کرد؟ دیکش

*** 
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خوش اندامم تمام باورم را نسبت به زنان هم  یشاگرد پنجاه و چند ساله  ده،یسپ

در هر قدم  یو زنانگ یو هنرمند انوستیسن و سالش بر هم زده. استاد پ

به  شیبایز یایاست و دن ی. عاشق همسرش و در کل زندگداستیموزونش پ

او  دیمر ناو شاگرد من باشد، م نکهیا یشاد و خوشرنگ است که به جا یقدر

 ینظر مرب ریز ،ییکایآمر یموسسه  کیدر  ینوجوان نیشده ام. شنا را در سن

به  یاجیکند که اصال احتیماهر و سبک شنا م یو به قدر دهید میتعل یزبده ا

شاد و پر جنب  طیکه به من و مح ستیاش عالقه ا هیتوج یکالس من ندارد، ول

کشد و از  یدو دست باال م یو جوش باشگاه دارد. بعد از چند ست شنا رو

مانده از کالسش را طبق روال  یربع باق کی نیشود، تا ا یاستخر خارج م

 یم کمیبلند نزد یو قدم ها دهیکش یها. با پامیبه صحبت با هم بگذران شهیهم

 :شود

  ازم گذشته دختر؟ یمن سن یکن یکشه، چرا باور نم ینفسم نم گهید-

که بارها گوشزد کرده  یاصل نیزنم. اول ینگاهش م طنتیهمه ش نیبه ا یلبخند

دوم شخص  شهیهم دیاست که حق ندارم با او با افعال جمع صحبت کنم. با نیا
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 چیدختر جوان مانده که دست زمانه ه کیمن  الیمفرد باشد تا باور کند در خ

 .نگذاشته یاز گذر عمر بر چهره اش بر جا یرد

 .جون دهیتره سپ کیکوچ یسال ستیتو که دلت از من حداقل ده ب-

 یاهاپ یکشد و بغل دستم با ژست جذاب یرا کنار م یکیو پالست دیسف یصندل

 :اندازد یهم م یاش را رو دهیکش

 یکز کرد رزنایتو امروز چته که مثل پ دمیکه به دله، اما من آخرم نفهم یجوون-

 .یگوشه و همش تو فکر هی

 :و موشکافانه اش در بروم قینگاه دق ریکنم از ز یم یسع

  غلط؟ یدرسته چ یدونم چ یکه نم دمیرس ییجا هیبه -

 یم انیشاگردان و مرب یبه استخر و تکاپو رهیو خ یصندل یدهد به پشت یم لم

 :دیگو

 خواد؟ یم یچ یدیازش پرس گه؟یم یدلت چ-
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کدومش  نکهیخواد اما ا یم زایچ یلیدل من خ ست،یکه به دل من ن یهمه چ-

 ...مهمه هیعمل

کنم حرفش ته کشده و در  یکه فکر م ی. طوریطوالن یکند، کم یم مکث

 :دیگو یم کبارهیافکارش غرق شده اما 

جوون هجده ساله بود که کل  هیشدم. اونم  وشیهفده سالم بود که زن دار-

 یخانواده اش اداره شده بود. منو که تو جمع خانوادگ یاش تحت سلطه  یزندگ

 .دل نه صد دل عاشقم شد کی دیزدن د انویو موقع پ

 :زند یم یطنتیپر ش لبخند

شوم  تیفدا یشدن و نامه  یعاشق م عیسر گه،یبود د ینجوریاون موقع ها ا-

 ینبود که اگر مهوش نشد بر یمجاز یایهمه دن نیفرستادن. ا یهم م یبرا

 .وشیسراغ پر

 :دهد یو ادامه م میخند یم جفتمان

 وشیاومد جلو بابام مخالفت کرد، منم ازون لجبازتر بودم؛ هم از دار یوقت-

فرار کنم. پامو  اشییزورگو بابام و یخواستم از خونه  یخوشم اومده بود، هم م
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و بازم تا چند ماه اول،  میکرد یکفش که اال و لال داریوش. عروس هیکردم تو 

تو  دهیبود که سپ نیاشم ا هخودم، بهون یذاشت برم سر خونه زندگ یبابام نم

 یدلش م یآلونک هفتاد هشتاد متر هیبزرگ شده و تو  یچند هزار متر یخونه 

 .رهیگ

 :زند یم پوزخند

 وشیدار نکهیبزرگ و سرد...تا ا ینداشت که من خسته بودم از خونه هاخبر -

شد مارو  یام. باالخره با سالم و صلوات بابام راض یطاقتش طاق شد و اومد پ

 میشروع شده. اما خبر نداشت یکه زندگ الیخ نیخونه خودمون کنه. به ا یراه

 وشیه مادر دارک یمونو تو خونه ا یهنوز تو راهه. تازه زندگ یکه جنگ اصل

مهاجرت  یکه زمزمه ها میبرامون تو جردن اجاره کرده بود شروع کرده بود

 ریبود که آخر ز نیمادرش ا یو نگران اول جنگ بود یشروع شد. سالها

 میونبرس یتا از اونجا قاچاق هیترک میگرفت بر طیبرامون بل ...میریم یبمبارون م

 .ایتالیخودمونو به ا

 یموها انیم یدست .دارد یرا از سر بر م شیزند و کاله شنا یم یآرام پوزخند

 :خورد یدرونش به چشم نم دیسف یدانه مو کی یکشد که حت یرنگ شده اش م
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 وشیهامو جمع کردم و به دار لهیو سر هفت روز وس هیترک میهفته رفت هی-

 یکفش که اال و لال من برم هیمسافرت تموم شد. پامو کردم تو  گه،یگفتم: بسه د

 یدور نشم. حرف کم رانیاما از ا رمیبمبارون بم ریگردم مملکتم. حاضر بودم ز

 ستمیروزم حاضر ن هی گفتمکندم.  یداشتم و نداشتم دل م یاز هرچ دینبود، با

 یو دعواها رانیا میدردسرت ندم، برگشت و با خفت سر کنم... رانیخارج از ا

 یاز کارخانه م وشیسهم دار نیبمون رانیمادر شوهرم شروع شد. گفت اگر ا

 گهیو د شهیرفته بود، از ارث محروم م رانیاش، که اونم تازه از ا ییرسه به دا

 نیقرون از ا هی یبذاره تو کارخونه. گفت حت پاشوروز  هیواسه  یحق نداره حت

که خودتون فرارو بر قرار  نیتا آنقدر بدبخت بش مید یلحظه به بعد بهتون نم

 هیجردنو با  یهشتاد متر یعزمم جزم شد، خونه  دمیکه شن ناروی. انیبد حیترج

 وشی. دارمیمادرم عوض کرد یاز آشناها یکی ی رپلهیتر تو ز کیکوچ یخونه 

در به در دنبال کار گشت و هم به خاطر جنمش و  هم چون به اعتبار پدرش 

جاها تو صنفشون شناس بود، زود وارد بازار کار شد. هرچند که همون  یلیخ

 .گرفت که به پسرش کار ندن یآشناهاش تماس م یموقع هم پدرش با همه 

 :پرسم یتعجب م با
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  پدرش؟ چرا؟-

 :دهد یکه زل زده به مقابلش پاسخ م یلبخند کج و نگاه با

 یرو بکنه که اونا م یکار اول و اون یکه برگرده دست از پا درازتر سر خونه -

زبان فرانسه رو شروع کردم. از صدقه  سیمنم از همون روز اول تدر خوان...

. انویگرفته بودم و هم پ ادیهم زبان فرانسه رو خوب  امرزمیسر پدر بزرگ خداب

 یرو غلتک زندگ میگه افتادید میجمع کرد یگذشت و پول سیکه از تدر یچند وقت

موانع رو پشت سر  یهمه  میتون یم میما اگر بخوا میگرفت ادیو اونجا بود که 

  .مهم خواستنه م،یبذار

 :چرخد سمتم یم دوباره

 ،یمطمئن باش متیبه خودت و تصم یحساب یوقت یبرات گفتم که بدون نارویا-

 یکه تو چ نهیمهم ا گه،یم یچ یکه ک ستی. مهم نیستیبا یتون یکوهم م یجلو

 چیه یبد خواسته ات بجنگ. زود که وا یبرا . شجاعت داشته باش ویخوایم

 .یکنینم دایوقت اعتماد به نفس پ

 :کشم یم آه
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اصال خواستنش  ایخوام، یم شتریب ویدونم چ یکه خودمم نم نجاستیا هیقض-

  نه؟ ایغلط؟ اصال حق خواستنشو دارم  ایدرسته 

 :کند ینگاهم م ناباور

  معلومه که درسته، چرا که نه؟-

 یاز دختر بچه ها یکی دنیکش رونیب یبرا میزنم و به تالش مر یم پوزخند

خودش را به بخش پر عمق رسانده و دور از  یکنم که با زرنگ ینگاه م یطانیش

و قبل از غرق  امدهیبه کارش ن طنتیش گریوسط آب، اما د دهیها پر یچشم ناج

 یناج یتدق یب ابتبه هفت پشتش ب دی. وگرنه بادیکش رونشیب عیسر میشدن، مر

 .میداد یجواب پس م انیها و مرب

 :شوم یم قیدق دهیچشمان منتظر سپ به

خواسته ها دور  یسر هیوقتا هست که  هیجون، اما  دهیبه حرف ساده است سپ-

 ...زنه یداشتنشون، تالش  صرف حرف اولو نم یو برا شنیاز دسترس م
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در  قهیکند. چند دق یدرک هم نم جهیداند در نت یرا چون نم طمیدانم که شرا یم

گذارد که دوباره به شکل  یم میپا یدستش را رو دهیگذرد و سپ یسکوت م

 :نیزم یضرب گرفته رو یعصب

 نیتجسم کن. بب طیبسنج، خودتو تو اون شرا طویخوب شرا یمیقبل از هر تصم-

توش، حال دلت  یاگر بر نیو غصه رو داره؟ بب یهمه وقت و انرژ نیارزش ا

من  یها شهی. رستمیاصال آدم دل کندن و رفتن ن دمیچطوره؟ من فکر کردم د

 کی. مثل بودمن دل کندن سخت  یبد برا ایخاک رشد کرده بودن، خوب  نیتوا

خاک  هیکاشتن تو  یو م آوردنیهامو در م شهیبار اومده بودم که اگر ر اهیگ

به خودم بجنبم برگامم زرد شده  امیتا بدادم بلکه  ینم وهیم گهینه تنها د گه،ید

 یو دلزده بسازه چرا بر یموجود منزو هیقراره از تو  متیاگر تصم بود...

 .یراه مونده که نرفت یکل ،یو تو تازه اول راه هیپر از قشنگ ایسمتش؟ دن

رود سمت  یشود و تمام فکرم م یم رهیبه چشمان درشت و مهربانش خ یکم

چقدر  نکهیاز ا م،یکه اگر به او در مورد خانواده ام و طرز فکرشان بگو ان،یک

 یتیدوست ندارم در موقع چگاهیه نکهیدارند، از ا تیاهم میآنها و تفکراتشان برا

 ی  مانینگاه و فکرشان پر شود از حس پش یلحظه ا یبرا یکه حت رمیقرار بگ



 
1054 

درک  انیک یبرا دیشان، شا یدر جمع گرم خانوادگ رفتنمیمن و پذ تیقبول مسئول

مورد دوم  شهیآدم ها و تعصبات خانواده ام هم نیموضوع سخت باشد. اما من ب

 .را انتخاب کرده ام

 :فشارم یرا در دست م دهیسپ دستان

  .و هم عشق تورو یجون، هم تو عشقو انتخاب کرد دهیخوش به حالت سپ-

 :اهم ذهنم را بخوانداست که انگار تالش دارد از پشت نگ یچشمانش جور مکث

خودتو دوست داشته  دیکه با یاول خودت یریبگ ادی دیبا یقبل از عشق و عاشق-

 .آدما یکن نه باق یزندگ شمی. خودتو دوست داشته باش، به خاطر ابریباش

 :زنم به زخم دستم یاندازم و زل م یم نییرا پا سرم

  .دوست داره ویچ شمیدونم ابر یکه خودمم نم میاالن تو نقطه ا-

 :کشد یو انگشتان بلندش چانه ام را باال م فیدستان ظر با

 شهیهم ،یگوش نکرد شمیدل ابر یبه حرفا چوقتیباشه که ه نیواسه ا دیشا-

 اد؟خو یم یچ شمیابر نیبا خودت خلوت کن ب نیتو گوشت بوده. بش هیحرف بق
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شود و نگاهش سمت ساعت  یکنم که بلند م یم دییرا تا شیمکث حرفها با

 :رود یبزرگ سالن م

امروز دوست داشتن خودتو شروع کن.  نیرم، وقتم تموم شد. تو اَم از همیمن م-

 ؟یُبُرس توالت شد هیشب هیبه سر و صورتت بکش، چ یدست هیاول از همه برو 

 !زرد و نزار

 :دهم یجوابش را م یآرام یتک خنده  با

 .سر کارم کنم، صبح تا شبیبه خدا وقت نم-

 :شود یخم م یکم

  .یوقت داشته باش دیبا شهیخودت هم یجاست، برا نیاشتباهت هم-

 :دهد یبه ساعت ادامه م یبا نگاه دوباره

 هیپاشو برو  اده،یوقت ز شگرهایآرا یلیتا تعط ان،یدو تا شاگرد بعد من که نم-

 نیدراز دراز ع هیکوتاه کن، چ کمیموهاتم  نیبه سرو صورتت بده. ا ییصفا

  ؟یدسته جارو بلندش کرد

 :کند یم دایخنده راه هنجره ام را پ گرید
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 .کنم یم شیکار هیرم، تو برو  یباشه م-

که با  یهمه عشق نیشود. در دل به ا یکند و دور میم یروبوس ینگاه شکاک با

  .خورم یکند غبطه م یم یزندگ

 

چند روز همراه خانواده به سفر رفته.  ینشده چون برا لیتشک ایامروز در کالس

گشاد همراه شد با  یرا به دستم رساند و با لبخند نیصبح زود قبل از رفتن ماش

 یم بیکند، نه دایرود تا راه قلبم را پ یکه م یپدر و مادرش. به حسادت کمرنگ

 نیکه در بخش مخاطب یا ارهشم نیبه آخر شگاهیزنم و قبل از تماس با آرا

جالب است، او مرد  یانیکاو انیکنم. فکر کردن به ک یزند نگاه م یچشمک م

هر دختر باشد، مرموز و باهوش است و حرف  یآرزو دیاست که شا یجذاب

هم مثل آالن کدر شود،  زینگاه عمو و عز یروز نکهیزدنش دلبرانه، اما فکر ا

خور شوند و از دستم دل یسالم اما پنهان هرچندارتباط  نیآنها بابت ا یروز نکهیا

کنند،  نیاز خودشان دانسته اند نفر یخاطر که مرا عضو نیدر دل خود را به ا

 یکنم و بعد از برقرار یرا لمس م یانیکاو انیاندازد. اسم ک یلرزه به جانم م

 :کند یخسته اش گوشم را پر م یبوق دوم صدا یارتباط رو
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رو برداشته و زنگ زده  یخود خواسته گوش ،یچ نیمش شمیباور کنم ابر یعنی-

  به من؟

 :پر از آرامشش یصدا نیزنم به ا یم لبخند

 .یخسته نباش ان،یسالم ک-

 :دیآ یم دنشینفس کش یصدا

و  کیکش یخستگ یحساب گهی. االن دیماهت خوشگل مشرق یسالم به رو-

. آفتاب از کدوم طرف همراها از تنم در اومد یو آه و ناله  ضایمر یغرغرها

  منو پر کرده؟ یاومده که نورش گوش رونیب

گذارد تک خنده  یکه م یا یهمه انرژ نیا یندارم اما برا دنیکه حال خند هرچند

 :زنم یم یآرام ی

 .دوشت نشسته احتماال   یسعادت رو یهما-

 :خندد یم بلند

. حالت راشمیهم بکنه، با جان و دل پذ یسعادت روسرم خرابکار یاالن اگر هما-

  چطوره؟
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 :کنم یم یزخم دستم باز با

 .انیک میحرف بزن دیبا ...ستمیبد ن-

 :شود یم یجد کبارهیبه  لحنش

  شده؟ یزیچ-

. فقط گفتم امروز که دوتا از شاگردام کنسل کردن، وقت ستین یخاص زینه، چ-

 ...ی. البته اگر وقت داشته باشمیبعد از مدتها رو در رو صحبت کن هیخوب

 :دهد یدرنگ پاسخ م یب

  ام؟یتمومه، بعدشم آن کالم. کجا ب گهیساعت د کیکارم -

 دی" اما من بایآورد ریزند که "تو هم وقت گ یم بیمواخذه گر درونم نه شمیابر

 :حرفم را بزنم

 .خوبه مارستانیشما، همون پارک پشت ب مارستانیسمت ب امیمن م-

  قرار عاشقانه است؟ یجا مارستانیآخه دختر خوب، پارک پشت ب-

 :شود یچسباند مور مورم م یکه به ته قرار م یصفت عاشقانه ا از
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 ...کار مهم دارم ان،یک ستیقرار عاشقانه ن-

 :دیگو یم نهیشود و آرام و پر طمأن یم یجد لحنش

 .یتو بخوا یباشه، هرچ-

شوم. بدون خبر به آالن  یحاضر م عیسر یلیکنم و خ یتشکر تماس را قطع م با

 یرسد، زخم دستم جان م یزنم. تا دستم به فرمان م یم رونیب تیریو دفتر مد

 .ردیگ

اش کند تر از  هیگذشت. هر ثان یدر اتاق آالن به سخت روزیدو ساعت کار د تمام

فرق  یسنگ یکه با مجسمه  یشد. در کنار مرد سرد و سخت یقبل ط ی هیثان

م شد هافتاد و هزار تکه  نیاز دستم بر زم یچا وانیل یوقت ینداشت. حت یچندان

که که بلند شدم تا ت یوقت تنهاآمده.  وانیچه بر سر ل ندیسرش را بلند نکرد تا بب

 شیکه تنها سهم تبلت و دفتر دستک ها یرا جمع کنم با همان نگاه شیخرده ها

 :شده بود، گفت

. به می! وقت واسه آه و ناله نداریها نزن، کار دستمون ند شهیدست به خرده ش-

 .میعقب یحد کاف
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 ،یکی زیت یرا جمع کردم که لبه  وانیدرشت ل یتوجه به حرفش تکه ها یب

کرد. انگار تمام طول روز  کسرهی. خراش دستم کار چشمانم را دیدستم را بر

 انیطغ میاشک ها لیلحظه بودم تا سد پشت چشمانم باال برود و س نیمنتظر ا

د و با بلند ش شیجا ازبود که  نیبلند نشود. حواسم به ا میتا صدا دمیکنند. لب گز

 :و چشمان نمدارم رساند یچند قدم بلند خودش را به دستان زخم

  شم؟یبهت زد ابر دیحرفو چند بار با هی-

 یآورد آتش م یهر بار که اسمم را کامل بر زبان م شم،یابر دیگو یبار که م هر

 یبه چشمانم اصال  نم هیمعتقد بود گر شهیزدم در چشمانش چون هم زل .رمیگ

 :دیآ

نداره خون از  یفرق گهی. پس دیزن یم شیتو فقط ن ،یزن یتو که حرف نم-

 .گهید یاز جا ای ادیدستم ب

 .ختمیخرده ها را در سطل ر شهینگاهش بلند شدم و ش یتوجه به اخم و سرد یب

با دو قدم بلند سمت تلفنش رفت، با قسمت آبدارخانه تماس گرفت و دستور باند 

 د،یرس شاتشیکه در باز شد و فرما قهیداد. بعد از چند دق نیو چسب زخم و بتاد

رم س یقصد نداشتم حت اصال  ام برگشته بودم و  یو صندل زیبه سمت م گریمن د
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 کار کنم یخواست آنقدر با همان دست زخم یبلند کنم. دلم م وتریکامپ یرا از رو

 یدسته  دیام را د یتوجه یب یشد، وقت کمیتا از حال بروم. باند به دست نزد

از اخم  ی. عصبمیدیبه فرمانش با هم چرخ یو من و صندل دیرا آرام کش یصندل

تا دستش به زخمم نرسد. اما او مثل  دمیعقب کش انگاهش دستم ر یو سرد

کرد و بعد با باند بست.  زیاول زخم دستم را تم ن،یکارش را کرد و با بتاد شهیهم

 :کارش که تمام شد زل زد به چشمانم

ر د یباز یگردن من، پس کول فتهیکه خونت ب یریم ینم یوجب میزخم ن هیبا -

 !ارین

که تالش  دیخواند. فهم یخوب دستم را م شهیهم نکهیاز ا ردیگ یم لجم

که  د،یایو دلش به رحم ب ردیبوده که عذاب وجدان بگ نیا یمذبوحانه ام برا

 ریرد و بدل نشد و در تمام طول مس نمانیب یکارم کلمه ا یتا انتها گرید .امدین

 شاننیکه از ب میگوش کرد نیغمگ یبه خانه باغ هم فقط آهنگ ها دنیتا رس

 یرا از رو نگاهم... داغ دلم را تازه کرد یکه محبوب جفتمان است حساب یکی

به خانه باندش را باز کرده بودم تا با  دنیدارم، بالفاصله بعد از رس یزخم برم

 .حرص بخورم یاز دست مرد سنگ شتریب دنشیهر بار د
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گردم تا دوباره آهنگ  یم میآهنگ ها نیخود آزار در ب ماریب کیمثل  درست

 :بخواند یسر قرارم اب دنیتا رس ریرا گوش بدهم و در طول مس یروزید

 طاقت غربت چشماتو نداره یبیتنها و غر چیه-

 ارهیب یتونه ابر بارون یقد چشمات نم نهیرو زم ایدر یهرچ

 ایو تنها غربت تمام دن یریدلگ یوقت

 بارهیقشنگ چشم روشنت م ی چهیدر از

 چشمات ی نهیآ یباشم تو بهیتونم غر ینم

 شبهات یتو یمثل شمعبذار که من بسوزم  تو

 

است که از داخل  یرمردیزوج جوان و پ کی زبانیبر خالف بار قبل م پارک

 .پاشد یدانه م یگنجشک ها با مهربان یاش برا سهیک

ظهر مرداد  یرسند که از گرما یم یآهن یها مکتیآرامم به سمت ن یها قدم

ه بخشند رمردیپ یزنم به مهربان یو لبخند م نمینش یداغ شده اند. م یماه، حساب

 .زوج جوان یو شور و شاد



 
1063 

چهره اشان به نظر  یکه از ظاهر مقنعه به سر دختر و جوان یو پسر جوان دختر

بزرگ و پر مالت در  چیآمده باشند. دو ساندو یموسسه ا ای رسد از دانشگاه یم

 شتریدختر ب یزنند. چهره  یخوردن، حرف م نیدستانشان گرفته اند و ح

پر شده. پسر  ردخو یکه با ولع م ییو غذا دیدور دهانش از سس سف داست؛یپ

از  یاز خود دختر، متوجه ظاهر خنده دار همراهش شده دستمال شتریکه انگار ب

دخترک خندان، دور  یشده  دیسف ینیبر ب یکشد و با ضربه ا یم رونیب بشیج

 ینم دهیفاصله جمالت پسر شن نی. از ادیگو یم یزیکند و چ یلبش را پاک م

دختر را به آسمان ببرد. دختر با  یخنده  یشود اما هر چه گفته، توانسته صدا

 .دکش یاش را جلو م یمشک یآورد و مقنعه  یدر م ییادا طنتیش

 یبلند و مسلط به سمتم م یکه با قدم ها انیچرخاندم سمت ک یم ییقدم ها یصدا

شده به زوج جوان.  رهینگاهم را گرفته و او هم خ یو معلوم است راسته  دیآ

 و یازیپوست پ یمردانه  راهنیآمده. پ دشیبرخالف بار قبل بدون روپوش سف

. به فرد است منحصرو  کیش اریکتان بس یکوتاهش در شلوار نوک مداد نیآست

 یزندگ رانیمرد خوش پوش، سالهاست که ا نیکه ا داستیهم پ یلومتریاز چند ک

ز ا یقدم کی یباز است. در فاصله  یانتخاب رنگها حساب ینکرده و دستش برا
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و  کند یم رشیج ینگاهم را از کفش ها شیا هیو مکث چند ثان ستدیا یم مکتین

 :گرداند یبه چشمان خسته اما پر تاللو اش بر م

  ؟یبذار کیرمانت ریقرار غ هی کیرمانت یفضا نیواقعا دلت اومد تو ا-

 :کنم به نشستن یشوم و با لبخند دعوتش م یم بلند

 ...سالم-

قدم فاصله اش را  کیو با  ردیبلند شدنم را بگ یکند تا جلو یدست اشاره م با

 :کند یجبران م

 .سالم از منه خوشگلم-

. دمشیشن یم یگری، اما دوست داشتم از زبان ددلچسب است تشیمالک میم

به  یکه چشمک گرددیبر م یچرخد سمت زوج جوان و وقت یدوباره سرش م

 :زند ینگاه منتظرم م

 من به یذاریچرا نم ،یشیم رهیخ هیبق یحسرت به عشق و عاشق نیتو که با ا-

 ...ایشیم یمهمونت کنم؟ مشتر یحرفه ا یعاشقانه  کی
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و به دستان در هم گره خورده ام  رمیگ یم طنتشیاز چشمان جذاب و پر ش نگاه

 :دهم یم

 .با حسرت نگاه نکردم-

دهد که فاصله اش را  ینشان م نیشود و ا یم کینزد یخوش ادکلنش کم یبو

 :کم کرده

  ؟یسر دستت آورد ییچه بال-

 .شهیخودش خوب م ...دهیبر وانیبا ل ست،ین یخاص زیچ-

 :پرسد یمانده دوباره م یباق یو با همان نگران ندیآ یبا هم باال م مانیسرها

  ؟یپکر و خسته ا نقدریچرا ا شم؟یچت شده ابر-

آماده  یبه ظاهر و هول هول یتوجه یکشم. عاقبت ب ینمدارم م یبه موها یدست

 :است نیشدن هم

 .شده، خسته ام ادیکارم ز کمی ستم،یپکر ن-

 :چرخد یحول صورتم م نگاهش
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  شده؟ ادیچرا کارت ز-

 ی. از دوساعت کار اضافه و ناراحتمیگو یم شیام برا یو سهل انگار روزید از

 یگوش م میزد. خوب به حرفها یوقت از من سر نم چیکه ه یا یدقت یام بابت ب

 یول رندیام را بگ یتا دست راست زخم ندیآ یدهد و بعد از مکثم دستانش جلو م

 :خورد یکشم. از حرکتم جا م یمن ناخواسته عقب م

خواد. پانسمان ب دیشا نمیپزشکم، بذار دستتو بب هی یمن قبل از هر نقش شم،یابر-

  ؟یکن یم ینجوریچرا ا

 :کنم یگشاد مانتو فرو م بینگاهش دستم را در ج ینیتوجه به سنگ یب

 .شهیخودش خوب م ست،ین شیچیه-

بماند  ادمیکه زخم خودم است و دوست دارم آنقدر خوب نشود تا  میگو ینم گرید

از همه خودم و  شتریزخم ب نیکه ا میگو ی. به او نمستیآالن چ یسرد ی جهینت

 .آورد یم ادمیرا به  میها یفیتکل یب

شود تا خلع سالح  رهیخ یداند چه جور یکار بلد است. م یچشمانش حساب نگاه

 :سدپر یم یبی. با آرامش عجیشو
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  هه؟یزخمم از عواقب همون تنب نینکنه ا-

 :رمیگ ینگاه از چشمانش م یو عصب ناراحت

  کنه؟ هیتنب ینجوریخواد منو ا یم یمعلومه که نه، ک-

 :مکتین یدهد به پشت یکم لم م یهمان فاصله  در

 ...ات یوحش یاز اون پسر عمو-

 :گذارم جمله اش را کامل کند ینم ریتح با

  ؟یگیم یدار یهست چحواست  ...انیک-

را گرفته اند  شانیکه اسباب باز ییشود و مثل پسر بچه هایم نهیبه س دست

 :کندینگاهم م

  ؟یدار یمتمدن و آروم یپسر عمو یلینکنه باورت شده خ ه؟یچ-

 :کنم تا جمله اش را تمام کندینگاهش م یناباور با

 نیتو ا نکهیاز ا ریغ ؟یملکشیرفتار کنه که انگار تو جزو ما یجور دیچرا با-

  ؟یدیاجازه رو بهش م
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جهان روبه  یها یناکام یهمه  لیکه انگار دل دیگو یدر صورتم م یرا جور تو

 ترشیتاللو اش را ب دیکه نور خورش ینشسته باشد. به چشمان خوشرنگ شیرو

 :دهم یزنم و با اخم جوابش را م یکرده زل م

 ...ما تلف شده یبرا شیجوون یآالن به گردن من حق داره. همه -

 :زند یم ییخنده پر صدا و

  ؟یتوام البد کوزت ژان والژان... یآخ تلف...-

 :دهد یادامه م تیعصبان با

 !رهیگ یخدا موش نم یدر راه رضا یگربه ا چیه-

که  ییمرا نسبت به آالن متنفر کند، با صدا نکهیا یهمه تالشش برا نیاز ا ناباور

 :میگو یبر حجمش افزوده م تیعصبان

 ...از ما نخواسته یزیکاراش چ یوقت در ازا چیاون ه-

 :کشد یرا جلو م صورتش
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 .یکرد شکشیتو بهش پ یزندگ یتو همه  خواد؟یم یچ گهینخواسته؟ د یزیچ-

آالن دوست نداره. همه  یگیم یریآالن دوست نداره. چپ م یگیم یریراست م

اتم  یزندگ یهمه  یبرا دیات شده آالن. چون به گردنت حق داره با یزندگ ی

  ره؟یبگ میتصم

  ره؟یگ یم میام تصم یزندگ یهمه  یبرا یباعث شده فکر کن یچ-

 :پرسد یشود و م یم رهیموشکافانه به چشمانم خ ینگاه با

  گه؟ید یستین نجایتو االن به خاطر پسر عموتو مواخذه هاش ا یعنی-

 :میگو یحالت ممکن م نیجانب دارانه تر با

 ...معلومه که نه-

ند و ک یفروکش م کبارهیبرداشته باشند  شیدوش ها یاز رو ینیبار سنگ انگار

 :مکتین یدهد به پشت یدوباره لم م

 ...شنوم حرفاتو یخوب، پس م یلیخ-

 انیک یبدهم. در باهوش یکنم تا افکار چند پاره شده ام را انسجام یمکث م یکم

. یکن یکرش را هم نمف یکشد که حت یم ییبحث را به جا شهیبس که هم نیهم
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اند و  دهیبرجسته اش تا ساعد باال کش یکنم که رگ ها یبه دستانش نگاه م

چنان حاذق. هم یزشکخورد تا پ یم ستیانیپ کیبه درد  شتریانگشتانش ب یبلند

 :کنم با آرامش حرفم را بزنم یم یکند و سع یمنتظر نگاهم م

 نکهی. در استین یشک یدار یآل دهیا طیو شرا یهست یتو مرد جذاب نکهیدر ا-

و تا  یو باهاش دوست بش یشهر بذار نیتو ا یدست رو هر دختر یتون یم

بزرگ شدم،  یسنت یخانواده  هیاما من تو  ...یبر شیهرجا که دلت بخواد پ

 روابط نیهم نشینشده. مهم تر فیخانواده تعر نیتو ا زایچ یسر هیبد  ایخوب 

 یکنم که بعد ها وقت یکار هی. من دوست ندارم هیمخف یو رفت و آمدها یپنهان

 میبود اوردهیوقت ن چیآبرو رو ه یب یدختره  نیبا خودشون بگن کاش ا دنیفهم

 .مون یتو خونه زندگ

 :پرسد یدهد و بعد از سکوتم م یگوش م میحرف ها یآرامش به همه  با

تخاب ان ویبگم بد راه دیکه با یمنصرف کن ممیکه منو از تصم یاگر گفت نارویا-

 ...یکرد

 :دهم یطاقت جوابش را م یب
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 .گم یبهت م تیخوام منصرفت کنم، دارم واقع یمن نم-

 :مکتیدهد به ن یکند و دوباره لم م یمکث م یکم

 .خب پس حله-

  حله؟ یچ-

و بستن چشمانش است.  یالیخیب نیکه اصال انتظارش را نداشتم هم یزیچ تنها

زند که انگار در  یآفتاب چشمانش را بسته و لبخند م مینور مستق ریز یجور

 شیرا برا یجالب یو در حال آفتاب گرفتن، ماجرا مینشسته باش ییسواحل هاوا

شوم که در همان حال  یم رهیکرده باشم! با تعجب به حرکات آرامش خ فیتعر

 :دیگو یم

 .کنم یمن درستش م-

 :پرسم یم یبا گنگ دوباره

  ؟یکن یدرست م ویچ-

 :شود یم زیخ مین
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. تا ماریوجود نداره که من بخوام و به دستش ن یزیچ چیه ایتو دن شم،یابر نیبب-

بهش. تورو هم  دمیکه رس دمیخواستم انقدر براش جنگ یام هرچ یزندگ ینجایا

کشم. خودم  یحرفا عقب نم نیخوام. پس با ا یام م یجور ناجور هیخوام،  یم

 .زنم یحرف م زتیبا عمو سهراب و عز

 :رود یبرد ته دلم غنج م یکه به کار م یخوام" محکم یعبارت "تورو م از

 ...آخه-

  هم هست مگه؟ یا گهیآخه نداره. مورد د گهید-

 :میگو یخورم و دستپاچه م یاش جا م کبارهی تیجد از

 .همون حرف زدن با خانواده و قبولشون خودش هفت خان رستمه یعنی نه...-

 :شود در چشمانم یم رهیخ

واسه من هفت خان  نایبگم ا دیبا ،یکه سر راه من سنگ بنداز یگفت نارویاگر ا-

 .. سخت ترشو انتخاب کنستین
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کشم و آرام لب  یم یقیخورد. نفس عم یلبانم تاب م یچشمانش رو یرگیخ و

 :زنم یم

  . چرا من؟یرس یبهش م یهمه سخت نیبدون ا یبذار یتو دست رو هر دختر-

 :زند یم یگرم لبخند

 شهینم یگیو م ینیشیکه جلوم م مینجوریا سخت خوبه، سخت دوست دارم.-

 .دوست دارم شتریب

همه  نیمرا با ا یندارم. در تمام عمرم کس یهمه پافشار نیا یبرا یجواب گرید

شود از  یگرفته م یمیراحت است که اگر تصم المیلجاجت نخواسته. حداقل خ

داده ام. اگر  هیهد شیپ یهاکه من قلبم را سال ست،یهوا و هوس خودم ن یرو

 گریکه احساس د ستمنطق ا یکنم قطعا از رو یانتخاب م ندهیآ یرا برا یکس

 :شوم یم رهیام خ یانتخاب نگذاشته. به دست زخم یبرا ییدر من جا

 .بهم وقت نده یشگاهیآرا چیه گهیبرم، االناست که د دیمن با-

 :کند یبه صورتم نگاه م یبینگاه عج با

  ؟یواسه چ شگاهیآرا-
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 .حالم بهتر بشه دیتنوع بدم شا کمی-

 :اندازد یشانه ام م یدارد و رو یشال پهنم را بر م یافتاده  ی لنگه

  رن؟ یم شگاهیمگه خوشگالم آرا-

 :دارد یبغض کمرنگ نمیغمگ لبخند

 .دل آرام را یرو ستیخوند: حاجت مشاطه ن یبرام م شهیآقاجون هم-

بار خودش  نیدود که آخر یذهنم سمت آالن م یدهد و همه  یتکان م یسر آرام

 .شعر را خواند نیا میبرا

تا  نایکنم. ک یحرکت م نمیبه سمت ماش یتوجه به زنگ گوش یشوم و ب یم بلند

 :شود یدم در همراهم م

  ؟یدیبه من شام م یک-

 .یهر وقت دل عمو رو برد-

 یکشم. دستش را به لبه  یم نییرا پا شهیبندم و ش یشوم، در را م یم سوار

 :هد یم هیپنجره تک
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 یشرویتا کجا پ اتیدلبر نمیتا بب ریکارت تموم شد خبرم کن. از خودتم عکس بگ-

  کنن؟ یم

 :میگو یم یترمز دست دنیکش نیدهم و ح یتکان م یسر

 .عمو سهراب-

 یام بلند م یزنگ گوش گریکند. بار د یاش گوشم را پر م یجذاب و لعنت ی خنده

 چیه شگاهیبه آرا دنی. تا رسردیگ یاز پنجره فاصله م یشود و او با خداحافظ

کنم و قبل از  یپارک م ییبایسالن ز یدر چوب یدهم. جلو یرا پاسخ نم یتماس

 یم روزیپ یتوجه یب ابلدر مق یاندازم. فضول یم فمیبه داخل ک یخروج نگاه

 امیپ کیپاسخ از آالن و  یکنم. دو تماس ب یخارج م فمیرا از ک لیشود و موبا

را باز کند. لحن سردش از پشت  امشیدارد تا پ لیتما شتریناخوانده. انگشتم ب

 :داستیهم پ یگوش توریمان

سه دونگ و به  ادیباش. با عرفان قرار گذاشتم ب یباقر یدفتر حاج ۱فردا راس -

 .نامت بزنم
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 یخواهد نشانم بدهد هرچقدر هم که از دستم عاص یمن؟ مکند با دل  یچه م او

وقت من و حق و حقوقم را فراموش  چیباشد، هرچقدر هم که آزارش بدهم، او ه

  فرق دارد؟ ایدن یرود که او با همه  یم ادمینخواهد کرد. چرا 

شود با مرد  یرود و تماس برقرار م یم نیمخاطب ستیاراده به سمت ل یب دستم

کند و مکثمان  یدهد. سرد سالم م یزنگ اول جواب م یروزها. رو نیا یسنگ

 :میگو یشود م یادامه دار که م

 .به اون سه دونگ ندارم آالن یاجیمن احت-

 :دیگو یخشدار م ییو پشت بندش با صدا دیآ یورق زدن م یصدا

  .بذارم نشیزم دیرو دوش من، که با هیبار هی ست،ین اجیبحث احت-

سالها کوه بودنش  نیا یهمه  ادی دیگو یشوند. از بار که م یبسته م چشمانم

کردن شکمش دنبال  رینبوده که در راه س یگاه آن گربه ا چیکه ه نیافتم و ا یم

 :دهد یعقب م یبغضم را کم یقیموش گرفتن باشد. نفس عم

 .یتو بگ یهرچ-
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شود و  یقدم م شیبار او پ نیها، اما ا هیافتد به جان ثان یدوباره م سکوتمان

 :کند یصاف م یا نهیس

 ...خب من برم-

  ؟یهم داشت یا گهیکار د ...یدوبار زنگ زده بود-

 :زند یم یا یپر معن یخنده  تک

 .افته یکه بشه از دهن م رید زایچ یبعض ،یهمون دوبار جواب بد یخواست یم-

 .ردیگ یرا م میبوق، جان گوش ها یآرامش صدا یخداحافظ با

** 

ع رب کیهر  یبعد از هشت بار نواختن با فاصله  ،یباش گوش داریزنگ  ب یصدا

بح ص ی قهیدق یشود. ساعت پنج و س یکردنم م داریباالخره موفق به ب کبار،ی

نکرده  دایمن هنوز قدرت پردازش زمان و مکان را پ یاست و ذهن خواب زده 

آالن را پر قدرت تر از  ریمحبوبم و زخم دستم، تصو یاما زل زدن به گوش

 یقرار ساعت شش و دفتر ثبت اسناد حاج ادیکشد و  یبه چشمانم م شهیهم

جست و باز کردن کمد لباس  کیدزدد که با  یخواب را از سرم م یجور یباقر
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 نیآماده اش کرده بودم را همراه با شلوار ج شبیکه از د ینیج یمانتو میها

ت ساع میکمتر از ن یباقر یاجه دفتر حب دنیرس یکشم. برا یهمرنگش به تن م

 .ماند ینم یخوردن صبحانه باق یبرا یفاصله زمان نیوقت دارم و قطعا در ا

کند؛ در  یم یاز قبل ته دلم را خال شیهم ب نیفرد و قرار نبردن ماش یروزها ادی

به تهران خودش اول مکافات است. با  دنیساعت آژانس گرفتن و رس میعرض ن

 یزنم. با ب یبه سر و صورتم م یروم و آب یم یبهداشت سیعجله به سمت سرو

 یکفشم از کمد بر م و فیگردم به اتاق و مقنعه را به همراه ک یبر م یحواس

بار  نیاول یپهن خانه باغ برا یبندم. پله ها یدارم و جوراب به دست در را م

دوم سمت در و  یزنم. م یجست م شانیاز رو یکیکند و چهارتا  یآهم را بلند م

تازه  یموها دنی. دنهیرود سمت آ یگذارم و نگاهم م یکنسول م یرا رو فمیک

پر ام، حالت چهره ام  شهیهم یمدل ابروها رییتغکوتاه و درست شده ام در کنار

چند دور "ال حول وال  دنمیبا د زیکرده ام که عز رییتغ یرا باز تر کرده. به حد

را مجبور کرد چند  لماجیخواند و فوت کرد به سر و صورتم و د” قوت اال باهلل

و  زیعز ادیزند! از  یچشم نم یاسپند دود کند. خبر ندارد که مرا کس مینوبت برا

 یمقنعه را بر سرم بکشم. مقنعه را جا م دیآ یزنم و دلم نم یلبخند م شیکارها
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دوم سمت آشپزخانه تا سر و ته صبحانه  یجوراب به دست مو  فمیگذارم کنار ک

کند و  یقل قل سماور خوشحالم م ی. صدااورمیهم ب ریش وانیل کیرا با 

کنان وارد درگاه آشپزخانه  یل یل رم،یراست درگ یهمانطور که با جوراب و پا

 :زنم یغر م زیعز ای لماجیحضور د یشوم. به هوا یم

 داریاش چهار تا خونه اونورترو ب یو زنگ گوش دهیخرس باال خواب هی یوقت-

 ...کرده

آالن، نشسته بر  دنیکنم. با د یپوشم و سرم را بلند م یراست را م یپا جوراب

قب ع یفی" ضعنیماند و ناخواسته با "ه یحرفم نصفه م یصبحانه خور یصندل

نشسته و نگاهش موشکافانه است که با ترس بالفاصله  یکشم. آنقدر جد یم

 یرنگ شده ام در گردش است ول یصورت و موها یکنم. نگاهش رو یسالم م

 :کم نشده یذره ا یحت تشیاز جد

  ؟یباش یباقر یدفتر حاج شیراس ش یخواست یم مینجوری...اکیعل-

در مواجهه با ام  یزمان یها یبدقول یفرستم که همه  یبه خودم م یدل لعنت در

 :میگو یخروج م نیچرخم سمت در و ح ی. مردیگ یآالن شکل م
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 .رم یاالن م-

 :دهد یبلند تر شده جوابم را م شیپ یقیکه نسبت به دقا ییتن صدا با

  صبحونه نخورده؟-

 ...شهیم ریآخه د-

 :نمیکند بنش یاندازد و اشاره م یم یساعتش نگاه به

 یشهره  تیکه خوش قول ییکردم، از اونجا کسیواسه ساعت هفت ف یبا حاج-

 .صبحونه اتو بخور نیبش ...شیخاص و عامه به تو گفتم ش

پوشم و  یجوراب را م گرید یگردم داخل، لنگه یبر م یو شرمندگ دیترد با

اندازم که مثل هر روز برپاست و به خاطر  یکامل و مفصل م یبه سفره  ینگاه

شود. نگاهم به  یلقمه اش سهمم م دو یکیمن فقط  یهر روزه  یعجله ها

م او ه یعنی یاچ وانیشود و نبود ل یم دهیکه مقابل آالن است کش زیاز م یبخش

فنجان هم  کیدارم و  یبزرگش را برم وانیل نت،ینخورده. از کاب  یزیهنوز چ

دستش  یرا جلو وانیشوم تا ل یکنم و مقابلش خم م یرا پر م یخودم. چا یبرا

، شده گوشیباز یحساب روزید ی  لجباز که بعد از کوتاه یدسته مو کیبگذارم. 
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ن، نگاه آال ینیخورد. سنگ یام تاب م یشانیپ یکند و رو یاز پشت گوشم فرار م

 با نکهیکند. قبل از ا یکالمش به جان لحظه ها افتاده و مستم م یاز سرد شیب

 :کشد یم قیعم یاندک نفس یعقب بکشم، در همان فاصله  ریتاخ

  به جون موهات؟ یباز افتاد-

اولش تا ادب شود و  یگردانم سر جا یرا بر م گوشیباز یطره  یدستپاچگ با

 :نکند یوقت سرکش یوقت و ب

 ...خواستم تنوع بشه-

 یگره ابروها، مظلومانه از مهربان ریدود سمت چشمانش که ز یم نگاهم

 :دیگو یم یا هیکنند. با مکث چند صدم ثان یصاحبش دفاع م

 .خوند یافتادم که عمو م یاون آهنگ ادی-

  کدوم؟-

 :ستمیا یزند و من صاف م یم یمحو لبخند

 ...جان، کمتر زن شانه یا تیسویبر گ-



 
1082 

 :زنم یخواند لبخند م یم میشعر را برا نیکه ا ییو وقت ها ایبابا س ادی از

  اد؟یبهم نم یعنی-

نوشد و باز به  یاش را م یقلپ از چا کی. نمینش یم میگردم و سر جا یم بر

اش که  یدهد. چا یراحت فرو م نقدریداغ را ا یکنم که چطور چا یفکر م نیا

 :دیگو یشود م یتمام م

 ...یلیخ-

 د؟یآ یبه من م یلیخ ای دیآ یبه من نم یلیاست که خ نیفهمم منظورش ا ینم

 :دیگو یرفتن م رونیب نیگذارد و ح یم نکیرا داخل س وانشیل

 .امروز میعالم کار دار هیکامل بخور -

تا خرخره  شهیکه هم یاست از آالن بیشود. عج یاز آشپزخانه خارج م و

 وانیل کیرفته و به  رونیلقمه از در ب کیخورد و امروز بدون  یصبحانه م

 یم یمحل ریو پن زیعز ذیلذ یدو لقمه از مرباها عیاکتفا کرده. تند و سر یچا

تا  رمیگ یم بزرگ یکنم و دو لقمه  یجرعه حرام م کیرا تنها با  میخورم و چا

را با چادر  زیزنم و عز یم ییرایبه پذ یآالن ببرم. قبل از خروج سر یبرا
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. عادت چند سال ابمی یراک آقاجان، مشغول مناجات م ینشسته بر صندل دشیسف

 یمربع نکیبعد از نماز صبح است. ع هیبعد از فوت آقاجان، خواندن ادع رشیاخ

اما به شدت اصرار دارد به وقت  دیآ یبزرگ آقاجان اصال به صورتش نمشکل 

چشمش برگردد.  یآقاجان را بزند تا سو یمردانه  نکیع دیخواندن دعا حتما با

بوسم.  یشوم و سرش را م یم کشیکه متوجه آمدنم نشود نزد یآرام آرام جور

 :دهد یام را قلقلک م ییایحس بو اسیصبح ها عطر  یمثل همه 

سحر  یداشتم که کله  یزن گردال هیمنم  ها محبوب اسدخان... اتهیدلبر نیهم-

 .موندم یکل خونه رو ورداره، تا آخر عمرم عاشقش م اسشی یبو

 :زنم یشوم و مقابل نگاه مهربانش لب م یم خم

 .رفتم یموندم ور دلش سر کارم نم یکندم؟ م یتازه مگه من دل م-

 :کند یم یبلند ی خنده

 ...یصلواتبرو پدر -

 :نمینش یم میدو زانو یاش رو یصندل مقابل
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 ،یشد دل آقاجون و برد یاما شب که برگشتم برام بگو چ رمهید یلیخ زیعز-

  باشه؟

 :خندد یم دوباره

  وردار؟ رزنیدست از سر من پ یدیقصه رو شن نیصدبار ا-

 دیهم با یکن یکه سانسور م یی. اونجاهایبگ لیبا طول و تفص دینه، امشب با-

 .یبگ

 :کوبد یم دشیسف یدست به گونه  با

 .تو یشد ایح یشنوه. چه ب یخاک بر سرم، آروم بگو آالن م-

 :شوم یخندم و بلند م یمن م نباریا

خاک بر  یآالن از اون حرفا یچرا خاک بر سرت؟ گل بر سرت. نکنه فکر کرد-

  ده؟یو نه شن دهیتا حاال نه د یسر

 :کشد یم رونیبه ب یسرک

 ...پسر عموت یکن، زشته جلو ایبرو دختر ح-
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 :میگو یرفتن م نیبوسم و ح یسرش را م دوباره

برم که  بخشارو... نیکنه ا یم سیپسر عمو جان خودش تدر زم،ینترس عز-

 .شد االناست که به قول آراز تنوره بکشه رمید

 :گذارد تا بلند شود یدست بر زانو م زیعز

 ...رو بشور هیبکن نه گناه بق تیسر صبح نه معص-

 .یبرام قصه اتو بگ دیرم اما شب که برگردم با یجون، من خودم م زیعز نیبش-

 :دیآ یشود و همراهم تا دم در م یم بلند

تو خودشه. بهش  یلیحرفا حواست به آالن باشه، چند وقته خ نیا یبه جا-

 .نیبرس

 :شوم یپوشم و بلند م یرا م میها کفش

  ؟یخوره نگران ینم لیقد ف میچون مثل قد-

 :دهم یبزرگ را نشانش م یلقمه  دو

 .نترس حواسم به خندق بالش هست-
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 :دیگو یکنم که م یرا باز م در

 .دل یشکسته باش و ناله ها یمدارا کرد، به فکر قلبا شهیشکم م یبا ناله -

 :پرسم یم رتیبندم و با ح یرا م در

  من دلشو شکستم؟ خودش گفته؟-

 :اندازد یبه چشمانم م یهیل اندر سفعاق نگاه

گم حواست به پسرعموت  یگفتم. م یاون آدم حرف زدنو درد و دل کردنه؟ کل-

 .نیباشه، هم

 :میگو یم وانیا یکنم و رو یدر را باز م دوباره

 ...جون زیاون حواسش به من باشه عز-

 :دهد یکنسول جا گذاشته ام را با مقنعه به دستم م یکه رو یفیک زیعز

  رون؟یب یبر یخوا یم یشکل نیحواس. ا یب نارویا ریبگ-

 :دیگو یدوباره م زیکنم. عز یخندم و مقنعه را سرم م یام م یحواس یب از
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تو  زهیر یم ست،یزدن نگم. اما اون اهل حرف یبه اونم گفتم به توام م-

 ....خودش

دستانم را سمت  یشینما یاندازم و با حالت یدوشم م یرو یور کیرا  فیک

 :رمیگ یآسمان م

امان. باشه حواسم بهش هست. برو تو،  ...زیات عز یپسر دوست نیامان از ا-

 هی یباز نشست نمیبب امیشبم شامتو بخور سر وقت. قرصاتم فراموش نکن. ن

 .گوشه منتظر من

 نیلحظه که در ماش نیدهد و چشمان مهربانش تا آخر یتکان م یسر آرام

خوش فرمش را به  یآفتاب نکیشود. آالن ع یبزرگ آالن را ببندم همراهم م

تنها  یچشم زده و با ژست مخصوصش منتظرم نشسته. الحق که رنگ سورمه ا

 یب اوزنم تا اخمش را کم کند اما  یم یاوست و بس. لبخند کمرنگ یبرازنده 

 :کند یتوجه، به کمربند اشاره م

 .میفتیکمربندتو  ببند، راه ب-

 :رمیگ یبزرگ را به سمتش م یلقمه  دو
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صبحونه از در  یب یکه کس ستیمگه رسم خونه باغ ن ...میر ینم یتا نخور-

  نره؟ رونیب

 یکشد و در سگکش فرو م یشود و با دستان بلندش کمربند را آرام م یم خم

 یبه دل ب یبیلرزد. نه ینابلد م یدختربچه  کیدلم مثل  یآن یکینزد نیکند. از ا

را باالخره از داخل  یکیدهم.  یزنم و دوباره لقمه ها را به دستش م یطاقتم م

ا ر نکشیکند. ع یمکث م بزندگاز اول را  نکهیکشد و قبل از ا یم رونیب سهیک

 :کند یاشاره م میبه موها شیزند و با حرکت ابروها یم شیحجم موها یباال

  به جونشون؟ یشد افتاد یچ-

 :زنم یم یخنده ا تک

 ...کوتاه بشه دیوقتا با هی گه؟یموئه د-

  چونه ات؟ ریهمه؟ تا ز نیا-

 :میگو یاست. با لبخند م دیاز آالن بع ینیب زیهمه دقت و ر نیا

 .بدم یرییتغ هیکوتاه نکردم، گفتم  نقدریتا حاال ا دمید-
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درب  موتیبلعد. با ر یبزرگ را م یلقمه  هیو در عرض چند ثان دیگو ینم چیه

زند که طبق معمول در حال  یم یاس یبرا یکند و تک بوق یبزرگ را باز م

 یبا سرعت م شهیگل است. برخالف هم یهرس کردن درختچه ها و بوته ها

. ستیلحظه ن نیو ا نیراند. کامال مشخص است که هوش و حواسش در ماش

ود ش یآخر متوجه اش م یو او تازه لحظه  ردیگ یکه سبقت م یکنار نیماش

فرمان چفت  یگذارم که رو یدست راستش م یشوم. دستم را رو ینگران م

به او و  یگردد سمتم. لبخند یخورد و بر م یشده. از تماس دستم انگار جا م

ک دست یداده به پنجره و با  هیزنم که ساعد چپ را تکیژست دخترکشش م

 :راندیم

  شده؟ یزیچ-

 :کند یدهد و به دستم و زخمش نگاه م یتکان م یسر

  ؟یچرا باندشو باز کرد-

 :گرمیسپارمش به آغوش دست د یکشم و م یرا عقب م دستم

 .هوا بخوره کمیگذاشتم  شه،یخوب م-
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. دیآ یوسط م نیکند و بعد از گفتن "کله شق" به ال ینگاهم م یحواله  یچپ چپ

 :پرسم یگذرد و باز م یدر سکوت م یکم

 .ستین یالبته اگر فضول ؟یکن یفکر م یبه چ-

 :کشد یم یقیعم نفس

  ادته؟ی ...یافتادم که خودت موهاتو کوتاه کرد یبار نیآخر ادی-

 :دیایب ادمیکنم تا  یکنم و اخم م یفکر م یکم

  ؟یخودم؟ ک-

آفتاب است که در داشبورد را  میاخمم به خاطر نور مستق لیفکر کرده دل احتماال

 رونیاوست ب نیام را که مختص ماش یمیقد یها نکیاز ع یکیکند و  یباز م

 :دهد یکشد و به دستم م یم

عروسکتو برداشتو موهاشو کوتاه  یعقده ا یسالت بود، آسوده  شیپنج ش-

تم که داش یکرد هیکرده بود. اولش انقدر گر یچیبافته اشو ق یسایکرد. دوتا گ

ساکت  دمید هویخوره بزنم که  یشدم برگردم تهران، آسوده رو تا م یم یراض

 ...یکرده بود وتاهموهاتو ک یچیکردم. با ق داتیگشتم تا تو حموم پ ی. کلیشد
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 :چرخد سمتم یم

  اومد؟ ادتی-

 :دهد یدهم که ادامه م یتکان م یسر

من که بلند  یموها یگفت ؟یآورد نتینازن یبالرو سر موها نیبهت گفتم چرا ا-

 .ستیخودش قشنگ ن یشکنه که چرا موها یخوره. دلش م یباشه، نانا غصه م

کنم و خودش  یجذابش نگاه م مرخیدر خاطرش مانده. به ن میخوب حرفها چقدر

 :دهد یادامه م

  به جون موهات؟ یغصه دارت کرده که افتاد یچ شم؟یشده ابر یحاال چ-

رفته بود که من همان کتاب  ادمیست؟ چرا ارفته بود که او مرا بلد  ادمی چرا

 ینوشته ها و نانوشته ها را م یهمه  شیبرگ ها یهستم که از ال به ال یباز

  خواند؟

 :دهم یتکان م یسر ینف یبه نشانه  آرام

ه بود ک نیاز دوستام کوتاه کردم. نظرش ا یکی ی هیبه توص ستم،یغصه دار ن-

تونم منتظر باشم  یخودمو دوست داشته باشم، بعد م رمیبگ ادیاول از همه  دیبا
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شروع به خودت برس  یهم دوستم داشته باشن. گفت برا گهید یکه کسا

 ...نیهم

 :شکند یم قشیعم ینفس ها یرا صدا نمانیب سکوت

  کوتاه عالقه دارن؟ یپس بزرگوار به موها-

 :کنم ینگاهش م جیگ

  ه؟یبزرگوار ک-

 :چرخد سمتم یم یشینما یخونسرد با

 .اتتا دم چونه  ...یکه گفتن موهاتو کوتاه کن یزیهمون عز-

 :کنم یکشم و به ظاهرم نگاه م یم نییبان را پا هیسا

از خودت شروع  رویینگفت کوتاه کن، گفت به خودت برس، تغ زیدوست عز-

  بد شده مگه؟ کن. اول از ظاهرت...

 :کند یدستانش را جا به جا م یجا

 .صاحب نظرن شونیاز خودشون بپرس. ا دونم واال... ینم-
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 نیب یشده. دست لمیباب م یخوش نشسته و حساب میموها یالبه ال یتونیز رنگ

 :کشمیم میموها

پرسم. فکر کنم اونم  یم نمشیاست. چهارشنبه بب قهیخوش سل یلیاتفاقا خ-

 ...تیالیها ینظرش رو

 :حرفم نیپرد ب یم

 ....تمومش کنشمیابر گهیبسه د-

بوده ام که  بایمن از نظر او ز یشوم. ک یکنم و ساکت م یو واج نگاهش م هاج

دارم و مثل  یا هودهیکوتاهم دلش برود؟ چه انتظارات ب یموها دنیحاال با د

قطعا  او هم  دنمیدر دلم جشن و سرور برپا بوده که با د روزیدختر بچه ها از د

تر به دف دنیتا رس گریدرخشد. د یدر چشمانش م نیبرق تحس هیو بق زیمثل عز

جلوتر از دفتر پارک  ی. کممیزن یحرف نم یکداممان کلمه ا چیه یباقر یحاج

 یم نهینگاه را به خودم در آ نیشوم. آخر ادهیماند تا پ یکند و منتظر م یم

  .زنم یلبخند م نهیدر آ رمیاندازم و به زور به تصو
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دندان  نیرسم از ب ی. تا ممیتا کنارش بروم و همقدم شو ستادهیهمانطور ا آالن

 :پاشد یم رونیب بر هم فشرده کلمات را به یها

  دوست گرانقدره؟ یها هیلبخند زدنم از توص نهیها تو آ وونهیمثل د-

 یرا به زور از چشمانش دور کنم و زل بزنم به عسل نکشیخواهد ع یم دلم

چه شد که  ستیرفتند و معلوم ن یم یکه صبح داشتند به سمت روشن ییها

توانستم حرف  ینبود زودتر م ینقاب دود نیاگر ا دیکرده اند. شا انیدوباره طغ

 :بفهمم شیها هیدلش را از پشت تکه و کنا

انتخاب خودمه. خوشگل شدم دوست دارم به خودم لبخند بزنم. حاال تو  ر،یخ-

  ؟یسوز یم یچرا دار

 :رود یآب پشت سرش م یو جو یمانیدو قدم بلند به سمت بلوک س با

 .و زده، خوشحالم هست یبه اون قشنگ یمو-

 :دوم یتند پشت سرش م تند

  .بود ریش الیکه  روزیتا د-
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گذارم تا رد  یجدول م یرا رو میشود و من هم پشت سرشپا یجوب رد م از

 :دیگو یشوم که م

  ؟یزن یلبخندم م ،یخرمن گندمو هرس کرد هی-

 فتمیشوم که کم مانده بود ب یشاعرانه اش آنقدر ناباور و ذوق زده م ریتعب از

 :زند یو در چشمانم لب م ردیگ یداخل جوب که دستم را به سرعت م

 .وونهیمراقب باش د-

ک اند یفاصله  نیجمله اش را در هم گریبار د کیاز او تقاضا کنم  نکهیاز ا قبل

کشد بر  یعرفان خراش م ی هیو کنا شیپر از ن یچشمانمان تکرار کند صدا

 :اعصابم

 .عنبر آورد یبه به، باد آمد و بو-

 

نگاه تند و  ریکشم. ز یعقب م یزنم و قدم یآخر را داخل دفتر بزرگ م یامضا

 یشود. آالن ضمن تشکر از حاج یبه مراتب سخت تر م یتلخ عرفان هر کار

محل انبار اسناد و  داستیرود که پ یم یهمراهش به سمت اتاقک کوچک یباقر



 
1096 

سمتم و  دچرخ یوارد اتاق شود م یپشت سر حاج نکهیمدارک است. قبل از ا

 شانیحرفها یلیفاصله خ نی". از اامیکه"منتظرم بمون تا ب دیگو یآرام لب م

مانده از آقاجان  یدانم که محور صحبت ها حول اموال باق یاما م ستیمشخص ن

 یکشد رو یشود و دست م یم کمیآرام نزد یلیچرخد. عرفان خ یم ایو باباس

 یاست. با صدا نیدارد هم هک یکار نیلحظه مهم تر نیبزرگ. انگار در ا زیم

 :زند یبه گوش من است لب م دنیکه معلوم است هدفش فقط رس یآرام

 ...رونیب یایآالن م ی هیسا ریآخرش که از ز-

 :زند در چشمانم یشود و زل م یتر م کینزد

بزرگ کرده.  نشیتو آست ویفهمه چه مار خوش خط و خال یته اش که آالن م-

 ...رونیپرتت کنه ب پایاونوقته که با ت

 یبه چنگ شدن دستانم رو لیکرده. با م ریتمام اعصاب و عضالتم را درگ خشم

 :زنم یآرام لب م ییکنم و مثل خودش با صدا یگردن بلندش مقابله م

 ...خودشم رحم نکنه ییکه به دختر دا یمگه مارتر از تو هم هست؟ کس-

 :نبود آالن جسورش کرده د،یآ یتر م کیزند و باز نزد یم یچندش پوزخند
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َپست انداختن که  یا چارهیبدبخت ب یکدوم آشغالها ستی! معلوم نییدختر دا-

 یکنه؟ ک دایادامه پ اتیقراره مفت خور یتا ک ...یما شد یوبال گردن خانواده 

 ییاد ست؟ین یو چند سال عذاب کاف ستیب گهیخودت؟ بسه د یسراغ زندگ یریم

 ...نفهم مام

پشت  زیکند با م یبرخورد م یدهم که با ناباور یبا نفرت هل اش م یجور

گرداند  یشود که مطمئنم آالن را بر م یبلند م یجور زیم یناله  یسرش. صدا

از قلبم را  ییدرد دارد و جا شیفهمم. حرفها یبه اتاق. اصال حال خودم را نم

تر از بار قبل خون  رو پر شو ردیگ ینشانه گرفته که هر بار زخمش جان تازه م

خودم  دی. باستین یو زار هیمجال گر یرا اشک تار کرده ول دمیکند. د یم یزیر

 :میایمجسم برب طانیش نیاز پس ا

 ...شرف یدرست حرف بزن ب ایراجع به بابا س-

 یگرداند به پشت سرم و صدا یبلند آالن نگاه عرفان را بر م یقدم ها یصدا

 :زند یرا م انیآالن سوت پا

  نجا؟یچه خبره ا-
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کند و در همان حال جواب  یبه چشمانم نگاه م یموذ یدوباره و با نگاه عرفان

 :دهد یآالن را م

 ...ندازه یجفتک م یکه بار خر کن ادیبه قول خودت ز ...یچیه-

 اش یکند و از نگران ی. نگاهم مستدیا یم نمانیو ب دیآ یبلند م یبا قدم ها آالن

 :شود یم کینزدشود به عرفان یکه کم م

که مونده  یذره احترام هی نیتا هم رونیبرو ب بارتو کم کردم... نیواسه هم-

 ...حفظ شه

 ...تخم حروم هیاحترام؟ واسه خاطر -

 کیشود و با حرکت  یاش در مشت محکم آالن جمع م قهیاش تمام نشده  جمله

له فاص نیاز زم یدست و پا اندک یعنکبوت ب کیدست قدرتمندش عرفان را مثل 

 :دهد یم

 .نزدمت که ننه اتم نتونه جمع ات کنه یجور هیتا  رونیگمشو برو ب-

 ری. از زردیگ یدارد جانم را م یدهد و احساس خفگ یرا فشار م میگلو بغض

 که یگذارم تا حفظ آبرو کند و جلو چشم عرفان یم میگلو یمقنعه دستم را رو
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ا ر فیعنکبوت کث ی قهینکند. آالن  دایمنتظر خرد شدنم است راه به چشمان پ

 :چرخد یعرفان سمت من م ی نهیکند و نگاه پر از ک یول م

 ...بذاره تو کاسه ات نیکه هم یاون روز ستین رید-

 :کند یاش را صاف م قهیرود.  یسمت در م به

 .ایتو باقال یبپا با سر نر آالن خان... رسهیدوران سلطنتت داره به سر م-

را از دست  شیدندان ها نباریدود تا ا یبه سمت پله ها م عیاز ترس، تند و سر و

 !ندهد

 یصندل یروم و رو یشود، عقب عقب م ینحسش بسته م یکه پشت قدم ها در

 ی. هر قطره استندیکدام دست خودم ن چیه می. اشک هامیآ یفرود م یمیچرم قد

از  یلیو س یبعد یبه قطره  دیگو یکند خوش آمد م یم دایکه راه صورتم را پ

ام از  یشگیمه یتفاوت به ظاهر ساز یکند که بیها صورتم را پر م یناکام

مقابلم  نکهیا ستیمهم ن گریممکن را بسازد. د یصحنه  نیچهره ام رقت بار تر

عمرم  یاست که همه  یفشارد مرد یرا بر هم م شیدندان ها نگونهیو ا ستادهیا

 شمیباشم. بگذار همه بفهمند پشت ظاهر ابر یقو تالش کردم در مقابل نگاهش
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را سخت در آغوش گرفته و  شینوهازا دیدختر خسته و نا ام کی یمحکم و قو

 کیکه ناخواسته  یزند. لعنت به پدر و مادر یبودنش را زار م یسر راه

 یخوب زبانیکنند و نه تنها م یدعوت م یاهیاز س ییایپناه را به دن یموجود ب

آدم ها. حرف  نیکنند ب یهدف رها م یبلکه مهمان را نابلد و ب ستندین شیبرا

است که  بیاست اما عج یسود یها هیو کنا شین زا یعرفان بخش کوچک یها

شرم و احساس  چیمتجاوز بدون ه کی نکهیاز او مرا سوزانده. ا شتریب

که معتقد است چون حرام زاده  یبه کس یباشد از دست دراز یراض ،یمانیپش

 .سو استفاده را دارد اقتیاست ل

 یکند و بدون کلمه ا ی. بلندم مردیگ یشود و دست راستم را م یم کمینزد آالن

مهم  ست،یاو حرف زدن بلد ن ستیمهم ن گریکشاندم. د یحرف به سمت در م

و حرف تهمت ها  ینه. مهم منم که در ال به ال ایکند  یمرا درک م یکس ستین

لرزاند و  یم قهیدقچند  ست؟ین نینا مربوط عرفان له شدم. مگر زلزله هم یها

 یهمه  نیشود و تو در ب یسرت خراب م یبعد آوار است که پشت آوار رو

  .یشو یلحظات خوب و بدت چال م
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 یفهمم که با چه جمله ا یشوند. اصال نم یپشت سر آالن بسته م یآهن یها در

دست  انیکرد. همچنان دستم در م یتشکر و خداحافظ یباقر یآالن از حاج

کند و  یدر  سمت شاگرد راننده باز م نیخورد و مقابل ماش یمحکمش تاب م

 یبلندش باال بروم و سوار شوم. انگار در خواب راه م نیکند از ماش یکمکم م

گرفته و من  دنیکه انگار باران خدا بار کدیچ یاراده م یب میروم. آنقدر اشک ها

 کیشود  یکه رد م یکنم. هر رهگذر یصورتم تحملشان م یاراده فقط رو یب

. فقط اشک ستیاصال با هق هق ن میها هیکند. گر یچرخد و نگاهم م یدور م

به  یقو شمیابر کیتا از خودم  ما ستادهیاست که مقابلشان ا ییتمام سالها

 .ازین یب شمیابر کینشان دهم.  گرانید

 یکند که انگار برا ینگاهم م یچرخد سمتم. جور یشود و م یسوار م آالن

زنم در چشمانش تا اشک  یزل م شهی. متفاوت با همندیب یبار است  مرا م نیاول

جمله  کیکنند. فقط  یموجود عالم را در نگاهش طراح نیاز من بدبخت تر میها

 :میگو یم

  من حروم زاده ام؟-
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که انگار اورا  یدرد دارد. جور داستیکه پ یبندد. جور یرا سخت م چشمانش

را ندارد. چشمانش را که  گرید یضربه  کیتاب تحمل  گریآنقدر زده اند که د

پشت سرم و   ندینش یکند اشک نگاهش را به رقص درآورده. دستش م یباز م

سرم  ی. روکندکوبش قلبش ساکتم  یکند تا صدا یم کیاش نزد نهیسرم را به س

او مهم است و نه من.  یبوسد. مقنعه از سرم افتاده اما نه برا یرا محکم م

 .بوسد که مدلش را دوست نداشت یرا م ییهمان موها یرو

 .نکن ینجوریقسم ا یتورو به عل-

. عطر خوش مییگو ینم یزیکداممان چ چیو ه مانمیم تیدر همان وضع هیثان چند

دستانش  نیو در همان حالت فشرده شده ب میها هیدهم به ر یم هیادکلنش را هد

 :زنمیستبرش لب م ی نهیو س

  کابوس دست از سر من برداره؟ نیقراره ا یقراره تموم بشه آالن؟ ک یک-

 :دیگو یپر خشش کنار گوشم م یصدا با

 .شونینیب ینم گهید تموم شد...-
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 خودم و یکنم؟ بذار برم دنبال زندگ یواسه خودم زندگ ایبرم با در یچرا نذاشت-

  سربار شما بشم؟ یلیطف هیمثل  یتا ک ...گهید گهیراس م مستقل بشم...

 :کن یرا بلند م شیخورد.  پر حرص صدا یم یفیخف تکان

 شرفیاون ب یبه حرفا گهید کمیبه خدا  غلط کرد... ...یکرد ابر یغلط اضاف-

آتو  کنم... یم تشیثیح یرم جلو همون داروخونه ب یافتم م یراه م یفکر کن

 .ازش کم ندارم

 یاست. سرم را بلند م یاو شدن  چقدر دوست داشتن  یدوباره ابر میغم ها نیب

 :کنم

 ترشیب یفتیبه خاطر من باهاشون در ب شتریهرچقدر تو ب ...ستیراهش ن نیا-

 .کننیم تمیاذ

. دستش میگو یشنود چه م یکه انگار اصال نم یشود به صورتم، جور یم رهیخ

 :شود یم رهیگذارد و به چشمانم خ یرا رو صورتم م
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 همه شونو بزنم... دیکار نکن ق هی آخه المصب... یاریهمه اشکو از کجا م نیا-

 نیکنه واسه ا یسرمم درد م ست،یجلودارم ن یچکیکه من خر بشم ه یدونیم

 .کارا

 یلرزد رو یبار هزارم م یهمراهش برا یماند در دهانم چون گوش یم جوابم

 یرود سمت صفحه  یکند. نگاهش م یمغزم را سوراخ م شیداشبورد و صدا

 :بزرگش

 ...داره که یتا منو حامله نکنه دست ور نم ییرزایم نیا-

 :میگو یخواهد دوباره رد تماس بزند که م یم

 ...کار واجب داره بنده خدا دیجواب بده شا-

 یم ار یگوش دینمانده و با ترد شیبرا یاشک گریکند که د یبه چشمانم م ینگاه

آمده شرکت  یشوم که کس یمتوجه م شیحرفها یگذارد کنار گوشش. از البه ال

از کارفرماها مجتمع  یکیحتما  نکهیا الی. به خختهیبهم ر یکه آالن را حساب

گردم.  یرا م فمیک لکشم و به دنبال دستمال داخ یم یاست پوف دیجد یتجار

کنم تا علت یرا بلند مشود. سرم یکند و ساکت میقطع م یخداحافظ یتماس را ب
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زبانم  دینگو یزیتالش دارد چ نکهیچشمانش و ا یسکوتش را بفهمم اما قرمز

 :رسدیاز حالت نگاهش به مشامم نم یخوب یبرد. بویرا م

  شده؟ یزیچ-

کند. سرعتش  یتوجه به حال خرابم حرکت م یکند و ب یرا روشن م نیماش

ود ر یم شیرو ریتوجه به سرعت گ یاست و ب بیاست. سکوتش عج ادینسبتا ز

 :چرخم سمتشیم رتیبا ح نیزم یرو میگرد یبرم یکند. وقتیپرواز م نیو ماش

بزن کنار من  ه؟یچه طرز رانندگ نیا مون؟یبه کشتن بد یخوا یشده؟ م یچ-

 .رونمیم

است که غصه  بیدهد. آنقدر حاالتش عج یکشد و جوابم را نم یم یقیعم نفس

 :کنمیخودم را فراموش م ی

  گفت؟ یچ ییرزایآالن؟ م یشد یجن هویچرا -

 :گذارم یاتومات چنگ شده م یدنده  یدستش که رو یرا رو دستم

 .حرف بزن-

 ...خونه ذارمتیبذار دهنم بسته بمونه، م-
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 .صدتا کار دارم شرکت... امیب دیمن امروز با ؟یچ-

 :است ادیچرخد سمتم و سرعتش همچنان ز یم نگاهش

 خودته؟ ی  بچه مزلفم دعوت کهیمرت نی. ایدار ادیکار زآ؟ پس امروز -

گذرند. مغزم کار  یاست که با سرعت از مقابل چشمانمان م ییهاابانیبه خ نگاهم

 :نکند ریرا ز یکند. فقط نگرانم کس ینم

  ه؟یمزلف ک کهیآروم برو آالن، مرت-

 :دیگو یم یپوزخند با

قبل  شناسنامه اش باطل  شویپزشک. من که آخر اون پروانه یانیکاو انیدکتر ک-

 .کنم یم

 :کنم ینگاهش م ناباور

  شرکت ماست؟ ان؟یک-
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از قبل غصه  شینزند تا ب یاست که حرف نیا لشیدهد و قطعا دلیجواب نم باز

افتاده اند تا ناخواسته باز نشوند. باز  شینوایبه جان فک ب شیبخورم. دندان ها

 :شکنم یمنم که سکوت را م نیا

 ی. نبریمنم ببر دیدونم چرا اومده اما با یشرکت آالن. باور کن نم امیمنم م-

 ...امیخودم م

سکوتش  یاست که روزه  بیندارند. عج یپر حرصش تمام یو نفس ها اخم

 .شود یشکسته نم

و من با ترس از تصادف فقط  میرو یم شیمنوال پ نیبه شرکت به هم دنیرس تا

 کیاش با  یشگیهم یو سر جا نگیک. داخل پارنیماش یزنم به صندلیچنگ م

 یشود. از ترس به سکسکه افتاده ام. باورم نم یم ادهیکند و پ یفرمان پارک م

زند و  یرا م انسورآس یشود مرا نبرده منزل عمو و به حرفم گوش کرده. دکمه 

  .کشد یکتش را به تن م

م سمت. نگاهش ردیگیم یقیکند و دم عمیمکث م میرسیکه م تیریمد یطبقه  به

 :چرخد یم
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  اد؟یقراره ب یدونست یم-

 :ندارد یتمام یلعنت ی سکسکه

 ...نه به جون خودت-

 :شود یآرام م نگاهش

 .کنم یباشه، تو برو به کارات برس، خودم حلش م-

آسانسور  یزند. فاصله  یروم که دوباره اسمم را آرام صدا م یسمت اتاقم م به

گردم سمتش که  یمجوف پوشانده. برم وارید کیو اتاق من تا اتاق خودش را 

 :زند یآرام لب م یبا همان صدا

  باشه؟ ا،ین رونیتا صدات نکردم ب-

 که دم دستم یکس نی. به اولرمیگ یدهم و پشت در اتاقم سنگر م یتکان م یسر

طبق معمول سر  ایاز شدت استرسم بکاهم. در یزنم تا کم یرسد زنگ م یم

دهد در  یبوق دوم جواب م یدهد. آراز که رو یکالس است و نادر هم جواب نم

 :شود یدلم جشن برپا م

 !یفقرا کرد ریاز فق یادی یچ نیدار بزرگ. خانم مش هیبه به سرما-
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  ؟ییآراز کجا-

 :کند یم مکث

 .سالم! قبرستون کیعل-

  ؟ییکجا ار،یدر ن یمسخره باز-

تا  گهیم ادیناز و ادا م یتو که ه قیرف نیجون تو قبرستون، سرخاک مامان. ا-

 ...رمی. اومدم از ننه ام حاجت بگستین یبغل مغل خبر یخواستگار یاین

 کند و یم فیکه مسلسل وار و پشت سرهم رد یفیکشم از اراج یم یقیعم نفس

 :پرم وسط حرفش یم

 ...شرکت ایپاشو ب-

  دن؟ یم یا؟ تو شرکت بغل مفتک-

 ...و رضا اومدن شرکت انیبذار کنار، ک ویآراز مسخره باز یوا-

  ؟یکله پدرشون که اومدن، تو چرا زرد کرد ان،یخب ب-
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ه . خودش ادامدیایدانم چگونه آراز را قانع کنم تا ب یکشم و نم یصبر نفس م یب

 :دهد یم

 .ستین بیسرش سهم داره، اومدنش که عج ریاونجا خ ییایدزد در یرضا-

 .اومده انیآخه با ک-

 :دیگو یطاقت م  یب

آالن بفهمه وگرنه  یترس یم یزد یگند هیمن تورو بزرگت کردم، تو  شمیابر-

جمعش  امیب یجور هیبه من. اون گنده رو بگو من  یزد یزنگ نم ینجوریا

 .نکن سر جدت زمیکنم، باز سورپرا

 :میگو یحوصله و مضطرب م کم

کنم. توام به کارات برس. حاال اگر  یم شیکار هیخودم  ،یایاصال نخواستم ب-

 .دنبالش یرفته بود رونیپاچه ح رون،یازت خواسته بود دست ح ایدر

وسط سرخوش  نینفر ا کیکند. حداقل  یاش حالم را بهتر م یطوفان ی خنده

 :است
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 یصبر کن کمی. یکنیم یحسود ینجوریا یکنم وقت یعشق م یحضرت عباس-

 .اومدم وزه

* 

 ورتمهی یمگه؟ ه هیاسب سوار دونی. منیبش ریبگ کمیتورو خاک آقا جون -

 !یریم

 پا انداخته و یپا رو لکسیر یلیخ دهیرس یکنم که از وقت ینثار آراز م یچپ چپ

 .خوردن است وهیدر حال م

توان  گریام که د دهیو پر استرس پا کوب دمیدارد، آنقدر دور اتاقم چرخ حق

 :ستمیا یگردم و مقابلش م یکم شده. بر م میپاها

  ته؟یو اضطرابم حال یاصال تو ناراحت-

 ینگاهش ال به ال بیس یپوست کندن از رو نیکند و ح یرا بلند م سرش

 :چرخد یم میموها

  .لرزه یمن چهارستون بدنم م شگاهیآرا یر یآره واال، تو که م-

 :نمینش یم کنارش
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  داره؟ یچه ربط-

 :ردیگ یکند و به سمتم م یرا جدا م بیتکه از س کیکارد  با

 .به جون سر و شکلت یافت یبالفاصله م یزن یم یگند هیآخه هر وقت -

 نییمن پا یاز گلو یزیلحظات چ نیزنم. فکر کرده در ا یرا پس م بیدست س با

 :رود یم

 .بود موهامو کوتاه نکرده بودم یمن صدسال-

 :اندازد یرا خورده داخل بشقابش م بیس

هم انقدر استرس  یکه هم موهاتو کوتاه کرد یپس گندو زد کنه... ریخدا به خ-

 .یدار

آالن  تیترسم همه عصبان یم صبح... یاسترسم واسه خاطره امروزه و اتفاقا-

 .بشه یخال هیعرفان سر بق ی هیاز قض

 :کند یتر نگاهم م قیدق

  کرده عرفان؟ یچه غلط ه؟یامروز چ یماجرا-
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. کالفه میگو یرا م شیامروز عرفان و رفتارها یاز حرفها یخالصه ا شیبرا

 :رود یشود و به سمت پنجره م یبلند م

 یادیز گهی. دنییپا ارمیعرفانو ب نیبزنم فک ا روز خدا به من سعادت بده، هی-

 .کنه یداره قد قد م

تظرش که من یگفتم قطعا به سعادت یعرفان نگفتم که اگر م کیاو از کلمات رک به

 و میگو ینم چیه گری. ددیکش یم نییشد و کل دکور عرفان را پا یبود نائل م

 :میپا یگذارد رو یو دست م دیآ ی. منیکوبم بر زم یچپم را م یمضطرب فقط پا

 دادیچه خبره. آالن داد و ب مینیبب قهیدو دق ریآروم بگ ،یام کرد وونهید شمیابر-

ه ر یتو هم فقط م یدنایپا کوب نی. اادیم نجایراه بندازه مطمئن باش صداش تا ا

 یدار ای یریم ورتمهی ایخودت  نجا،یا یمنو کشونددو ساعته  رو اعصاب من...

 یدارن م یچه غلط ستین لومبسته مع یاونام که پشت درا ...یکوب یسم م

 ...کنن

. آراز زودتر از دیآ یو پشت سرش رضا م ییرزایم یاش تمام نشده صدا جمله

 یگذارد. صدا یم یرفتن و نرفتن باق دیترد نیرود و مرا ب یمن به سمت در م
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د گذر یم هیکند. چند ثان یگوشم را پر م انیگرم ک یسالم سرد آراز و احوالپرس

 :دیگو یم داستیپ شیامواج صدا یدر البه ال شهیکه هم یو رضا با تمسخر

  اد؟یوقت نفر کم ن هیکه  یایصدات زدن ب-

 :دهد یرضا را م یبلند آراز جواب حرف مسخره  پوزخند

واسه چهار تا پاره استخون تو که به  ؟یپر کن تو یالت قتیجلو رف یاالن خواست-

 .تهیخود جمال کفا ...ستین یازینفر ن

ند ک ی. البته که آراز غلو مردیگ یخنده ام م یاسترس اتفاقات افتاده بدجور نیب

  .یرود، چه رسد به کتک کار یفوت  م کیوگرنه آقا جمال بنده خدا با 

 آرامش شهیمشخصا  به دنبال حسنه کردن روابط است که با صدا و لحن هم انیک

 :دیگو یخطاب به آراز م

 .متینیبب شتریب میشیخوشحال م یلیخ مهندس... یآقا میومدیدعوا ن یما که برا-

 :دیگو یکه م یوقت نمیآراز را بب یتوانستم حالت چهره  یم کاش

 .یواسه معاشرت انتخاب کرد ویجناب، فقط بد کس یایم یبه نظر آدم محترم-
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آسانسور  یباز شدن در ها یبه حرف آراز بدهد صدا یرضا جواب نکهیاز ا قبل

 شهیآرام کردن جو هم ی. برانایگرم س یو پشت بندش سالم و احوالپرس دیآ یم

 نیکند و من هنوز ب یصحبت م انیاست. با محبت با ک ازین نایعدد س کیبه 

 .دخور یاتاقم زنگ م ینرفتن مرددم که گوش ایرفتن و  رونیب

  ؟یکه نرفت رونیب-

را پشت سوالش  یکه چه حس ستیآالن برخالف تصورم اصال قابل درک ن یصدا

 :دهم یجوابش را م قیعم یپنهان کرده. با نفس

 .ینه، منتظر موندم خودت خبرم کن-

 :دیگو یم یتا وقت دیآ یکش م یکم مکثش

 ...اتاقم ایخوبه، تا رفتن ب-

 نیگذارم و از ب یم شیرا سرجا یماند جوابش را بدهم. گوش یمنتظر نم و

کارش تمام شده  انیشوم که رضا هم به همراه ک یمتوجه م نایو س انیک یحرفها

 .نندو در حال رفت



 
1116 

و آراز را همانجا  نایروم و س یشوم سمت در م یکه از رفتنشان مطمئن م خوب

خ شود و بعد از پاسیدلم گرم م نایلبخند مهربان س دنید. با نمیب یپشت در اتاقم م

 :میگو یاش م یدادن به احوال پرس

  کردن؟ یکار م یچ نجایا-

 :دهد یتکان م یسر نایس

 ...ستین هیبه رهام شب یچشه؟ ذره ا ستیرضا معلوم ن نینگفتن، ا-

در  یآورد و با دستان یمفاصل بند بند انگشتانش را در م یبا حرص صدا آراز

که اعدادش رو به افول اند،  یآسانسور یدر ها یهم گره خورده،  نگاهش رو

 :مانده

 ...دو ساعت بدنش دست من-

با  یاز افراد بخش حسابدار یکیشود و نارون و  یباز م یآسانسور کنار درب

 یبه سر کرده که طرح ها یشال پهن شهیشود. نارون برخالف هم یهم خارج م

 .دهد ینشان م شهیتر از همشلوغش چهره اش را شاد
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از پشت سرش با  یشود و کارمند بخش حسابدار یم کمانیچند قدم بلند نزد با

خواهم قبل از  یرود. م یاحترام به همه سالم مي دهد و به سمت اتاق آالن م

 نکهیگذارد. ترس ا یبردارد به سمت اتاق بروم اما ترس نم ینارون قدم نکهیا

ظر شده. فقط منت لیتکم مانبار باروت یامروز حساب یبزند. برا یحرف هیبق یجلو

 !جرقه ام کی

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 چگاهیاست که بارها خواسته ام از نارون بپرسم و ه یسوال قایدق نایس سوال

 یما م نیب یمصنوع یجا خورده و خنده ا ینتوانسته ام. نگاه نارون با حالت

 :چرخد

 ....یکرد یاز بودنم استقبال م شتریب میجالبه ها، قد-

 :دهدیخورد و نارون ادامه م یگره م یا هیثان یبا نگاهم برا نایس نگاه

 .شرکتم لیوک یبا آالن کار داشتم، نا سالمت-

و نارون هم پشت  نایرود و من، س یآراز به سمت اتاق آالن م نایاز جواب س قبل

 یب نکهیبر ا نیمب ییزاریطبق معمول به خاطر تذکرات م نوایسرش. کارمند ب
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ر د ییرزایتوجه به م ی. آراز بندینش یمنتظر م یمبل یآمده، ررو یقبل یهماهنگ

 .شود یزند و داخل م یم

شده و دستانش در  رهینامعلوم خ ینقطه  کیو به  ستادهیمقابل پنجره ا آالن

رود و  ینارون جلوتر م میشو یکه داخل م یشلوارش پنهان شده اند. همگ بیج

 دهد یجواب م شهیتر از هم یجد یلیکند. آالن خ یم یبا لبخند سالم و احوالپرس

 یرنگ را بر م زسب یپوشه  کیرود.  یم زشیم یرو یو به سمت پوشه ها

دهد. کامال مشخص است که نارون وا رفته. از حالت نا  یدارد و به دستش م

 یشود و سوال ذهن یشروع کننده م نایبارد. س یم یقرار یچهره اش ب دیام

 :پرسد یهمه را م

  کار داشتن؟ یچ نجایرضا و همراهش ا-

شود و  یم کینزد زیبه م ی. آراز کمدیگو ینم چیو ه کشدیم یقینفس عم آالن

 :پرسد یم

 ...میکرد یشراکت باهاشو قبول م دیاز اولم نبا-

 :کند یو دوباره نگاهمان م ردیگ یم شیرو به رو ینگاهش را از منظره  آالن
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 .کار دارم شمیبا ابر رونیب نیبر-

 :چرخد یآراز با خبر است که نگاهش سمت چشمان او م دیاز ترد انگار

 ...رونیهمه ب-

گذارد و  یم زیم یروند. البته که نارون پوشه را رو یم رونیسه نفرشان ب هر

 :دیگو یقبل از خروجش م

 .میراجع به پرونده حرف بزن دیسرت خلوت شد با-

 نیلحظات نشت کرده در تعجبم. جو سنگ یهمه سماجتش که در دل همه  نیا از

 !و باز هم اصرار به حرف زدن دارد ندیب یرا م

شود در چشمان پر ترسم. با دست اشاره  یشود نگاهش قفل م یکه بسته م در

 :ردیگ یاز پنجره فاصله م یکم ندیب یکند به سمتش بروم. مکثم را که م یم

 ...نجایا ایب-

 شه،یاز حدش با هم شیتفاوت ب نیآرام است و ا شهیبرخالف هم چشمانش

 یکه نگاه م یری. به مسستمیا یشوم و کنارش م یم کشیترسناک است. نزد

در حال کاشتن  یکارگران شهردار ابان،یامن خ ی هیزنم. در حاش یکند زل م
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 شود سمت گوشم. یو خم م ستدیا یهستند. پشتم م ینوپا و سبز ینهال ها

 :زند یدهد. کنار گوشم لب م یگوشم را قلقلک م شینفس ها یگرما

 یعمر باغبونش سر اومده". تازه م ره،یدرخت پا بگ هیگفت "تا  یآقاجون م-

 نیو مهم تر نیگفت صبر سخت تر یفهمم چرا م یگفت. تازه م یم یفهمم چ

  .هیاصل زندگ

فاصله با صورتم قرار گرفته و رد  نیچرخم سمت صورتش که در کمتر یم یکم

 :مکث کرده هیهمان حاش ی. چشمانش رورمیگ ینگاهش را دوباره م

اش بشه  جهیو نت یاگر خوب به درخت برس یول رهیگ یصبر کردن جون آدمو م-

 هیکه بق نهیقسمتش ا نیارزه. سخت تر یم ژن،یو اکس یعالمه سرسبز هی

 ینجوریدرخته ا ینفهمن اگر تو نبود ینگاهش کنن و به به و چه چه کنن، ول

 .شد ینم

 دنیاو و پنجره نفس کش نیب یچرخم سمتش. در فاصله  یم قیعم ینفس با

کدام از  چینشوم ه رهیحرفش را بفهمم. تا در چشمانش خ دیسخت است اما با

 :فهمم یرا نم شیزمزمه ها
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  شده؟ یآالن؟ چ یبگ یخوا یم یچ-

کند که او  یچشمانش مطمئنم م یرگیرسد به چشمان منتظرم. ت یم نگاهش

 :زند یم یگریاست اما آرامش لحنش حرف د یعصب

 لیدل گهیغلط و درست بزرگ شدم. مشاور م یسر هیساله با  شیو ش یمن س-

 شیبخش هیکه برات گفتم،  هیاون صبر شیبخش هیام  یخواه تیهمه تمام نیا

 که هییاشم واسه بها یَکمک هیرو دوشم بوده.  شهیکه هم هیادیز تیبار مسئول

آقاجون هرکار  حاما به رو شمیشناسم ابر یبهم دادن. من خودمو دارم کم کم م

  فهمم تو چته؟ یکنم نم یم

 :ام قهیشق یگذارد رو یانگشتش را م آرام

  شم؟یگذره ابر یم یداره چ نجایا-

 :کند یتر م کیرا نزد صورتش

ه بگه ک یرهگذر، از ساختمان هی ...بهیغر هیواسه  نهیبش یابر شهیباعث م یچ-

دمار از روزگار همه  وشیاونور شدن پاس نوریعشقشه؟ که واسه خاطر دو متر ا

  درآورده؟
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 :دهد یو خودش با پوزخند ادامه م کنمینگاهش م متعجب

 هیخواد  یکنه. گفت م یگذار هیسرما نجایاومده بود ا یانیکاو انیدکتر ک-

. عدلم دست گذاشت رو همون یاش کرده باش یبخره که تو طراح یمسکون

 یاول. همون واحد یطبقه  قایدق م،یکه جونمونو واسش گذاشت یهشت طبقه ا

 .یکه تو عاشقش

 :ردیگ یبدهم که دستانش را مقابل صورتم م یخواهم جواب یم

جواب منو بده. فقط به  قیفکر کن و درست و دق نیفقط بش ،ینگو ابر یچیه-

کنه؟  یجاشو تو فکرت وا م رهیم یانیکاو انیکه ک شهیم یجواب بده: چ هیمن 

 تورو جذب کرده؟ یانیکاو انیک هیچ

 :فکر کنم و بعد شیبه حرف ها قیکند تا دق یصبر م یکم

 چیکه ه یادم نیاز ساختمون محبوبش واسه همچ شمیباعث شده که ابر یچ-

که فکرتو مشغول  نهیحرف بزنه؟ جز ا نهیدر مورد ساختمون نداره، بش یعلم

 کرده؟
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 شیپوست صورتم اما خشونت چشمها یکشد رو یپشت دست چپش آرام م با

 :است یهنوز به قوت خود باق

 ...یشده که فکرت رفته اونور یسرعت صاحب نشده، بگو چ نیدلتو که به ا-

شود. سخت از چشمان  یهمراهش با تلفن اتاق با هم بلند م یزنگ گوش یصدا

شنوم چه  یرود. اصال نم یاش م یو به سمت گوش ردیگ یچشم م سمیو نگاه خ

سوال  نیافتد. سخت تر یصحنه ها انگار در خواب اتفاق م ی. همه دیگو یم

آرامش  مهه نیدهد، ا یسؤالش عذابم نم یاما سخت دیبود که آالن پرس نیهم

 انیطغ شهیام کرده. او سخت در تالش است که مثل هم وانهیاش د ینگاه طوفان

 .کرده ام دینکند و من مشخصا مطمئنم که او را ناام

 انیک یعالقه ام به ساختمان برا زانیاز م یک دیآ ینم ادمیکنم  یتمرکز م هرچه

ذهن  نیو ا ستین یانیکاو انیکه من قلبم در گرو ک دهیگفته ام. او هم فهم

که توانسته  یعالم فرق دارد. مرد جذاب یه که با همه شد یجذب مرد گوشیباز

د. بگذار نیخشمگ ریش نیا ورا بکند و شجاعانه پا در قلمر شیبا احترام تقاضا

 :پرسم یاش م یتوجه به کالفگ یشود و من ب یتلفن آالن تمام م

  ؟یبهش بفروش یخوا یم-
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خواهد آراز را بفرستد به اتاقش و بعد از  یم ییرزایدارد و از م یرا بر م یگوش

 :کند ینگاهم م یگذاشتن گوش

 .کن دایجواب برام پ هیفقط تا آخر هفته  مونم... یمنتظر جوابت م-

  ؟یفروش یباشه خونه رو بهش م یاگر جوابم منطق-

کشدش  یبرنده بر تن م یدارد و با همان اخم ها یبر م یرا از پشت صندل کتش

 :دیآ یشود و آراز داخل م یو قبل از پاسخ به سوالم در باز م

  جونم داداش؟-

 :ردیگ ینگاه از چشمان منتظرم م آالن

کار  یاز بچه ها یکیبه  یوجدان یکدوم ب ستیمعلوم ن ت،یبرم جمع دیمن با-

 یپنجره ها شهیهمه ش ختنیداده، اونم رسونده به بابا قلدرش. ر تویآدرس جمع

 ...برم دنبال کاراش دیاونجارو خرد کردن. با

کنم  یافتم و در دل دعا م ینام م الیحماقت خودم و دادن کارت به دخترک ل ادی

نداده باشد اما ته دلم مطمئنم که کار خودش  یرا به کس تیکه او کارت جمع

 :دیگویاست. آراز نگران م
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 .امیبذار منم باهات ب-

 :رود یسمت در م آالن

زنگ بزن حواسش به  دمیراحت باشه. به فر نجایاز ا المیشرکت خ نیبمون-

 ...باشگاه باشه

کند یآالن حرکت م یشنوم که پا به پاینارون را م یشود. صدا یاز در خارج م و

برادرش  زی. آراز به سمت میصحبت کردن و همراه یاش کند برا یتا راض

 :دیگویرود و میم

 .ادیدونه مونده بود که سرمون ب هی نیهم-

 :چرخد سمتم یم

  چطور شد هنوز پر و پاچه ات سرجاشه؟ نمیبب نیبش ایب ؟یچته وا رفت-

همراهم را  یتوجه به سوال آراز گوش یجواب. ب یب یشده پر از سوال ها ذهنم

 :کند یام م رهیخ انیک امیکشم و پ یم رونیگشاد مانتو ب بیاز ج



 
1126 

 صریترس از ق ایات  یشرق یایحجب و ح یبذارم به پا امدنتوین رونیب لیدل-

 خان؟

 کیکردن به  ریاست که در هوا مانده و دلخواهش گ یبادبادک ییحس رها حسم،

ا دارند ت دیکنان ام زیکه کودکان جست وخ ستیبام خانه ا یافتادن رو ایشاخه و 

 .را به آسمان ببرد یشایشاد غیج یتوقف بادبادک صدا

 دایپ شیسوال ها یبرا یکوتاه آالن رو به اتمام است و من هنوز جواب فرصت

بود که نه به باشگاه  تیجمع یچند روز آنقدر سرگرم ماجراها نینکرده ام. ا

 .دوش من و آراز افتاده یکارها رو یهمه  بایزده و نه شرکت؛  تقر یسر

 جهینت مینیرا بب و هم میبگذار یبرنامه ا نکهیا یبرا انیک یمدت تالش ها نیا در

 نبایاز حد با خودم و افکارم دست به گر شیاست که من ب نیا لشینداده و دل یا

عمو و دعوتش به خانه کار خود را کرده و ذهنم پر شده  روزیشده ام. تماس د

 .جواب یاز هزاران سوال ب

بروم تازه از باشگاه خالص شده بودم و سوالش  دنشیکه خواست به د عمو

اش شد  جهیجواب داشت و نت کیتنها  نمش؟یوقت دارم بب نکهیبر ا یمبن

 .برساند شیکه مرا هرچه زودتر به عمو و حرف ها یپرشتاب یرانندگ
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را  هیآمد. در آتل یاز اتاق محبوبش م شیاز عمو نبود و صدا یخانه خبر داخل

 نشاند یکه مرا کنارش م ییخاطرم را برد به روزها نریرنگو ت یکه باز کردم بو

 .هرچند اندک اموزد،یب ادی یزینفر حداقل از هنرش چ کیتا 

کردم. با آرامش  شیدایداده بود پ هیتک هیکه به چهار پا یبزرگ یتابلو پشت

  .نظر بدهم دشیجد یدعوتم کرد داخل شوم و در مورد تابلو

 ی. دلم برادمشیو محکم در آغوش کش دمیچند قدم بلند پشت سرش رس با

 تفاوت نیشده بود با ا یعال شهیتنگ بود. تابلو مثل هم قشیه دقآرامش و نگا

ساخته  یچشم نواز یرنگ روغن، منظره  یبایز ریشاد از تصو یکه رنگ ها

روشن بود و رنگ  یکه از نور چراغ ها حساب سیرو و خ ادهیپ ریمس کیبود؛ 

 ی ادهیکه پ دادینشان م اده،یپ ریمس یسیدرختان و انعکاسشان در خ یبرگ ها

 رشیمس یزند تا به انتها یرا قدم م زییپا یعاشقانه  یچتر به دست روزها

دور  هنندیبر سر داشت و آرام از نگاه ب یکه چتر بزرگ یبلند قامت ی ادهیبرسد. پ

 :دیپرس یوقت ادنجاتم د الیعمو از فکر و خ یشد. صدایم

  شم؟یابر یخسته ا نقدریچرا ا-
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شرکت را  ادیز یدادم و کارها یجواب تکرار کیروزها  نیمن مثل تمام ا و

کرد،  یدرست م میبرا شهیکه هم ییفنجان قهوه، از آنها کیبهانه کردم. عمو به 

و او در مورد  میخورد یکه با هم قهوه م ییمهمانم کرد و باز مرا برد به سالها

 .کردیصحبت م میبرا یمختلف نقاش یسبک ها

 :گفت کبارهیکردم که  یمزه مزه کردن قهوه نگاه م نیآرامشش ح به

  هم اومده؟ یانیکاو انیدست دکتر ک ارتیکه ع یچرا بهم نگفت-

 :شدم که خودش ادامه داد رهیتعجب به لبخند مهربانش خ با

 ی. اما وقتستین ینگاه معمول هینگاهش  دمیفهم یهمون روز که اومد گالر-

خبرم  نایم که چرا خودت زودتر از اتعجب کرد یوقته دلشو برد یلیگفت خ

  ؟ینکرد

 :و دستپاچه جوابش را دادم متعجب

ود ب نیبهتون نگفتم ا دمشیهمون اول که د نکهیا لیعمو، دل ستیوقت ن یلیخ-

همه  هوی. راستش هیدونستم تا چه حد در مورد من و خواسته اش جد یکه نم

 .کردم دلش بخواد با شما صحبت کنه یاومد. اصال فکر نم شیپ یچ
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کردم در  یوقت فکر نم چی. عمو هزاران نکته گفت که همیحرف زد یلیعمو خ با

داشته باشند. هر چه او  ییساکت و پر از حس و نقش و رنگ او جا یایدن

مو . عدمیکش یام خجالت م یو سادگ یتجربگ یاز ب شتریگفت من ب یم شتریب

حق  نیا کهمعتقد بود  یمرد جوان نبود و حت کیمن با  ییاصال مخالف آشنا

به آن فکر هم نکرده بودم. نظر عمو  یسالها حت دیکه شا یزیمن است؛ چ یعیطب

اسم  نیرا بشناسم تا بفهمم پشت ا یانیکاو انیک شتریب دیبود که من با نیبرا

من مدهوش ظاهر او و  نکهی. استادهیا یخوش نقش و دهان پر کن واقعا چه کس

 ستیا ختهیهمان مرد متشخص و فره انیک ایآ نکهیثروتش نشده باشم. ا یتح ای

 کی انیمن و ک نیبودکه ب نیعمو ا ینکته  نینه. مهم تر ایدهد  یکه نشان م

متفاوت رشد کرده  یخانواده  کیکند؛ او در دل  یم دادیب یتفاوت فاحش فرهنگ

 دیتا اسمان تفاوت دارد. عمو معتقد بود که من با نیبا من زم میو درکش از مفاه

تنها هنر شخص خودم است.  نیرا بشناسم و ا انیمتفاوت ک یاه تیدر موقع

 یکه از راه م یو مرا به هر کس دهید اریبس بایز یها الیخواب و خ میگفت برا

کند. گفت در مورد  یهفت خان رستم را ط دیبا یانیکاو انیرسد نخواهد داد و ک

در جمع  راداشت که او  دیخواهد کرد اما باز هم تاک قیاو و خانواده اش تحق

عمو  یبه مشورت. آنقدر حرفها نمیو بعد با فکر و قلبم بنش نمیبب یمختلف یها



 
1130 

 دیآمد خانه شان را ترک کنم. عمو ترد یدلم نم یو پر محتوا بود که حت نیریش

از  یحرف گریبه خانه باغ آمد اما در طول راه د همراهم دیرا که در چشمانم د

 یموضوع تا زمان نیاصرار کرد که ا یحت. اوردین انیو خواسته اش به م انیک

 .درز نکند ییما دو نفر بماند و به جا نیعمو کامل شود ب قاتیکه تحق

که در  یآخر یزند. جمله یعمو هنوز در گوشم زنگ م یجمله از حرفها کی

 :بود نیاش زد ا هیآتل

 یزیقبل از هر چ دیشدم اما تو با یمرد م نیتو بودم جذب ا یمنم اگر جا یحت-

که  نهیآدم واقعا هم نیکه ا یمطمئن بش دی. بعد از اون بایاز خودت مطمئن بش

 .یدیهست که تو هنوز ازش ند گهید یزایچ یسر هینه  ای دهیبه تو نشون م

 :گذاشت و در چشمانم زل زد میشانه ها یرا رو دستانش

شه نبا یاگر اون یمن مهمه حت یبرا یکه تو بکن یهر انتخاب شمیمن کنارتم ابر-

 .شویخود واقع ،یاون آدمو بشناس میکن با حفظ حر یخوام. فقط سع یکه من م

 .ینیبب تویواقع یقدرت جاذبه اش کورت کنه و نتون نکهیقبل از ا
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چند روز اصال حال و  نیرا آشفته کرده که ا عمو و سوال آالن آنقدر ذهنم یصدا

 کیام به ظهر  دهیشده و رس یرا نداشته ام. روزها ط یکس دنید یحوصله 

 رهیتاب خوردن و خ یکه تک و تنها در خانه باغ مانده ام و حت ریدلگ یجمعه 

را به  لماجیو د زیعز ،آورد. عمو ینم شیشدن به درختان باغ هم حالم را سرجا

برده و هرچه اصرار کردند تا من هم همراهشان شوم جوابم  یمنزل عمه سود

سخت است اما در مورد معاشرت با عمه  میبرا شهینه قاطع بود. نه گفتن هم کی

جواب ممکن  نیرا ندارند، ساده تر دنمیروزها چشم د نیو فرزندانش که ا یسود

 .است

که انگشتم اسمش را لمس  یکس نیرا گشتم باز هم اول نیمخاطب ستیل هرچه

گذارند بلکه بتواند به  یم ایگفت امروز را با در یکرد آراز بود که با سرخوش

 یاسب چموش را رام کند! نادر به همراه دوستانش به خو نیا یقول خودش کم

 نی. آالن هم که اندتنبور بنواز یزیرفته تا با دوستانش بر سر مزار شمس تبر

 جتا  ی. نتیحوصلگ یحرف زدن و رفع ب یندارد برا یروزها اصال اعصاب درست

اش  یخود واقع یتا به قول عمو به او زمان بدهم تا کم رمیگ یتماس م انیبا ک
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چند وقته که هرچه تالش کرد با در  نیرا نشانم دهد. هرچند که مطمئنم بابت ا

 .بسته مواجه شد، قطعا  از دستم دلخور است

 :شدم که جواب داد یم دیارتباط ناام یاز برقرار داشتم

 .زمیسالم عز-

 نیا یها یکم محل لشیو قطعا دل ستیپر شور و التهاب ن شهیمثل هم سالمش

 :کنم مهربان باشم یم یچند وقتم است. سع

  گه؟ید نیکن یاز من نم یادیدکتر، حال شما حتما خوبه که  یسالم آقا-

 :کشد یم یقیعم نفس

 دیچند بار با گه؟ید یتازون یم یو دار یدل مارو برد یدیدختر دلبر، فهم یا-

  م؟ینیساعت همو بب کی یبرا یزنگ بزنم و منت بکشم تا قبول کن

زنم انگار که  یآدم به دور شده ام. لبخند م زیبه قول عز یادیبا اوست من ز حق

 :ندیب یلبخندم را م یاو از پشت امواج صوت

  ؟یکاره ا یشدم. امروز چ یدختر بد ،یحق دار-
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 یم یلب لعنت ریرسد و ز یاز پشت خطوط به گوشم م یبرخورد جسم یصدا

 :دیگو یفرستد وم

 یقالیی یالیکه بهت گفتم جمعه و شیسمت لواسون اتفاقا . چند روز پ امیدارم م-

 ...دعوتم نایرضا ا

 :دیآ یخاطرم نم یزیکنم و چ یفکر م یکم

  ؟یرضا واسه چ یخونه -

. ایشن گو یگفتم بهت که، هرسال واسه تولد خواهر مرحومش اونجا جمع م-

 .شهیطبق معمول هم یاینم یامسال منم دعوت کرده. شمام که گفت

شناخت  یمناسب است برا تیموقع نیگذرد ا یکنمو در ذهنم م یفکر م یکم

 :میگو یتعلل م یدو. با کم نیا نیب یرابطه  دنیو فهم انیک

  ؟یچ امیم حاال اگر من بگم-

 :خورد یوضوح جا م به

  دنبالت؟ امیب یعنی-
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 ...اگر سخته که نه-

 :پرد یحرفم م انیم به

 یهر وقت تو بگ ام؟یب ی. کیایب یخوا یم شهیمعلومه که نه. اصال باورم نم-

 .رسونم خودمو یم

 :زنم یلبخند م لشیهمه تعج نیا به

  ؟یگفته ساعت چند اونجا باش-

 .خواستم زودتر برم یشام دعوت کرده اما من م یبرا-

 :کنم یفکر م یکم

 .شمیخب پس من تا هفت حاضر م-

 .هیعال-

 میلباس ها نیدوم سمت اتاقم. از ب یم یشود فور یکه تمام م مانیها صحبت

کشم  یم رونیرا ب ینقره ا یبا راه ها یفاق بلند نوک مداد یشلوار پارچه ا کی
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گذارم  یم رونیرا همراهش ب یطوس زیدارد و شوم ییبایز یکه کمربند پارچه ا

  .تا بعد از حمام بپوشم

 یسر ساعت تماس م انیکشد. ک یشدنم تا همان ساعت هفت طول م حاضر

 شتریپوستم را ب دیرنگ سف شیکه سوراخ ها یپاشنه بلند مشک ی. کفش هاردیگ

اندازم و رنگ  ینگاه را به خودم م نیدارد. آخر یهمخوان پمیدهد با ت ینشان م

را به گوش  ییااهد یگوشواره ها ادشیکنم. با  یآالن کمرنگ م ادیرژم را به 

گذارم و قبل  یدر آشپزخانه م زیعز یبرا یکنم. نوشته ا یاندازم و حرکت م یم

 .دعوتم یمهمان دیسپارم که هرکس سراغم را گرفت بگو یم یاز خروج به اب

 یشده. لباس مردانه  رهیبه آسمان خ شیمدل باال نیداده به ماش هیتک انیک

خوش  تینها یمرد ب کیاز او  یو شلوار همرنگ یطوس ی قهیجل ریز دشیسف

سوخته و کمربند چرم و ساعت دستش هم از  یقهوه ا یساخته. کفش ها پیت

قدم صدا  نیاست. با اول قهیمرد متمول و خوش سل کیزنند که او  یدور داد م

 :شود یم رهیخ میا لبخند به سرتاپاچرخد سمتم و ب یدار کفشم م

 ن؟ییمجلس امشب شما یستاره -

 :مریگ یپاشم و با خجالت نگاه از چشمان جستجو گرش م یم شیبه رو یلبخند 
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 .در اون حد گهینه د-

 :ردیگ یم قیعم یو دم دیآ یسمتم م به

  .رانهیا نجایکه ا فیح-

رود تا یپشتم مکنم و دستش بدون لمس کمرم به سمت یم یفیخف ی خنده

همه  نیکند تا سوار شوم و من غرق ایباز م میرا برا نیام کند. در ماش ییراهنما

 .شومیآرامش و متانت م

 یدهد. سوار م یام را قلقلک م ینیب یخوش ادکلنش کم یبندد بو یرا که م در

 :چرخد سمتم یشود و دوباره م

 ...میرضا بش یخونه  الیخیگم ب یم-

 :کنم یم طنتشیر شنثار نگاه پ یچپ چپ

 .دکتر یآقا یشد طونیش-

 :گذارد یفرمان م یرا رو دستش
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نشدم  داریگم اگر خوابه که تا ب ی. منمیب یکنم دارم خواب م یواال احساس م-

 .قشنگ حالشو ببرم

 :بندم یرا م کمرند

مرده هاشون چه  یبرا ثاقیم یخانواده  مینیبب فتیباش و راه ب یپسر خوب-

 .رنیگ یجشن م یجور

. به باغ که میزن یحرف م یرضا کم یالیبه و دنیافتد. تا رس یلبخند راه م با

 .کند یباز م مانیدر را برا یزند و مرد مسن یم یتک بوق میرس یم

ام اما خاطرم هست  دهیند کیرا از نزد ثاقیم یلواسان خانواده  یالیو چگاهیه

 یم نجایمهمان ا یلیدور که آالن به همراه رهام و خواهرش خ یهاآن سال

 .شدند

 نیرا کنار چند ماش نشیماش انیو ک میکن یها آرام حرکت م زهیسنگ ر یرو از

 یو ستون ها یمرمر دیسف یاست؛ با نما یباشکوه یالیکند. و یپارک م گرید

اش بر عکس خانه باغ از دو طرف و به شکل  یورود یخوش نقش. پله ها

به  نیزم ازمشخص  یکند تا مهمانان را با چند پله و فاصله  یحرکت م چیمارپ
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 یفاصله صدا نیدر حال صحبتند و از ا وانیا یبزرگ برساند. چند نفر رو وانیا

 یکند و بالفاصله سمت من م یپارک م انیرسد. ک یبه گوش م یقیموس میمال

م و کن یبابت حرکتش تشکر م ی. با لبخنددیبگشا میتا او زودتر در را برا دیآ

 یپله م یقدم را که رو نی. آخرمیرو یسمت راست را باال م یهمراهش پله ها

 سالم یمیگرم و صم یلیخ انیشوند و با ک یگذارم چند نفر متوجه حضورمان م

 یبا من هم مودبانه برخورد م انیبا ک میهمراه لیکنند و به دل یم یو احوالپرس

 :اندازم یم انیبه ک یبا تعجب نگاه میگذریاز کنارشان که م کنند.

 .شناسنت یماشاهلل همه م-

 :کشد یجلو م طنتیزند و صورتش را با ش یم لبخند

  دلت خواست؟-

  و؟یچ-

 :شود یم نهیاندکمان دست به س یهمان فاصله  در

 .شهرت کمی-

 :کنم یم یکوتاه ی خنده
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 .نه ممنونم، ناشناخته بمونم برام بهتره-

 :رسد یرضا به گوشمان م یرا بدهم، صدا انیک یجواب "چرا"  نکهیاز ا قبل

 .اومده یک نیبه به بب-

چرخد سمت صدا  یمنظور نظر رضا خودش است با لبخند م نکهیا یبه هوا انیک

 :صورتم ثابت مانده یاما نگاه رضا رو

 هیل حداق یگوسفند یگاو هی نیکرد یخبرم م دیبا نجاست؟یا یچ نیمش شمیابر-

 .زدم یم نیزم یخروس

 :زنم یم یبند مین لبخند

 .آقا رضا ستیو بپاش ن زیهمه بر نیبه ا یازیسالم، ن-

 :شود یخم م یکم نهیبر س دست

 .چقدر از اومدنت خوشحالم یاگر بدون-

 یخودش را م یماکس راهنیپاشنه بلند و پ یسرش آرام با آن کفش ها پشت

 :خورد یبه وضوح جا م انیدر کنار ک دنمیاز د رساند و
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  شم؟یابر-

 شهیچرخد که ش یم یا یاو، رضا و دو در چوب نیب ال،یو یدر ورود نگاهم

 توجه یجدا کرده اند. ب ییپشت سرش را از قسمت ابتدا یخوشرنگش فضا یها

توانم لباسم را عوض کنم. با دست به در  یپرسم که کجا م یبه آرام، از رضا م

اتاق  رونیو او ب میرو یبه سمت در م انیکند. همراه ک یسمت راستم اشاره م

 هنیکنم. در آ یم زانیاز رگال ها آو یکی ی. مانتو و شالم را روستدیا یمنتظرم م

شود. در  یشود و آرام داخل م یکشم که در باز م یم یدست میبه موها یقد ی

که هنوز مهمان چشمانش است  یو با تعجب رهیبندد و خ یرا پشت سرش م

 :کند ینگاهم م

  ؟یکن یکار م یچ نجایو ات-

دارم تا خارج  یرا بر م فمیو ک نهیچرخم سمت آ یتوجه به سؤالش دوباره م یب

 :ردیگ یشوم که دستم را سفت م

  ه؟یچ دتیجد ینقشه -

 :کشم یم رونیدستانش ب نیرا محکم از ب دستم
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نسبت  هیرفت ما  ادتیکه  ییروزا نیا ینداره آرام. مثل همه  یبه تو ربط-

 .ینیبیباره منو م نی. فکر کن اولمیبمون بهیبازم بذار غر میباهم داشت یکیکوچ

 :دیگو یروم که بلند تر از قبل م یسمت در م به

 ...باهام داره یمثل تو نسبت یبره آدم مفت خور ادمیمن از خدامه که -

 هیها و کنا شیسالها از ن نیکه تمام ا یکنم و با خشم یدر را رها م ی رهیدستگ

هم خشم  دیشا ایحرکتم  یچرخم سمتش. از تند یخانواده اش عذابم داده م یها

و با انگشت  ستمیا یکشد. مقابلش م یعقب م یخورد و کم یچشمانم جا م

 :اش نهیس یزنم به قفسه  یاشاره محکم م

فقط به خاطر همون احساس  یبود زیبمونه، تا االن اگر برام عز ادتیپس خوب -

 یاونور بگ نوریکلمه چرت و پرت ا هی لحظه به بعد نیبوده. از ا یشاوندیخو

 .دم یجوابتو م بهیغر هی نیع

روم و محکم یبهت از چشمانش پر بکشد و دور شود به سمت در م نکهیاز ا قبل

 .کوبمش بر چهار چوبیم
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سمتم و زود مرد را دست به سر  گرددیدر حال صحبت با مرد مقابلش برم انیک

 :ستدیا یکند و مقابلم م یم

  ؟یشده؟ چرا قرمز شد یچ-

 :رمیگ یم ینفس

 .میبر ،یچیه-

و دو  یو از دو در چوب میکن یرا ط یورود یدارد تا راهرو یقدم بر م همراهم

کامل جمع شده اند و  شیکه فرش ها میبرو یبزرگ ییرایلنگه به سمت هال و پذ

بر ابهت خانه  دی. کفپوش سنگ سفدیآ یبه نظر م یبزرگ تر از حالت عاد

کند. آرام کنار  یم یو بزرگ آن انتها دلبر الیرو یمشک یانویپ کیافزوده. 

 :زنم یلب م انیگوش ک

 .یخال یکت یجا-

 :ردیگ یرا م میزند و بازو یم یمهربان لبخند

  .یدوسش ندار گهیکه د زنهی. همش غر مدنشیبه د یایب دیبعد با یدفعه -

 :زنم یم یخجول لبخند
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 ..دلخور باشهحق داره -

ها  یدنیها، نوش وهیپر شده از م شیاست که رو یلیبزرگ و طو زیچپ م سمت

  .زنند یچشمک م یکه حساب یکوچک یغذاها شیو پ

اند تا تازه وارد ها  دهیچ یمهمان ها چند صندل یاهویراست و دور از ه سمت

 :پرسم یم انی. دوباره از کستیرضا ن یاز خانواده  ی. خبرنندیبنش شیرو

  پس خانواده اش کجان؟ ه،یخانوادگ یمهمون یتو که گفت-

 :اندازد یبه اطراف م ینگاه انیک

 .انیب رتریاحتماال اونام د ومدنیهنوز که همه ن-

 یتنگ و لَخت انار راهنیاندازم. دوباره آرام با آن پ یبه اطراف م ینگاه متعجب

 نهیزم یرو یماهاگون تیالیکرده و ها رییتغ شیبه سالن. رنگ موها گرددیبرم

 متفاوت شهی. حالت چشمانش با همدیآ یاز قبل به صورتش م شتریب یمشک ی

  .کند یم دادیناخواسته درونش ب یحالیب کیاست و 
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 یکند. نگاه م یصورتم موذبم م یاش رو رهیکه نگاه خ انیچرخم سمت ک یم

البد هوس  نکهیا یبه هوا انیکنم. ک یبزرگ نگاه م زیاز چشمانش و به م رمیگ

 :پرسد یبروم، م زیسراغ م یشکم اول کار یکرده ام و خجالت م یزیخوردن چ

  ارم؟یب یزیبرم برات چ-

  امرزه؟یامروز واقعا تولد روناک  خداب نه اصال...-

 :شود یم دهیبه پشت سرم کش انیک نگاه

 .صاحبش اومد، از خودش بپرس ایب-

شود. نگاه  یم کیچرخم سمت رضا که درست از سمت چپم به ما نزد یم

 :کنارمان دیآ یم ندیب یمنتظرمان را که م

 ...نیبد یقر هی ن،یبخور یزیچ هی ن؟یچرا نشست-

 :دیگو یقبل از من م انیک

 .ازت سوال داره شمیابر ن،یبش ریبگ-
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 یام م یکنار یصندل یچرخد و رو یچشمان ناآرامش به سمت چشمانم م نگاه

 :ندینش

  جونم؟-

ماند که  یم یفیظر یخالکوب یدهد و نگاه من رو یجوابش را م انیک دوباره

 به شکل فیظر یلیخ یسیعبارت انگل کیکند.  یم ییگوش چپش خودنما ریز

 یخوانا م میسؤالش را بپرسد عبارت برا انیک نکهیدرهم نوشته شده. قبل از ا

 (کردن یخونخواه ).Revenge* شود؛

 یذهنم را بر م انیک یرسد. صدا یکلمه به ذهنم نم یکنم معن یهرچه فکر م

 :گرداند به حال

  ستن؟یپرسه چرا خانواده ات ن یم-

 :زند یم یکج شخندین رضا

 ...حاال، تازه اول شبه که انیم-

 که امشب تولد خواهرته واقعا؟ نهیا شمیسوال بعد-

 :زند به چشمانم یکند و زل م یم ریینگاه رضا تغ حالت
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 .نره ادمونیاز  زایچ یسر هیتولدشو که  رمیگ یآره، هر سال جشن م-

 :زنم یلب م ریخورد و سر به ز یاز کنار گوشش سر م نگاهم

 ...متاسفم-

 :بگذرد یا هیگذارد از حرفم ثان ینم

 ...ادیب شیممکنه پ یهر کس یبرا نباش...-

 :کنم یرا بلند م سرم

  ؟یچ-

 :دیگو یبلند شدن م نیح

 ...که واسه روناک افتاده ییاتفاقا-

 :پرسم یم انیشود از ک یکه دور م خوب

  ن؟یا گهیم یچ-

 :کند یچشمانم نگاه م به

 .ستیولش کن، تو حال خودش ن-
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چرخانم رضا و  یسرسام گرفته ام. هرچه چشم م تیجمع یهمهمه  یصدا از

 من است یاز مهمانان حواسش پ یکیصحبت با  نیح انیکنم. ک ینم دایآرام را پ

 ای یخوراک زیم یاز رو یشکمم نشوم و هر از چند ینکرده شرمنده  یکه خدا

از  یکدام هم لب نزدم. ترس مجهول چیآورد که البته به ه یم میبرا یا یدنینوش

حس  نایحالم را بهتر کنم. کنار ک یفضا کم رییشوم تا با تغ یدارم. بلند م طیمح

حس به  نیوقت ا چیه نیاز ا شیکنم که پ یاز خواسته شدن را تجربه م یخوب

 یاست که آالن بفهمد پا در مهمان یوقت ریذهنم مدام درگ یبود ول امدهیسراغم ن

  .رضا گذاشته ام

و خم به تراس بزرگ  چیپر پ یکنم تا از پشت پله ها یم یبزرگ را ط یفضا

است که احتماال به اتاق  یکیو بار کیتار یبرسم. درست کنار پله ها راهرو الیو

 یکند تا قدم در فضا ینظرم را جلب م ییگفتگو یرسد. صدا یطبقه م نیا یها

 :شود یپر رمز و راز راهرو بگذارم. صدا واضح تر م

 ...تو هر لحظه اش احساس بوده من با عشق کنارت بودم...-
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کند. باورم  یادا مجمالت را  یآرام است که با لحن پرسوز و گداز یآشنا یصدا

 یبعد یعاجزانه حرف بزند. صدا نگونهیدختر با آن همه غرور ا نیشود ا ینم

 :دهد یپاسخش را م عیسرد سر یلیدهد و خ یبه افکارم نم یفرصت

از  ...اریرو در ن شهیعاشق پ یدخترا یادا یالک نخون آرام... هیواسه من مرث-

  نه؟ ای. گفتم ستمیروز اول بهت گفتم من آدم تعهد ن

قدم  کیزند که ناخواسته  یم ادیفر یبلند یآخر را رضا با چنان صدا ی جمله

 یگفته م شیها هیگر یناواضح و البه ال یلیآرام خ یبعد یروم. جمله یعقب م

 :کند یاما جواب قاطع و بلند رضا گوشم را پر م ستیشود و مفهوم ن

نه.  ویدعوت کنم ک ویدونم ک یمنه، خودم م هیاونش به خودم مربوطه. مهمون-

 ...ی. ه ریتوام سختته خوش اومد

ر د یعنی نیرسد و ا یواضح تر به گوشم م یبعد یجمله اش نسبت به جمله  هر

 .کیشودو به راهرو نزد یاو از اتاق خارج م شیقدم ها یکنار صدا

 یروم که برخوردم با جسم سخت یترس و بدون توجه به پشت سرم عقب م با

 .بلند شود یبیمه یکند و صدا شود سقوطیموجب م
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 یبلند سقوط مجسمه قدم ها یشده، چون هم صدا رید گرید یهر اقدام یبرا

ندارم جز صبر  یگریرضا و آرام را تندتر کرده و هم من از شانس خوبم راه د

رند،  یبرق م یکیآرام که در تار یکردن و دروغ گفتن. همراه با نگاه خصمانه 

 :کشد یم یو کم ردیگیرضا مچ دستم را محکم م

 موش خوشگله؟ یکرد یم یفضول یداشت-

 :کم شود میگلو یدهم تا از خشک یدهانم را قورت م آب

 .پام خورد به مجسمه رفتم رو تراس... ینه داشتم م-

 :"ی"خر خودت یعنیکه  یکند، جور ینگاهم م یناباور یبا خنده  رضا

  ؟یخواست یم یتو راهرو چ تراس که اونوره... یدرا-

 :میگو یشرمنده م یکنم به چشمان شرورش نگاه نکنم و با حالت یم یسع

 .حواسم نبود سمتم راه داره... نیبله، فکر کردم از ا-

گذارد. خط  ینم رمیکنم فاصله بگ یزند و هرچه تالش م یبه چشمانم زل م رهیخ

 :چرخد ینگاهش دور صورتم م
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نه سر و  ست؟یهم ن هیتون شب یچیپس چرا ه ن؟یستین لیشما دوتا مگه فام-

 ...شکلتون

 :دکن یاندامم را رصد م نییکند و از باال تا پا یم دایاش ادامه پ حیبعد نگاه وق و

 ...کلتونینه قد و ه-

جمله  یکشم ول یم رونیانگشتانش ب انیاز جواب آرام دستم را محکم از م قبل

 :بندد یآرام دهانم را م ی

 .بشه داینخاله پ هی دیبا یتو هر خانواده ا گهید-

بودنم اشاره  یبه سرراه نکهیشوم. هم یجمله اش خوشحال م دنیاز شن احمقانه

توجه به حضور آرام و رفتارش که از چند  یاست. رضا ب یکاف مینکرده برا یا

 :زند یجلب توجه اورا دارد به چشمانم زل م یکه تنها سودا داستیهم پ یفرسخ

 ...شرف یچشاش سگ داره ب-

روم و از  یبرساند عقب عقب م شیرضا وقاحت را به حد اعال نکهیاز ا قبل

 :پرسد یام که م دهیتراس نرس ی. هنوز به درهارمیگ یراهرو فاصله م

  ومدن؟یو ن نجایا یایدونستن قراره ب یم ؟یاوردین گارداتویچرا باد-
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 :دهم یبرگردم و نگاهش کنم جواب م نکهیا بدون

 .خدمتتون دنیرس یمدعوت نداشتن وگرنه حتما -

 .کشم تا بسته شود یرسم و درش را پشت سرم م یچند قدم بلند به تراس م با

 رهیها خگرفته. به دوردست یام را به بازآشفته یکوهستان، موها م  یمال مینس

کاهد.  یم شمیچشمک زن از اضطراب لحظات پ یستاره ها یشوم و سوسو یم

 کیخطرناک باشد اما از نظر من بدبخت است.  هیاز نظر بق دیشا ثاقیرضا م

نگاه پر از  شتمرد جوان بدبخت که پشت ثروت باد آورده اش قائم شده. پ

 یسنگ انداز نیا لینشسته که دوست دارد همه دل یحرص اش پسرک ترسان

 .کنند یرا قدرت تلق شیها

 .کند یدر تراس گوشم را پر م یلیحرکت ر یصدا

 یم اریرا از حضورش هش میها هیخودش، حجم  ر زودتر از انیخوش ک عطر  

 کینرده. سرش به گردنم نزد یدو طرفم رو ندینش یم یرگیکند. دستانش با چ

 .را از بر است یخوب راه و رسم عاشق شود، یم
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چرخد سمت نگاه تبدارش. چشمانش  یشود و م یمقابل کنده م یهااز کوه نگاهم

 ینفس م قیعم .به لبانم و بالعکساز چشمانم  چرخد؛ یصورتم م یحول  گرد

 :ردیگ

 کهنه؟ یهادلبر، با لباس هیبه  یبش لیبگذره و تبد ۳۷ساعت از  یدیترس-

کوتاه  ی. دممیپاشد به گونه ها یشرم، رنگ  سرخ م کشم. ینگاهش خجالت م از

 :یکیهمه نزد نیاز ا رمیگ یم

 دامیپ یایآدما، نم ی  و گم کنم خودمو تو شلوغ ندرالیبشم س یروز هیاگه  یعنی-

 ؟یکن

کند.لبخندش آرام آرام به  ینگاهم م رهیهزار رنگ، خ یآن چشمان  وحش با

 .کند یم یچشمانش دست دراز طنتیش

 یرسد،توقف م ی.به گردنم که مدیآ یباال م یسبابه دست راستش به نرم انگشت

زند بر چنگ دلم  یکه انگشت کار بلدش، زخمه م م،یکند.هنوز چشم در چشم  هم

 :کند پوست گردنم را یو نوازش م
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سط و یبر یاوج ابرا،ستاره بش یبر یبش نیشاه ا،یقعر در یبر یبش یتو، ماه-

کشونه دنبال  یم لونیو و ریکهکشون، بازم چشات کار خودشو بلده؛منو اس

 .خودش

کس تا امروز، در گوشم نخوانده بود که  چیشوند. چرا ه یبسته م چشمانم

پر  تیهاکه با هر کلمه قرار است؛ تمام  رگ دارد؟ یبیخواستن، راه و رسم  غر

 یبه قلب را گم م دنیرس ر  یقرمز و سر به هوا که مس ی  ماه یشود از، مشت

 .بود ردهنک داریعاشقانه ب یقبل از او، مرا با نجوا یکنند؟چرا کس

بلند و دست در  یچرخد سمت کوه ها یندارم. سرم م شیحرف ها یبرا یجواب

 :دست

  دله؟ ی نهییبه نظرت چشم آ یعنی-

 :پرسد یاندک م یو با همان فاصله  ردیگ یم قیعم یدم

 .جهانه یتمام نما ی نهییچشم تو آ-

و اما  ردیگ یفاصله م یچرخم سمتش. با چرخشم کم یزنم و م یم یآرام لبخند

  :ماند یچشمانم ثابت م ینگاهش رو
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  ناراحتت کرد؟ یچ ؟یفرار کرد هویچرا -

 :دهم یتکان م یسر

 نقدریچرا آرام ا یدون یتو م نداشتم... یشلوغ یحال و حوصله  یلیخ ...یچیه-

  ناراحته؟

 :کند ینگاهم م یساختگ میکند و با اخ یرا کج م سرش

احتماال  اون باشه به خودمون فکر کن... نویهمش حواست به ا نکهیا یبه جا-

 ...خواد باهاش بهم بزنهیرضا م

 :خورم یکند که جا م یادا م الیخیجمله را ب آنقدر

  چرا بهم بزنه؟-

 یم کمیبه دستش نزد هیتراس و با تک یلبه  یگذارد رو یرا دوباره م دستش

 :شود

 .آدم نتونه دل بکنه ستنیهمه که مثل تو دلبر ن-

 .زنم یبه نگاه مهربانش م یلبخند
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 کند. یشود، ترس را مهمان تنم م یباز م کبارهیتراس که  ییکشو در

 شود به پشت سرش. یم رهیکند و خ یرا گم م انیلرزان ک یهانگاهم،مردمک

خودش را به  کامل باز نشده، یدرها هیاز ال به ال ،یکه با سخت یببر زخم نیا

 .کوه آشناست کی یتجسم واقع کشاند، یداخل م

 .دیآ یشکستن م یصدا زش،یتند و ت یابهت اخمها از

باور  یهاشهیر نباریبکر، ا یهاصخره یبه دست، به جا شهیکوه کن،ت فرهاد

اما، مرا  خته؛یدانم رضا زهرش را ر یخودش را هدف گرفته. زبان باز نکرده م

که دست انداخته به دور قلبم تا  یحس لجباز و موذ نی.استین ییاز عشق رها

کرده،  انیمن طغ رکه د یحس قو نیهمه سال چشم گفتن را بدرد.ا نیافسار ا

 .اول از همه خودم را نشان گرفته

 :ندارد رانیکم از نعره غرآن ش نشیخشمگ یصدا

 .امیتا من ب نیتو ماش ینیشیم ن،ییپا یریم یکنیزود جمع م-
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تنها پلک  کنمیکه از ترس قفل م ییوقتهامثل تمام  بدنم خشک شده. همهٔ 

 یلیانگار خ انیلحظات وا نماند.ک نیاز ثبت ا یاهیکند تا ثان یحرکت م میچشمها

 :ستدیا یچرخد و درست رو به آالن م ی.مدیآ یزود به خودش م

 و فرمون سر اومده؟ صریدوران ق یکنیفکر نم-

ه ب یرا هم اندک انیرساند.قد بلندش نگاه ک یم انیدو گام بلند خودش را به ک با

. لحنش انیک نهیس یکوبد رو یکشد.با پشت انگشتان دست چپش م یباال م

 :مسالمت در خود ندارد یاندک

دهن منو وا نکن، که اگه وا بشه خودت محبت  ،یبچه سوسول دو زار نیبب-

 .و د فرار یکنیجمع م لتویبار و بند ،یکنیم

 .کنندیو با نفرت به هم نگاه م رهیخ ،یدو ببر زخم مثل

 یرو به کوه دم یو با چرخ ردیگ یفاصله م یاندک زند. یم یظیپوزخند غل انیک

 :دیگو یبا تسلط م گرداند. ی.سرش را که برمردیگیم قیعم

 حرف حرف تو باشه و ستیقرار ن شهیهم یریبگ ادی دیبا تیتو زندگ ییجاها هی-

 .بگن چشم هیبق
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ه ب هیاز ثان یبرگشته.در کسر میجان به پاها یگذارم.اندک یهم م یرا رو چشمانم

 :رومیسمت  آالن م

 .میآالن جان تورو خدا بر-

شنود.جنگشان، جنگ قدرت  یرا م میو نه صدا ندیب ینه مرا م ییاو گو اما

 :کند یکلمات را تف م انیدر نگاه ک رهیهاست.خ

.اون وقتا ستیو شرط ن دیقیشب حال و حول ب هیحرومزاده بودن فقط مختص -

 شتریب شهیاز هم چه،یباز یکن یدختر و م هی یو سادگ یخور یم یادیکه گه ز

 .تیشونیرو پ چسبهیم

راه  چیکه ه یلیرود. مثل س یجلوتر م ده،یرا چسب شیتوجه به دستم که بازو یب

دهد و کلمات با یهم فشار م یرا سفت رو شیها. دندانشودیسد راهش نم یبند

 :زندیر یم رونیب یسخت

 ،که اگه اراده کنم یدونی. واال مرونیب یکش یم مونیاز زندگ فتویکث یاون پا-

 .دودمانت به باد رفته

 :تختٔه اعصاب مرتعشم یرو کشدیناخن م انیک یخنده  یصدا
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 شده؟ یکی شمیتو و ابر یتا حاال زندگ یاز ک-

 یزودتر از هر عضو.دستانش دهدیکداممان نم چیتند آالن مجال فکر به ه حرکت

 .دهد یبه فرمان مغزش پاسخ م

خرج لب و دهان  دیکوبد که مطمئنم تا مدتها با یم انیبر دهان ک یمشت آنچنان

انگشتان آالن  یچرخد تازه رد خون را رو یکه م انیخوش فرمش کند. گردن ک

 :دهد یمطمئن جواب م ییبا صدا نباری.انمیب یم

 .به موقع بسته شه دیوا بشه با موقعیکه ب یبمونه، دهن ادتیو زدم که  نیا-

را به  ویسنار ،ینگاه نیترچرخد سمت در اما قبل از خروج، بدون کوچک یم

 :بردیم انیپا

 .تهرون میگردیبا جنازش برم ،ینبود نیتو ماش گهید قهیتا سه دق-

دانم چه کنم و طرف کدام را  یاتفاق افتاده که نم کبارهیبه  زیهمه چ آنقدر

. با ندیتراس بنش یصندل یکنم رو یروم و کمک م یم انی. به سمت کرمیبگ

 :کند یهمان دهان پر خون نگاهم م

 .بار جلوش واستا هی. شمینرو ابر-
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 :کنم یلرزان نگاهش م یخراب و دستان یحال با

 برم دی. باانیرضا. ببخش ک یخونه  ومدمیم دیبشه، من نبا یحق داره عصبان-

 ...اتفاقم نیا یواقعا شرمنده  یول

 :ردیگ یرا محکم م دستم

 ...یبهش حق داد یعنی یالن برااگر -

 یم رونیدستانش ب انیزنم به چشمان خوش رنگش و آرام دستم را از م یم زل

 :کشم

 ...برم دیببخش منو، با-

 ترشی. انتخاب من، بزدیر یبزند. به وضوح فرو م یمانم تا حرف یمنتظر نم گرید

ماندن و رفتن  نیکرد من ب یتر از مشت آالن از پا درش آورده. فکرش را هم نم

حفظ جان جفتشان، رفتنم  یرا انتخاب کنم که دستور آالن است. اما برا یآن راه

 .است میتصم نیبهتر
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 یمهمانان م نینگاه سنگ یشوم و از البه ال یخراب از تراس خارج م یحال با

 نوش جان ینشده و رضا هم ناز شصت انیک بیگذرم. مطمئنم خشم آالن تنها نص

 .کرده

 یدارم و با قدم ها یو مانتو و شالم را بر م فیفهمم. ک یحال خودم را نم گرید

 .کشم یهمه را به تن م یرفتن سمت در بزرگ ورود نیتند و بلند، ح

 نیروشن و بزرگ، ترسناک تر یآالن با آن چراغ ها نیروم ماش یکه م رونیب

  .کند یممکن را خلق م یصحنه 

ا ر نیزده به در سمت خودش. مشخص است که ماش هیو تک ستادهیا نیماش کنار

من با آن  دنیکش رونیب یو به امان خدا رها کرده بودو تنها برا ابانیوسط خ

 یم روم و سوار یم نشیلرزان به سمت ماش ییهاشتاب آمده بود داخل. با قدم

و تند تر  میشو یزند. همگام با هم سوار م یم یشوم. رنگ صورتش به ارغوان

نکرده.  یاست که سکته کند خدا نیبندد. تمام ترسم ا یاز من در را با شدت م

گاز و با  یرود رو یم شیلحظه باشد، پا نیبندم انگار منتظر هم یدر را که م

 :بندم یکمربند را م عی. از ترس سرمیکن یسرعت جت حرکت م

  آالن؟ میریکجا م-
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 :دهند یجان م شیها ادیآوار فر ریزند و تمام اعصاب نداشته ام ز یم نعره

 گهیکلمه د هیکفتارا.  یتو لونه  یاحمق رفت یبره  هیمثل  شم،یببر صداتو ابر-

 .کنن دایفرستم ته دره که جنازه هامونم نتونن پ یم نویماش یجور ،یحرف بزن

 یرا م میگلو خیکه ترس ب ییوقتها یرا بسته ام و به عادت همه  چشمانم

خوانم بلکه دلم آرام  یو صلوات م یالکرس تیآ انیدرم کیلب و  ریفشارد، ز

 .ردیبگ

چشمانم دور  یلحظه از جلو کیو تصادفش  ایبابا س ادیآخر آالن،  یجمله  با

به سردخانه غش کرد  دنیکه قبل از رس زیجسدش عز ییشناسا یشود. برا ینم

که خودش با عمو سهراب رفتند  نیا جهیصاف نشد. نت گریو آقاجان هم کمرش د

 شهیو هم هربانم یبار با چهره  نیآخر یو هرچه کردم نگذاشتند من هم برا

 .کنم یخندانش خداحافظ

خودم،  ادیبابا، به  ادیکنند؛ به  یم دایناخلف راه صورتم را پ یاشک ها باالخره

 یو صورت خون انیک ادیکه قطعا درد دارد، به  یو دست تشیآالن و عصبان ادیبه 

 .درمان یهزاران درد ب ادیاش و به 
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کند و هم  یحال پرت م یایهم مرا از خاطراتم به دن ن،یماش ی کبارهی توقف

 یشده و صدا ادهی. قبل از باز کردن چشمانم آالن پ شهیجسمم را به سمت ش

قبر ها و  دنیاست. د ریو دلگ یآورد که چقدر عصبان یم ادمیمحکم بستن در 

 میاشک ها بهدهد  یاز قبل اجازه م شتریگورستان ب وسیما شهیهم یچهره 

 .شدن یجار یبرا

شوم و از  یم یاصل یدانم مقصدش کجاست. وارد محوطه  یرفته و م آالن

 یگورستان واهمه داشتم و در عمل م یهااز شب شهیگذرد که چقدر هم یذهنم م

هم تنهاست. به سمت آرامگاه  شیبوده؛ گورستان در شبها لیدل یکه ترسم ب نمیب

ه ب شهیکه هم یدیکل بارا  یروم که با چند قدم فاصله، آالن در آهن یم یخانوادگ

 .وصل است باز کرده شیدهایدسته کل

قبر  یسال اول آقاجان باال که همان یدیدرخت ب دنیروم و د یپله را باال م دو

 زیکه عز یاسیشب و  یمحبوبه  یبرد. گلدان ها یکاشته بود دلم را م ایباباس

 یم یتر و تازه اند و با قدرت عطر افشان یدور تا دور قبر آقاجان گذاشته حساب

د. بو اسیشب و  یعاشق محبوبه  هآقاجان ک ادیزنم به  یم یکنند. لبخند محزون

قبرها کنار  یشستشو یکه برا ییاز دبه ها یکیشوم آالن  یداخل مقبره که م
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رود و دور  یکه او م یشود.در فاصله ا یدارد و خارج م یرا بر م میگذاشته ا

  .شوم یم کینزد ایباباس اهیشود به قبر س یم

 :شده یحکاک شیرو ییبایانتخاب عمو سهراب شعر ز به

 دییآ یسراغ من اگر م به

 دییایو آهسته ب نرم

 که ترک بردارد مبادا

 ...من یینازک تنها ینیچ

 یو تاب نامش م جیو انگشتم در پ یچ نیمش اوشینام س یکشم رو یم دست

او که  یزود بود. برا شیرا دوست داشت و چقدر مرگ برا یرقصد. چقدر زندگ

آهسته تر باز  نباریهمه جا داشت. در  مقبره ا ینگاه مهربان و دل بزرگش برا

م. آنقدر حالت یشو یگذارد چشم در چشم م یآالن قدم به داخل مشود و تا  یم

 شیرفته بود که چشمها ادمیلرزد. چرا  یآشناست که دلم م خگرشینگاه توب

  درست همرنگ و همشکل چشمان باباست؟
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. اول از دیآ یپر آب به سمت قبر ها م یو با دبه  ردیگ یاز نگاهم چشم م آرام

که  دیشو یرا م دشیآرام و با لطافت سنگ سف یهمه نوبت مادرش است. جور

کند. بعد از آن نوبت  یرا حس م شیسنگ نوازش دستها ریز یانگار مرده 

 گرید یها بر. مثل قدیآ یجوانمرگش م یآقاجان است و آخر سر به سراغ عمو

 نیکشد. ح یتک تک حروف دست م یو بعد با گالب رو دیشو یاول خوب م

 :دیگو یم یخش دار یانجام کارش با صدا

 چیدونم ه یبا ما؟ م ی. قهریایبه خوابم نم گهیپهلوون؟ چند وقته د یچطور-

دونم دستت از  یدونه ات نبودم. م هی یکیمراقب  یکه خواست یوقت اونجور

مراقبشم. به روح  شتریقسم من از چشمام ب یاما به عل رون،یقبر مونده ب

انتخابش،  دنبالگفتم ولش کنم خودش بره . شمیام شده ابر یهمه زندگآقاجون 

 یکه م ره،یداره تند تند م یجور هیبده، اما  صیخودش سره رو از ناسره تشخ

 .واریترسم با سر بره تو د

 :استیچرخد سمتم اما همچنان مخاطبش بابا س یم

 یبپرس ازش، چ ؟یاهیتو س هیعمو خودت ازش بپرس چشه؟ بپرس دنبال چ-

  دشمن؟ یخونه  رهیکدوم از ما خبر بده م هیبه  نکهیبدون ا شهیباعث م
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 دانمیکنم. با همان چشمان پر اشک که م یرا پاک م میپشت دست اشکها با

 :کنم یخورد نگاهش م یغصه م دنشانیچقدر از د

 ...از خودم بپرس ایب ؟یپرس یچرا از بابا م-

 :شود یتر م رهیت نگاهش

. واسه من که کارت یگ یدونم به اون دروغ نم یبگو که م اتیبابا س یجلو-

 .یو رو کش ریفقط شده ز

 میجنگم تا صدا یدرشت شده م یگردو کی یکه اندازه  میبغض بزرگ گلو با

 :نلرزد

ام کرده ام  گهید یکارا ...ادیکه تو خوشت نم ییرفتم جا ،یآره، من رفتم مهمون-

 ...فکر کردم انیک یدوست شنهادیبه پ ...یدونیکه تو نم

 :دهم یرحمانه ادامه م یشود و من ب یبا خشم بسته م چشمانش

که  یی.تو روزا از همون اولش.. گم... یاما من برات کامل م یتو ندون دیشا-

 ...شد داشیکردم پ یبودن، خودمو لعنت م یهمه سال دختر خوب نیداشتم بابت ا
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 یبه عقب م یشود. قدم یشوم و او هم همراهم بلند م یقبر بلند م یرو از

 :گذارم

حس بد از  ایدن هیوسط  شد... داشیطرفه پ هیعشق  هیام از  یوسط دلزدگ-

 یبرام حرفا کرد... یکه ته اش فقط خودمو داشت له م یخودمو حس عاشقانه ا

 یتونم محبوب کس یمنم م که ...میانداخت که منم دوست داشتن ادمی زد... یقشنگ

تونم دوست  یو ترحم م تیکه به دور از حس مسئول باشم... یباشم،معشوق کس

که خودمو دوست  نهیقدم ا نیدوست داشتن، اول یآورد برا ادمی داشته بشم...

 ...داشته باشم

 :دیآ یجلوتر م یروم و او دوباره قدم یعقب م گریقدم د کی

دور از  یخاطره  هینه  شم،یبه خود ابر ...شمیبه من، ابر حواسش بهم بود...-

که اگر منو  احساسمو... امو،یقشنگ ...دیدیمنو م دختر سه چهار ساله... هی

 ویپدر مادر سرراه یدختر ب هیکه اون  واسه انتخابش نبود... یمنت چیخواست ه

 نظر یبذار اسشواگر اسم احس یمنو دوست داشت حت انیک بدون منت خواست...

 یبه خاطر حفظ آبروساال  نیا یچون همه  داشتن، بازم واسه من تازه بود...

دانشگاه  یساال ی الم،همهیخانواده من از خودم گذشتم، از احساسم، از ام
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 بشه دختر بده، شمیابر و ادیپسر ازم خوشش ب هیوقت نکنه  هیبودم که  یمنزو

که تو  ییزایاز همه چ ...بودنمثل آرام و آسوده که خار چشمت  یکیبشه 

 یکیرفت که منم دوست دارم  یم ادمیداشت  بد، گذشتم... یذار یاسمشو م

 ...عاشقونه سر بده یعاشقانه بغلم کنه، کنار گوشم زمزمه 

 :شود یزند و فاصله اش با من کمتر م یم پوزخند

خواد آالن نه  یمن دلم عشق م من نه... یتو خنده داره، اما برا یآره برا-

اما ذهنم پر شده از  ستم،ین انیمن عاشق ک یراست گفت ...تیاحساس مسئول

 از احساس متفاوتش... ...سهینو یکه برام م ییاز شعرا متفاوتش... یکارا

رفت که  یم ادمیداشت  خواد... یگستاخم اما دلم بغل م یلیمن خ یگیراست م

دارم که هر  گهید ازین یسر هیاز کار و شرکت و باشگاه  ریمنم آدمم و به غ

ترحم  یکردم به دختر سرراه یت مداشتم عاد ...شنیروز دارن سرکوب م

واسه خواسته هام  دیکه با انداخت که منم دل دارم... ادمی انیک بودن... زیبرانگ

منو ببوسه که نفسم  قیعم رانقد یکیخواد  یانداخت دلم م ادمی انیک بجنگم...

 ...ادیبند ب
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شود  یدارم اما قدم بلند آالن سبب م یجمله سرم را باالتر نگاه م نیآخر با

ترساندم اما  یمحکم برخورد کنم با درخت پشت سرم و  حرکت شتاب زده اش  م

 .است شهیزنم تا بفهمد  من توانم کمتر از هم یبه چشمانش زل م یبا گستاخ

 :پرسد یدر چشمانم م رهیخ

  خواد؟ یدلت بوسه م-

 یم رهیچشمانش خ یدهم. فقط به مردمک گشاد شده  یسؤالش را نم جواب

 .شود یتر م کیشوم که هر لحظه به چشمانم نزد

نرم و  یلیراستم را خ یسرم گذاشته و دست چپش شانه  یدستش را باال کی

 : شود یم کیگرمش به پوست صورتم نزد یفشارد. نفس ها یم میمال

  ؟یکرد یخودتو بدبخت م یبوسه و چهار تا حرف مفت داشت هیواسه خاطر -

را فراموش کرده اند و به دو فنجان قهوه  شانیرنگ اصل گریکه د یچشمان به

 :شوم یم رهیترند خ هیشب نیپر کافئ ی

توجه چقدر  نیجنس ا نمیبار واسه خاطر دلم رفتم تو دل ماجرا، رفتم بب هیآره -

  فرق داره؟



 
1169 

 :زند یم یپوزخند پر حرص دوباره

تو  ...ادیهوس دستت ب یمزه  یذاشتم همونجا بمون یبه خدا که حقت بود م-

 یلیاسم فام یکه با نقشه اومده جلو؟ که حت یاون پسره عاشقته؟ کس یفکر کرد

  اشم عوض کرده؟

آالن از  یبدهم که حرف ها دیکنم به دلم ام یم یخورم. سع یوضوح جا م به

 :است یبددل یرو

 عوض کرده... نیواسه هم دیشا چون از پدرش متنفره... عوض کرده باشه...-

 ...تو یایرضا بهت خبر بده ب دیو با رضا هم دسته چرا با هیاصال اگر آدم بد

 :کوبد یم نوایدرخت ب یکف دستش بر بدنه  با

 یدختر عمو اینوشت ب. داد.. امیکه آرام بهم پ هییچه عزا نیبب رضا خبر نداد...-

 ...تو سرمون شیدیعمر کوب هیکه  یبدبختتو جمعش کن، همون

کنند از  یخورند و عشق م یسر م میکنم و اشک ها یو ناباور نگاهش م گنگ

 :یسرسره باز نیا

  نقشه است؟ یدون یتو از کجا م-
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 :ردیگ یآرام تر م یافتد و کم یاز جوش و خروش م میبا رد اشک ها نگاهش

عوض کرده؟ چرا دوساله همه جور سوراخ  لشویپس چرا فام ستیاگر نقشه ن-

رضا شده؟ چرا اصال  قیاز ما توش باشه، گشته؟ چرا رف یکه رد ویسنبه ا

تورو بکشونه به  یجور هیواسه کار؟ چرا صدبار از آرام خواستن  رانیاومده ا

ا شنا؟ صدت سیدوست رضا دنبال تو گشت واسه تدر هویشد که  یرضا؟ چ یالیو

  داره اون خراب شده، چرا تو؟ یمرب

 :کنم ینگاهش م ناباور

  ؟یعاتو از کجا آوردهمه اطال نیتو ا-

 یبه بهونه  یشرف یهر ب ذارمیمن خرم؟ م التیبه خ ؟یابر یفکر کرد یچ-

دورت بچرخه؟ از همون اول که کارتشو تو آشپزخونه  ادیب یعشقو عاشق

به جا  یاما انقدر زبلو باهوشه که خوب بلده از خودش رد دنبالشم... یجاگذار

 .هنوز منو نشناخته یول نذاره...

 یها شهیر نباریکوبد و مطمئنم ا یدرخت م یدستش را دوباره بر تنه کف

 :دست او کم طاقت شده اند یاز تحمل وزن منو ضربه ها شینوایب
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 یقسم اگر خاطرشو م یکنار، به عل دمیکش یبود م دهیاگر دلت واسه اش لرز-

عمر با فکرت شبو روز  هیاما من  کنار. دمیکش یجو آدم بود م هیاگر  ،یخواست

 .یشرف حرف بزن یب هی یجانانه  یتو روم از بوسه ها یسیوا نکردم که

را نرم و آرام  میو انگشت شصتش لب ها ردیگ یصورتم آرام م یرو دستش

 :کنند یلمس م

عمرش به پات بمونه و  یکه همه  یعشق واقع هیخواد؟  یدلت عشق م-

 ادیاشکات م ینجوریا یکه تورو واسه خودت بخواد؟ که وقت اد؟یصداش در ن

  تموم شه؟ ایو دن رهیبخواد بم نییپا

 یبندم تا اشک لعنت یکمتر شود. چشمانم را م دمید یبندم تا تار یچشمانم را م 

پوست صورتم آتش  یرو شیدهم و نفس ها یتکان م یتمام شود. آرام سر

 :زند یآرام تر از قبل لب م ییاندازند. با صدا یبه راه م یباز

کله خر و فقط واسه خودت، واسه  ی  باشه که تو اینفر تو دن هینفر،  هیاگر فقط -

 ات،یکنن، واسه خاطر صدات، لبات، لوس باز یچشات که غوغا م نیخاطر ا
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کنار  اتیو خوب ایبد یبه خاطر همه  ات،یو بچه باز ایباز وونهیقهرت، اخمت، د

 ...شمیهم بخواد اون منم ابر

زند  یمهر سکوت م میهابر لب کبارهیاش شق القمر است. آنچنان  یبعد حرکت

شب  کیدر  ب،یو غر بیعج خیتار کیکه تا ابد در خاطرم حک شود؛ من در 

 یناباور نیکه ب یدر حال مان،یدرست وسط آرامگاه خانوادگ ،یخنک تابستان

شب  ی ندهعطر مست کن نیو ب دیدرخت ب یتنه  یزدم، رو یدست و پا م میها

هشدار داده  شینرم و کار بلد او، همانطور که از پ یها، با لبها اسیبوها و 

 .شدم دهیبوس ریگو نفس یبود؛ سخت، طوالن

. میهاکشم؛ هرچند که نه دلم توان دل کندن دارد و نه لب یعقب م یکم ناباور

به  رهیخ تش،یحجم لطافت در اوج عصبان نینفس کم آورده ام و شوکه از ا

آرامش که  یکنم. قبل از سوالم با آن صدا یبازش نگاه م مهیچشمان خمار و ن

 :زند یاست لب م هیشب شتریبه زمرمه ب

  ؟یخواست ینم نویمگه هم-

لحظه تست  نیخوشمزه را هم یبستن کیکه انگار  یو جور ردیگ یم قیعم یدم

 :دیگو یمکشد و  یکرده، زبان بر لب م
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   ...چه خوشمزه بود-

شود؟  یشدن عقل زائل م دهیشود؟ مگر با بوس یمست م یبوسه کس کی مگراز

 یکه به ذهنم م یفکر و احساسم. تنها سوال یتوانم تمرکز کنم رو یاصال نم

 یچشمانم م ین یخواستم"؟ انگار سوالم را از ن یاست "چون من م نیرسد ا

 ی لهصورتم و با همان فاص گریسمت د ندینش یخواند. دست راستش هم م

 :دیگو یلبانم مکث کرده م یکه رو یبا چشمان م،یاز لبها کینزد

پر بود، اون وقتا که فقط  یکیدلت از  شمویپ یاومد یمن  احمق، هربار که م-

 یلعنت یلبا نیبه حرفات گوش کنم به ا نکهیا یواسه من بود درد دالت، به جا

تو  یعنیمعرفت  یب خورد... یجور دلم سر م هیکردمو هر بار  یات نگاه م

 خوامت؟ یمن چقدر م یدینفهم

 :دهد یشوم و او ادامه م یم رهیبه چشمانش خ ناباور

بح تا ص میدیخواب یباال پشت بوم م میرفت یم زیکه با عز ییرفته شبا ادتی-

قرار  گهیدارن به بوم و د دیها د هیآوردم همسا یبهونه م ادتهیبرد؟  یخوابم نم

  خواب شبا کنسل شد؟
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 :کند یبا لطافت گردنم را نوازش م دستش

من نخواستم به قولم به عمو پشت  آوردم... یخواست و بهونه م یدلم تورو م-

 پا بزنم، نخواستم عاشق ناموس خودم بشم، نخواستم دلم واست سر بخوره...

ز ا ...شمیابر شهینگات کنم، اما دل  نفهم، منطق سرش نم گهیجور د هینخواستم 

و چه نه دلم  بخوامچه  گهیمامان مرد و برگشتم خونه باغ مطمئن شدم د یوقت

 ...رهیگ یجاتو نم یدختر چیکه ه لرزه... یفقط واسه تو م

 :پرسم یم یکنم. با ناتوان یحس م میهالب یرا رو شیهالب یگرما هنوز

  ؟یچرا بهم نگفت-

 :ردیگ یم قیعم یچسباند و دم یام م یشانیاش را به پ یشانیپ

 هیواسه خاطر  شمیکه نگن ابر جلو... امیب یدیبه حقت رس یخواستم وقت یم-

خواستم  ینم موندگار شه... لیفام نیآالن تا تو ا یپا ریقرون دوزار نشست ز

کشم از  یخجالت م ساال داغونت کنه... نیا یمثل همه  یسود یزهر حرفا

 شه المصب... یاما نم ساال پا گذاشتم رو دلم که نخوامت... نیا یهمه  اوش،یس

 ...تونم ینم
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 میاز نس میهابروم. هنوز لب ییایرو نیچن نیتوانستم سراغ ا یخواب هم نم در

به کوران شده و  لیلبش تبد یها انبریکرده و در م دایکه از قلبش راه پ ،یمیمال

 .است نیبر لبم نشسته بود، گرم و عطرآگ

ند چ یشده. آالن برا ایکار دن نیشود و تمرکز سخت تر یجمع م یه سختب فکرم

ه ک یقلبم خلوت کنم؛  کودک شاد گوشیگذاشته تا با کودک باز میتنها قهیدق

 یشعر م کسرهی نییو خم دلم و از آن باال تا پا چیپر پ یسرسره ها ینشسته رو

 .کشد یم غیخواند و ج

که آن دور ها با  یکوچک یستاره  یکوبد و چشمم رو یم شهیتند تر از هم قلبم

 یزیر یستاره  نیدانند که ا یمانده. مردم چه م رهیزند، خ یسوسو م یسرسخت

 دیآ یبه چشم م یدنج نشسته و به سخت یگوشه  کیکه در دامن بزرگ آسمان، 

که انتخاب کرده  تاس یدور یاش، فاصله  یکوچک لیاز همه بزرگ تر است. دل

 .اش چشمک بزند یاهال یباشد و برا نیتا از همان دورها مراقب زم

شنوم و  یکند که نم یم یدهد و کنار قبر آقاجان زمزمه ا یبه گل ها آب م آالن

قبر  یدارد و رو یاز گلدان برم اسیقبرش. چند  یکشد رو یدست م یبا مهربان
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و درست مثل پسر بچه  ندینش یرش مگذارد و در آخر کنار قبر ماد یم ایبابا س

  .کند یزانوانش را بغل م گوشیباز یها

ر د یو نگاهش هزار حرف ناگفته را به سخت دیمانده به سنگ سف رهیو خ ساکت

بلند شوم و  دیبه حرف دلم گوش کنم با گرید یکلمه  کیداده. اگر  یخودش جا

خوش حالت و پرش و در گوشش زمزمه کنم: من  یموها یدست بکشم البه ال

رود و به  یشکسته اش غنج م یابرو یتا ابد کنارت هستم محبوبم. دلم برا

 یگورستان نگاه م ی هیحاش یو به درختان بلند باال رمیگ ینگاهم را م یسخت

 .کنم

زند و با چند قدم بلند  یبندد، قفلش را م یشود. در آرامگاه را م یبلند م آالن

 ی. رد نگاهم را مندینش یمقبره م یاول ورود یپله  ی. کنارم رودیآ یم کمینزد

 :زند یو لب م ردیگ

 ...نه ای دمیکه ازت پرس ستیخاطرم ن-

 :کند یاندکمان را پر م یکنم و فاصله  یم نگاهش
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رو انتخاب  وهیم نیو دور تر نیباالتر شهیرفتم، هم یاز درخت باال م یچرا وقت-

  برات؟ نمیکه بچ یکرد یم

 یدهم به شانه  یم هیتک بیغر یلبم و با حال یرو ندینش یسوالش لبخند م از

تا دستش را دور  ردیگ یحرکتم اجازه م نیخورد و با ا یمحکمش. انگار جا م

 :رمیگ یم یشانه ام حلقه کند. از عطر خوش ادکلن مردانه اش نفس

 . نداره یا یسخت، معن یتم واسه تو کلمه دونس یم یچون از همون بچگ-

کند و قلب کوچکم با دستش همراه  یم نییچپم باال و پا یبازو یرا رو دستش

. چند ردیگ یم میموها یاز رو قیعم یبوسد و دم یسرم را م یشود. رو یم

 .خنده ریزند ز یم یپق کبارهیگذرد که  یکشدار در سکوت م ی قهیدق

 .کنم یکنم و به چشمان بدجنسش نگاه م یرا بلند م سرم

 ...یچموش یلیخ یلیخداوک-

 :ردیگ یم یزیر شگونیچپم خوش نشسته، ن یبازو یکه رو یهمان دست با

  خواد ناقال؟ یدلت بوس و بغل م یبگ یچطور روت شد تو چشم من نگاه کن-

 :ستیکوتاه آمدن ن یجا نجایا یکنم ول یخجالت اخم م با
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 ...میکه تو روت شد ناغافل ببوس یهمونطور-

 :زند در چشمانم یکشد و زل م یم شیرا پ سرش

 ...چقدرم که تو بدت اومده وزه-

چانه ام، سرم را  ریز ندینش یم گرشیاندازم و دست د یم نییلبخند سرم را پا با

 :زند در چشمانم یکند و زل میبلند م

 .یبهم نگ ینجوریوقت ا چیه گهیکنم د یم شنهادیبهت پ-

  چرا؟-

 :کرده دایپ یراه چشمانش را به خوب طنتشیپر از ش لبخند

 یگوشه نشسته بود ماستشو م هیخطر بود که  یبمب ب هیفقط  تیتا امروز حاج-

 هیفقط منتظر  شده... دهیبه بعد ضامنش کش یلحظات ملکوت نیخورد، اما از ا

 ...است گهید کیکوچ یاشاره 

 :کوبم یآرنج به شکم سفتش م با

 ...نزن یحرف الک-
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 :کند ینگاهم م یجد یلیخ

 یخودتو بوس و بغل م یاونوقت نه ماه بعدش بچه  ...میامتحان کن یخوا یم-

 .یکن

 :میگو یکنم و با حرص م ینثارش م یغره ا چشم

 ...انقدر منو نترسون-

بودمش. دوباره  دهیشدت نشن نیکند که سالها بود با ا یم یاز ته دل ی خنده

 :کندیسفت تر حلقه م میدستش را دور شانه ها

کنم که تو  یگوشه از دور نگات م هیرم  یمن عابد و زاهدم؟ م التیبه خ ه؟یچ-

  نگم؟ یچیو ه یکن یدلبر

کند به  یکنم که دوباره اشاره م یکنم و چپ چپ نگاهش م یرا کج م سرم

 :صورتم

 .کنه یسره م هیکار خودتو  خطرناکه ها... یاز اون نگاها نمیا نیبب-

 :باز مقابلمان یقبرستان و فضا زیدهم به سکوت وهم انگ یرا م نگاهم
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  امشبت؟ یاز حرفا یبش مونیآالن، نکنه بعدها پش-

 :دیگو یم یدهد به مقابلش و جد یهم مثل من نگاهش را م او

  کرد؟ شهیچه م گهیاما د ...مونمیاالنشم پش نیچرا بعدها؟ من هم-

ردد گ یبرم ندیب یام را که م یرگیکنم. خ یسمتش و متعجب نگاهش م گردمیبرم

 :زدیر یرا بهم م میسرم و موها یکشد رو یسمتم و با لبخند مهربانش دست م

 هی روزه؟یبشم؟ مگه حرف امروزو د مونیآخه خنگ خدا مگه من بچه ام که پش-

 .دهیعمره من مخم نم کش

 نیاما هر بار به خودم گفتم ا یدوسم دار یعمرم منتظر بودم بهم بگ یهمه -

 ...هیادیانتظار ز

 :زنم در چشمانش یم زل

کنم بهت بگم چقدر برام  دایبار جرات پ هیخواست فقط  یعمرم دلم م یهمه -

راست  ...دمیدوست دارم اما ترس تویریپذ تیومسئول یمردونگ نیچقدر ا ،یمهم

 ...انیاگر ک ،یگفت یگن ترس برادر مرگه، اگر امشب نم یم
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 :لبم یرو ندینش یاشاره اش م انگشت

 .یفکرشم نکن ابر یحت-

 :دهم یتکان م یسر آرام

پاشه  ایاز اون سر دن دیرضا؟ چرا با یالیبخواد که منو بکشونه و دیچرا با-

با رضا  ا؟ اصال چرارض یکه منو بکشونه خونه  رانیا ادیهلک هلک بکوبه ب

  رضاست؟ ینکنه همه اش نقشه  هم دست بشه؟

 :کند یدوباره بغلم م آالن

رضا عقلش کجا بود که  ...ریعزا بگ ینجورینترس، هر وقت من مردم ا نقدریا-

 ...است کهیمرت نیسر خود ا ریهست ز یبخواد نقشه بکشه؟ هرچ

 ...زبونش بکشم ریاز ز دیبا ه؟یچ لشیبفهمم دل یجور هی دیمن با-

 :کشاندم عقب یو با فشار دستش م کبارهی
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 تیپ هی ،یباهاش قرار مدار بذار ینقشه بکش ینیباز بش یعل ی! به والشمیابر-

واسه من خانم  زنم بعد تو بعدم خودما... یم شیاول اونو آت دارمیبر م نیبنز

 .مارپل نشو

 یکند. دو دستش را پشت سرش م یگرداند و سکوت م یاخم سرش را بر م با

 یشود و پر حرص نفس م یم رهیداده به دستانش به آسمان خ هیگذارد. تک

 یکند. با لحن ینم یرییگذارم اما حالتش تغ یدست چپش م یکشد. دستم را رو

 :میگو یآرام م

 .یتو بگ ی. اصال هرچذارمیباشه من باهاش قرار نم-

 :گردد سمت چشمانم یپر اخم بر م نگاهش

سوزه! تا صدم بشمرم باز  یتا کجام م یدون ینم یگ یم ییزایچ هی یابوالفضل-

 یم اروی. آخه عقل کل، یکن یفکرارو م نیا یتونم خشممو کنترل کنم وقت ینم

 ون...ا یتو بکش نکهیزبونش بکشم؟ قبل ا ریاز ز یگیتو م ارهیخواد بال سرت ب

 !هللا اکبر
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 شهیاز هم شتریگردنش ب یدهد و رگ برجسته  یحرص سرش را تکان م پر

  .کند یجلب توجه م

 یفکر هیگم  یم یعنی زبونش بکشم... ریاز ز یینبود که تنها نیمنظورم ا-

 ...ییدوتا میبکن

 :کند یبا چشمان به خون نشسته نگاهم م دوباره

رگم ببرم  یمن  ب ،یدفعه خونه اش قرار بذار نیبهش ا یچطوره زنگ بزن-

  برسونمت. خوبه؟

 :دهد یادامه مکنم که خودش  یآرامش نگاهش م با

آدم به  نیا یخونه  یرفت یتو پاشد نکهیکنم به ا یفکر م یبه خدا وقت-

 گهیاالن بالکش کن من د نیهم لرزه... یپشتم م ی رهیت یداد ادیخواهرش شنا 

 .نمینب تیاسمشم رو گوش یحت

 تشیداند که حساس یکنم. خودش هم م ینگاهش م یآرامش و نگاه کجک با

 :رود یبچگانه بزند. نگاهش سمت چشمانم م یباعث شده حرف ها

  ؟یکن یچرا نگاه م گه،یبالکش کن د اریبتو دریگوش-
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فهمه آرام خبرت کرده و  یم ایبالکش کنم  ره؟یگ یات خنده ات نم دهیخودت از ا-

در هر دو صورت که یکنه تو مجبورم کرد یفکر م نکهیا ایبردم  ییبوها هیمن 

 .کنه یم دایپ دیراه جد هی. قطعا شهینم المیخ یبازم ب

 :پسر بچه ها لج کرده مثل

 ...غلط کرده-

دانم که ترس از  یگذارم. م یصورتش م یروم و دستم را رو یتر م کینزد

در من بوده و هست.  شهیکه هم ییاش کرده. همان ترس آشنا وانهیدست دادنم د

 :چشمان خمارش ین یزنم به ن یزل م

. شهیفقط صورت مسئله پاک م ینجوریا ...ستیراهش ن نیغلط که کرده اما ا-

 .دهیبع یباهوش نقدریاز تو که ا

شود اما حالت نشستنش  یچشمانش کم م ی. از سرخردیگ یآرام م یکم نفسش

 :دیگو یم یکند. با همان تخس بازینم رییتغ

 .خوام دورو برت باشه ینم-

 :زنم یم شیبه رو یلبخند
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 دیفقط ما با نترس... شهینم داشیکه خورده حاال حاال ها پ یاز ترس اون کتک-

 ...بوده یهدفش چ میبفهم میکن یکار هی

 :میکند تا خودم فکرم را بگو یم نگاهم

 .بکنه یبتونه کمک دیشا م؟یچطوره از آرام بپرس-

 :زند یم یپوزخند

 ...یچه امام زاده ا-

 :کنم یبندم و باز م یم یصبر یرا با ب چشمانم

  دونه؟ اصال حرفاش چقدر صحت دارن؟ یم یچ میبفهم دیبا-

 :پرد یمثل ترقه از جا م دوباره

  دروغ باشه؟ کهیآرام راجع به اون مرت یکه حرفا یدار دیتو هنوزم ام یعنی-

 یحرص م شیها یریگ جهیکه از نت شهیکنم و برخالف هم ینگاهش م دیام نا

 :رمیگ یکنم آرامشم را حفظ کنم. دستش را م یم یسع نباریخوردم ا
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شدم، اگر  انیک یاگر من حماقت کردمو جذب حرفا و کارا خوب گوش کن آالن،-

از تو  یچیبود که ه نیدلمو سست کرد فقط واسه ا یاون پا یهاتفاوت یهمه

اون شاهکار کرده که  ایدن نیکردم تو ا یبود که فکر م نیدونستم، واسه ا ینم

وقت  چی. چون هیقشنگ نزده بود یهمه حرفا نیه، چون تو برام اعاشقم شد

 نجایدونستم ا ی. چون نمیخوا یخاطرمو م یبگ یتو چشمام زل نزد ینجوریا

 .گذره یم یچ

 :دهم یگذارم و ادامه م یکوبد م یقلب مهربانش که محکم م یدستم را رو و

چشمات هستن، قلبت هست، دستات،  ،یتو هست ستم،یتنها ن گهیاما االن د-

ر اگ ستین یچیکه ه انیک گهیرو دارم د ایدن یهاییدارا نیمن بزرگتر عشقت...

 .. من پشتم به کوههستین یالیبشه بازم خ داشونیبهتر از اونم پ

 :بندم یانگشتان دستش را که با دست راستم گرفته ام م گرمیدست د با

  ؟یترس یم یمن قلبمو دادم بهت، از چ-

معجزه گرش را به  یزند و لبها یام کنار م یشانیپ یرا از رو میاز موها یبخش

 :دیگو یرود م یکند. سرش که عقب م یم کیام نزد یشانیپ



 
1187 

  ؟یحرفام بلد بود نیتو از-

 :گردد یبر م طنتشیگذارم که دوباره ش یهم م یناز چشمانم را رو با

 ...خاره ینه مثکه تو تنت م-

لب و پر  ریشود و ز یهمراهش بلند م یگوش یکند صدا یکار نکهیاز ا قبل

 :دهد یو فورا جواب م کندیبه صفحه م ی. نگاهدیگو یم یزیحرص چ

  جونم خوشگل خانم؟-

زند و در ادامه  یم میبه رو یزیخورم که چشمک ر یمدل حرف زدنش جا م از

تحت کنترل است و  زیدهد که فرد پشت خط راحت بخوابد و همه چ یم حیتوض

 یچشمانم مکث م یرو طنتشیکند. نگاه پر ش یصحبت قطع م قهیبعد از چند دق

 :کند

 .رمیخواد گازت بگ یفقط دلم م ،یشیحسود م یشکل نیکه ا ییوقتا-

 :کنم یاخم نگاهش م با

  بود؟ یک-
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 :دهد یشود و خاک شلوارش را تکان م یم بلند

 ...عشق اولم-

جذاب و  یکنم که دوباره آن خنده ها یشوم و پر اخم نگاهش م یبلند م ناباور

 :دهد یاش را سر م یلعنت

داشتم خر مغزم و گاز گرفته بود که با تو  یا گهیآخه من اگر جز تو عشق د-

  قبرستون؟ امیموقع شب ب نیا

 :کنم ینگاهش م نهیروم و دست به س یبه نگاه خندانش م یغره ا چشم

 .بودنواال کم دور و برت ن-

 :زند یکشد و مقابل چشمانم لب م یم نییرا پا سرش

 .نجاستیجاش ا ست،یعشق آدم که دورو برش ن-

 :دهد یکند و ادامه م یبه قلبش اشاره م و

 ...تخت التیحرف نزدم خ یمنم جز با تو، تا امروز در مورد عشق با احد-

 :پرسم یکند. با همان اخم م یو نگاهم م ستدیا یبه کمر م دست
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  بودن؟ یپس خوشگل خانم ک-

 :خاراند یدست چپش پشت گوشش را م با

 ...ادهیواال خوشگل که ز-

 :او حکم لگد پشه را دارد یزنم که برا یم شیبه بازو یحرص مشت محکم با

 ...جواب منو بده پررو-

 یخندد. خوب که با آن خنده ها یکند و م یسرش را به عقب پرت م دوباره

 :بوسد یشال م یکند سرم را از رو یم یدلبر یلعنت

 ونریتونم از دلم ب ینم زویعز گهیبود. د زیعز حسودت بشم، یکله  نیقربون ا-

 .یباهاش بساز دیکنم، با

 :پرسم یاسترس م پر

  دونه؟یم زیعز-

بلندش به سمت  یکند تا همگام قدم ها یو همراهم م ردیگ یرا م میلبخند بازو با

 :میدر گورستان برو
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بگم تا قبل از  دیدونه"، اعترافات ذهن خطرناک منه، که با یمنظورت از "ماگر -

بکنم. اما اگر  یخبط نیدونستم قراره همچ یپدر خودمم نم یب یرضا یمهمون

من چقدر  یدیبگم بله. فقط خود خنگت نفهم دیکه با هیمنظورت به خاطرخواه

 .خوامت یم

. با شوق لبم زدیر یدور قلبم فرو م کی دیگو یکه از خواستن م یهر جمله ا با

 ریرا از ز نوایکند و با انگشتش لب ب یکنم. اخم م یو نگاهش م رمیگیرا گاز م

 :دهد یفشار دندانم نجات م

 .سره کنما هیامشب کارتو  نیهم یکارو، اصرار دار نیصدبار بهت گفتم نکن ا-

 :رمیگ یخجالت نگاه از چشمان شّرش م با

خوام حتما منم  یم ؟یذار یبا آرام قرار م م؟یکار کن یچ ینگفت بدجنس نشو...-

 .باشم

 :ستدیا یکشد. م یکند و لبخند از چشمان و لبانش پر م یفکر م یکم

 می. همونجا تصممشینیکه بعد  کار بب کشنبهی یذارم برا یباشه باهاش قرار م-

 .میکار کن یچ میریگ یم
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. چقدر میرو یم نیزنم و به سمت ماش یلبخند م شیبه مهربان یخوشحال با

 یفضا نیورودمان به قبرستان و خروجمان از ا یحال و هوا نیفاصله است ب

و در  میده یآهنگ را مدام و پشت سر هم گوش م کی ریوهم آلود. در طول مس

 :بزند ادیفرتا شادمهر  میکن یآالن را باز م نیلواسان سقف ماش یسکوت شبها

 وا نکن یچکیه یمن به رو ریآغوشتو به غ-

 و آرامشم جدا نکن یدلخوش نیاز ا منو

 با تو بودن پر عشق و خواهشم یبرا من

 ...کشم یبودن کنارت تو بگو به هرکجا پر م واسه

 وانیبه ا هنوز .میشو یم ادهیکند و پ یآالن پارک م میرس یخانه باغ که م به

 :کشد یکه دستانم را از پشت م میا دهینرس

 ...نمیبب سایوا-

 :دیگو یکنم که م ینگاهش م یسوال

  م؟یکار کن یچ زویعز-
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  م؟یکار کن یچ ویچ-

 .میبا هم تو خونه باغ بمون ذارهینم گهیامشبو د یبفهمه ماجرا زینابغه، عز-

 :از حد حساس است شیمسائل ب یبعض یرو زیعز دیگو یم درست

 ...میگ یخب بهش نم-

 :ردیگ یدستم را م مچ

 زیگذشته ازون، عز ؟یبس نبود اون همه پنهون کار ؟یشیتو درست نم-

 .و زبله زیت یلیبرخالف تو خ

 : رمیگ یخجالت نگاه از چشمانش م با

 .میگیخب پس بهش م-

 .دهیمنو خونه باغ راه نم گهیبفهمه د-

 :کنم یرا بلند م سرم

 ...ایخب ن-

 :شود یچشمانم م ی رهیخ ناباور
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 ...یخور یبه بعد از کنار من جم نم نیمگه کشکه؟ از ا؟ین ن؟یهم-

 :زند یم ییپر صدا پوزخند

 ...این-

 ...ایدر شیمن برم پ یخوا ی. مگهید یایب ذارهینم یگیتو م م؟یکار کن یخب چ-

 :کند ینگاهم م ناباور

  ؟یکن یتو با کجات فکر م یابوالفضل-

 :اش نهیکوبم تخت س یخنده با دست م نیح

  .خونه باغ یایب ذارهیبفهمه نم زیعز یگیکنم؟ تو م کاریخب من چ-

 .میکن یهفته عقد م نیهم الزم نکرده... ا؟یخونه در یبر نکهیا شهیاش م جهینت-

 :کنم یو واج نگاهش م هاج

 انیک ینقشه  یبعد چجور شنیکه همه عالم خبردار م میآالن؟ عقد کن یگیم یچ-

عقد  هویشد  یچ یکرد یبه من فکر م یداشت روزیتو تا د گهینم م؟یو بفهم

 ...کاراشو لیبفهمم دل دیمن با ؟یعموت شدپسر
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 :پرد وسط حرفم یکند و م یم اخم

 ...ایرو آورد کهیباز اسم اون مرت-

 :کشم یم یقیعم نفس

. توروخدا خودتو بذار هیبه چ یچ میفهم ینم ینجوریآالن. ا ستیراهش ن نیا-

اصال آرام چشه. حرفاش  چه مرگشونه... انیرضا و ک نیبفهمم ا دیمن... با یجا

 .از کجا اومده

سمت  گرددینگاهش بر م هیکند. بعد از چند ثان یزند و فکر م یقدم م یکم

 :چشمانم

 یدسو میذار یبابا و آراز. نم ز،ی. فقط به عزمیگ یفعال نم یخب، به کس یلیخ-

 .بفهمن که به گوش اون ارازل برسه یزیچ هیو بق

م ده یتکان م ی.سررونیکند ب یمتف  شیلبها نایارازل را با نفرت از م ی کلمه

او  یول دیماندن در خانه باغ دارد را بگو یکه برا یمانم که چاره ا یو منتظر م

 :دوم یرود. پشت سرش م یم وانیبه سمت ا الیخیب

  م؟یکن کاریچ زیکردن عز یخب واسه راض-
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 پا شیو پ نیکه انگار ساده تر یدهد. جور یو راحت و جوابم را م الیخیب یلیخ

 :است نیممکن هم ی جهینت نیافتاده تر

 .تیمحرم ی غهیص-

 نیاز مراسم شنبه شب بود. فقط با ا یپرنده ا دید یدرست نما شبمید خواب

حضور داشت. با همان نگاه مهربان، با همان  ایتفاوت که در تمام لحظاتش باباس

زد و  یکه در چشمانش موج م یچشمان خندان و لبان متبسم، با همان عشق

 انوسیمعتدل؛ درست مثل اق ی. با همان منش رام و خوادیرا فر یشور زندگ

 د،یخند شیها یشوخ یآورد پا به پا یدر م یآنجا که آراز مسخره باز یآرام. حت

 .کرد دادیاشک شوق در چشمانش ب زیبا عمو سهراب دست زد و با عز

 کشاندم طنتیپر ش یامکیمراسم هم همراهمان بود، تا آنجا که آالن با پ یانتها تا

 ی هیرا که از قبل آماده کرده بود را به دستم بدهد و هد یا هیبهار خواب تاهد

 .اش را به زور بستاند یکیزیف

آالن  یکرد. وقت یپنجره لم داده بود و با عشق نگاهمان م یهّره  یرو ایس بابا

 یباشه که مزه نداره، مزه اش به زور یکه دلبخواه یسه اگفت "بو یبا قلدر

گوش داد و مطمئنم او هم  مانی. با لذت به صحبت هادیخند ایگرفتنشه" هم بابا س
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 یهمان مرد مغرور و جد ذاب،و ج طنتیآالن  پر ش نیباورش شد که ا یبه سخت

که در بهار  یآالن نکهیهم سخت بود باور ا ایبابا س یاست. برا شیپ یهاسال

باشد که هنگام  یعاشق مسلک پر شر وشور فرو رفته همان کیخواب، در نقش 

 اریفرمانده نشسته و سکوت اخت کیو اقتدار  تیبا جد تیمحرم یخواندن خطبه 

 .کرده بود

شده بود. با هزار  نیمز یو شفاف یکه با سنگ آب یفیآالن انگشتر ظر ی هیهد

نگاهش باال آمد و به  یدرانگشت دست راستم فرو کردش.وقت یمسخره باز

 زن ادی. با دندیلرز یچشمانش م یدر برکه  شیها ییکهربا یکم دیچشمانم رس

 دهیرس عمواش به زن  یانگشتر از مادربزرگ مادر نیعمو بغض کرد و گفت ا

دوست داشته خودش انگشتر را به دست عروس اول بکند.  امرزیو چقدر خداب

وشم پ یم یاست که لباس آب ییبا لبخند گفت رنگ سنگ مثل وقتها یر وقتآخرس

هر جفتمان با عشق به  ایشود، من و بابا س یم یرنگ نیو چشمانم درست هم

پشت هم سرش را تکان داد  رعالوه بر لبخند چند با ای. بابا سمیلبخند زد شیرو

 .حرف آالن موافق است نیتا مطمئنم کند چقدر با ا
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بود که به محض خروج آالن از بهار  ییآنجا تیخوابم با واقع گرید تفاوت

اشاره کرد تا در اتاق بمانم. آالن که در را پشت سرش بست بابا  ایخواب، بابا س

 :دیسرم کش یبر رو یشد و دست کمینزد

 .بابا جون ادیچقدر عروس آالن شدن بهت م-

گفت و بعد آرام،  بیعج یکرد. چند جمله  ریزدم و نگاهش در چشمانم گ لبخند

وقت در بهار خواب نبوده ترکم کرد. با رفتنش دلم تنگ تر  چیکه انگار ه یجور

 .تمام شد میها یاز قبل شد و خوابم با اشک دلتنگ

  .کرده ریو فکرم را اس چدیپ یم میگوشها یهم جمالتش در حلزون هنوز

تا آالن را ببینم. دلم مي  امدهین شیپ یلحظه فرصت نیصبح که با آراز آمدم تا ا از

 .خواهد مو به موي حرف هاي بابا را برایش بگویم

سمت اتاقش مي روم و میرزایي را طبق معمول با سري فرورفته در  به

مانیتورمیبینم. در حال تایپ مطلبي است و مشخصا  توجهي به حضورم ندارد تا 

 :مي كندزماني كه به در اتاق نزدیك مي شوم و باالخره اعالم حضور 

 .تا سرشون خلوت بشه دیمنتظر بمون رونیمهندس مهمون دارن، ب-
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 :چرخم یپا م یپاشنه  یرو

  ه؟یمهمونشون ک-

بچرخاند و در همان  توریمان یپاسخ سرش را از رو یبرا ندیب ینم یازین ایگو

 :دهد یحالت جوابم را م

 .خانم دادگر-

 :نزند ادیبودنش را فر یتصنع یلیلبخندم خ دوارمیام

 .یچقدر عال-

کنم. آالن در حال نوشتن  یبکند در را باز م یباز هم اظهار نظر نکهیاز ا قبل

دمغ  یدر هم گره خورده اند. نارون با چهره ا ادیاز تمرکز ز شیاست و اخم ها

مقابلش پخش و پال شده اند که  ییلم داده و برگه ها بایوسط تقر یمبل ها یرو

  .هستند یررسدر حال ب ییچند تا انشانیاز م

 دارند. آالن لبخند یاز کارشان چشم بر م ریباز شدن در، جفتشان با تاخ یصدا با

 یم رونیآتش و خشم ب یزند اما از چشمان نارون شراره ها یم یآرام و محو

 .کنم یزند. قبل از جفتشان سالم م
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و شال  یآسمان یآب یمانتو یاندازد و نگاهش از رو یم میبه سرتاپا ینگاه آالن

شود. اما نارون  یگذرد و جوابش رسا ادا م یام با تامل  م یطرحدار ابر و باد

 :کند یدهد و پس از آن غرولند م یپاسخم را م یلب ریز یبا زمزمه 

 .یاومد یکارم رو به اتمام بود. بعدش م ،یکرد یتحمل م رونیب کمی-

 :پاشم یم شیبه رو یمطمئن لبخند

 .نمیشده بود، اومدم خودتو ببچرا بعدش؟ دلم برات تنگ -

کند که فقط کم مانده دهانش باز بماند و اصوات  یبا تعجب نگاهم م یجور

ند ک یکه به زور کنترلش م یشود. آالن با لبخند  ریتصو ی نهیزم شیناهنجار پ

 :دهد یبه قهقهه نشود جوابم را م لیتا تبد

  ؟یاتاقمتا هشت مهمون  ایبه برنامه ات  یدی. رسشمیتو ابر ایب-

 :برم یلوله شده را باال م ی نقشه

 .مونم یم شتریب یانجام شده، البته اگر بخوا شترشیب-

 خنده را ال ایدن کیکه لحنش  یینوشتن با صدا نیاندازد و ح یم نییرا پا سرش

 :دیگو یکرده م یمخف زشیافت و خ یبه ال
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 .خدا از دلت بشنوه-

 نکهیاندازم و قبل از ا یهم م یرا رو می. پاهانمینش یروم و م ینارون م مقابل

 :پرسد یم میبگو یزیچ

 .شده یمعمار هیاالن اون شف آتل دمیشن ؟یداد ناینقشه هارو نشون س-

 نیدارم و ح یبر م یسرخ بیس وه،یشوم و از داخل ظرف بزرگ م یم خم

 :دهم یجوابش را م دنییبو

اون نامزد کارخونه دارت  یراست هات بسنده نکن نارون جان... دهیبه شن یلیخ-

  شد؟ یچ

چند برگ کاغذ مقابلش را  یبازد و با دستپاچگیوضوح چهره اش رنگ م به

که لرزشش نشان  ییکند. با صدایشان م یکند و پرسر و صدا دسته بندیجمع م

 :دیگویدارد م تمیاز موفق

 .هست عهیمهم و موفق شا یپشت سر آدمها شهیهم-

را  شیکنم جلو یم یاما سع ردیگ یخنده ام م همه اعتماد به نفسش نیا از

 :رمیبگ
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  ؟یستیمهم که خودت ن یمنظورت از آدما-

به  رهیو مسلط خ دهیچیدر هم پ یدست از نوشتن برداشته و با دستان آالن

 :کشد یکند. نارون دست از جمع کردن کاغذها م یجفتمان نگاه م

 .گهید یدنبال اخبار مربوط به من نقدریحتما  مهمم که ا-

 یم شیبه رو یزنم و بعد از قورت دادنش لبخند یم بیبه س یگاز یالیخیب با

 :پاشم

بر خ شیدلم بخواد از زندگ دیکه شا یهست ینفر نیتو آخر ا،یدن نیاتفاقا تو ا-

ه ترس یگفت م ینگرانت بود. م نایمدت خاطرمه که چقدر س هی یداشته باشم، ول

همه  نیبود که کاش تو با ا نینظرش ا آخر کار دستت بده... یپول پرست نیا

 یزایپاشون، دنبال چ ریز یآدما و آهن پاره ها یحساب بانک یوجنات به جا

 .یرفت یم گهید

چرخد. به وضوح انتظار  یمن و آالن م نینگاهش ب ،یناباور و عصب نارون

 :گستاخش را کوتاه کند یدارد که آالن زبان دختر عمو

  ؟یبهش بگ یچیه یخوا یواقعا نم-
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 :کنم یم یدست شیبدهد اما من پ یکشد تا جواب یم یقینفس عم آالن

 یاخالق بد از دوران مدرسه مونده روتا، چرا هرچ نیبابا نارون جون، ا یا-

  ؟یکن یبزرگترتو خبر م یریم شهیم

به سمتم  یسخت و کجک ی. نگاهستدیا یشود و شق و رق م یبلند م نارون

 :کند یحواله م

 .یشد ینجوریباال سرت نبوده که ا یبزرگتر درست و حساب گه،ید نیهم-

 یدر را باز کند آالن برگه  نکهیرود. قبل از ا یکوبان به سمت در م یپا و

 :زند یم شیو صدا ردیگ یمقابلش را باال م

 ...قرارداد یبرگه  خانم دادگر...-

 یلب ریآالن، پر حرص و ز زیبه م دنیگردد و قبل از رس یراه رفته را برم نارون

 .کند یخانم دادگر" را زمزمه م“

دو انگشت آالن  انیتا از م ردیگ یرسد و برگه را م یآالن که م زیم مقابل

بکشد. اما آالن همچنان برگه را سخت و محکم گرفته. از همان فاصله  رونشیب

 :زند در چشمان نارون یزل م
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شم یوگرنه مجبور م راموش کنم...ف نویگفت شمیکه به ابر یکنم جمالتیم یسع-

 .مهرماه فسخ کنم انیقراردادمونو زودتر از پا

و تق تق کفش  یکند تا دوباره نارون با همان حال عصب یبعد برگه را رها م و

 .اتاق را ترک کند شیپرسر و صدا یها

پرشور به  یدهم و با لبخند یخوردنم ادامه م بیشود به س یکه بسته م در

 :شوم یم رهیچشمان آالن خ

 .مینگهش دار ه،یدختر نفهم و خنده دار-

زند به چشمانم و با  یکه صد حرف ناگفته پشتش پنهان شده زل م ینگاه با

 :زند یگره خورده لب م یدستان

  خوشمزه است؟-

 :گذارم یمقابلم م زیزنم و تفاله اش را در ظرف تم یم بیگاز را به س نیآخر

 .یلیخ-

 :کند یدرخواست م تیدهد و با جد یتکان م یسر
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 ...نمینقشه اتو بب اریب-

 یگذارم. از همان سمت یم زیم یدارم و مقابلش رو یلوله شده را بر م ی نقشه

کنم تا بتوانم راحت نقشه را باز کنم. او هم  یرا جمع م لشیام وسا ستادهیکه ا

 .سمت من دیآ یشود و م یبلند م

شود و دست  یم کمیشود از پشت سر نزد یپهن م زیم یکه مرتب رو نقشه

دهان باز کنم، صورتش را  نکهیدهد. قبل از ا یم هیتک زیم یچپش را کنارم رو

 :کند یم کیاز پشت گوشم نزد

  ؟یستیبه من بدهکار ن حیتوض هینقشه،  نیقبل از ا-

 نکهیا یو دلبرانه است اما برا کینزد اریبس ستادنشیکه مدل ا یوجود با

 :شوم یم رهیو در چشمانش خ رمیگ یفاصله م یتمرکزم برگردد کم

  بابت؟-

 :کند یم یصورتم سرسره باز یاجزا یرو نگاهش

  شرکت؟ یاومد یخوشگل کرد نقدریا یک یبا اجازه -
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 نیاول برات روشن کنم آالن مش نیرو هم یزیچ هیبذار  خودم... یبا اجازه -

 ...یچ

دهد  یدهد و با تکان سر نشان م یرا جلو م شیلب ها یو حالت جذاب یقلدر با

 :جمالتم است یکه منتظر ادامه 

عطر و ادکلن بدم اما  یکه واسه تو بو ستمین ییمن اصال از اون دسته زنا-

رو خراب  چارهیعرقم حال مردم ب یجنازه باشم و بو هیرم شبیکه م رونیب

و مدرن ظاهر  کیاعتقاد دارم و همه جا ش یزیو تم یمن به خوش پوش کنه...

 .شمیم

 یبه اتمام م نگونهیمکث و فکر ا یشود. جمله ام را با کم یم کمیقدم نزد کی با

 :رسانم

مو فقط واسه تو پر رنگ یلیخ یتونم بهت قول بدم که رژا یفقط م ام...-

 .فکر داره یالبته اونم باز جا بزنم...

 :کند یرساند و دو دستش را پشت کمرم حلقه م یاندکمان را به صفر م فاصله

 .کنم یتو بزن، من خودم پاکش م اشکال نداره...-
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 :روم یاش م یچشمان به ظاهر جد طنتیبه ش یغره ا چشم

 .بد ذات-

 :کشد یگذارد و دوباره عقب م یام م یشانیپ یرو ینرم ی بوسه

 یدیتو اتاقو پنجول کش یمثل بچه گربه اومد هویشد  یکه چ یبگ یخوا ینم-

  رو صورت نارون دادگر؟

 :کنم یرنگش نگاه م کی یها ییکهربا یمهربان به

 یا گهیبودم. واسه کار د ومدهیباورت نشه، اما اصال به خاطر نارون ن دیشا-

 .و دو نشون شد ریت هیاومدم، اما خوب 

  ؟یچه کار-

 :کنم یفکر م یکم

  بد  رو؟ ایدوتا موضوعه. اول خوبشو بگم -

 :شود یم یجد نگاهش

 .هر کدوم مهم تره-
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 شمونیپ شبیمدت مراسم د ی. همه دمید ارویخواب بابا س شبید پس خوبه...-

 یآراز م یایمسخره باز یزد و پا به پا یبا عمو سهراب دست م یبود، حت

دونم چطور  ی. فقط آخرش چندتا جمله گفت که اصرار داشت بهت بگم. نمدیخند

 .مونده ادمیواو به واوش  ق،یدق یلیاما خ

 :دهم یکند و ادامه م ینگاهم م گنگ

بره. که اصال منظورشو  یو کجا سراغ ک یدونسته ک   یآقاجون م نکهیا شیکی-

 .دمینفهم

  گه؟ید-

لحظه هم  هیعمر وقت الزمه اما واسه دلبستن  هیگفت واسه دل کندن  گهید-

 .تیکفا

 یگذارد و دوباره باز م یهم م یرو یا هیثان یبا آرامش چشمانش را برا آالن

 :زند یکند و لب م یکند. لبخند تا چشمانش پرواز م

  خب؟-
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از بهار خواب بگذره و کامل ترکم کنه گفت تو تا  مینس هیمثل  نکهیآخرشم قبل ا-

 .بود یدونم منظورش چینم فقط دختر من... ،یابد دختر من

نارون  یاحمقانه  یو حرفها ایباباس ادیشوم و با  یم رهیبه چشمانش خ أسی با

 .شوند یچشمانم پر م

کند و با پشت  یکمرم ساخته جدا م یکه رو یاز دستانش را ازحلقه ا یکی آالن

 :کند یصورتم را نوازش م یانگشتش رو

 .بمونه تا ابد جات تو قلبش محفوظه شاخه نبات ادتیخواسته -

بردن حال خرابم  نیاز ب یکه معلوم است برا یطنتیزنم و او با ش یم لبخند

 :دیگو یشده م شیدایدوباره پ

  نگفت؟ یزیچ یو گرفتن یزورک یزایعمو راجع به چ-

 :دهم یبه عقب هل اش م یگذارم و کم یپهنش م ی نهیس یدو دستم را رو کف

  ؟یمثال مثل چ-

 :کند فاصله را کم کند یم یسع دوباره
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 ...مثل ،ینه دادن هیمثل حق که گرفتن-

اندازد و هم  یخبر بدم م ادیهم مرا  یگوش ی برهیکامل جمله اش و یاز ادا قبل

که  نمانیشود. ب ینگاهش عوض م ریخورد و مس یجا م بمیاو با لرزش ج

 :پرسم یآرام م ییزند با صدا یسکوت چادر م

  حاال خبر بد رو بگم؟-

 یحرفم م یبر ادامه  یدییگردد و خودش تا یاخم، نگاهش به چشمانم بر م با

 :شود

 .صبح بهم زنگ زد انیک-

 :دهم یادامه م دیبگو یزیچ نکهی. قبل از اردیگ یفاصله م یاندک کالفه

رو به راهه و نگران نباشه. گفتم  یدادم که همه چ امیجوابشو ندادم اما بهش پ-

 .تونم راحت باهاش قرار بذارمیو تا چند وقت نم یتو از دستم شکار

 :کند تا ادامه دهم یساکت و پر اخم نگاهم م ،یعصب همچنان
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روابط ما هست.  انیالبته که قبول نکرد. ازم خواست بهت بگم که عمو در جر-

 هیکنم. گفتم  لیتعد طویاما ازش خواستم فعال منو درک کنه و بذاره خودم شرا

 .بسوزه، نه کباب خیکنم نه س یم یکار

 :زند یم یو پوزخند صدادار ردیگ یقدم بلند فاصله م کی با

بسوزه و نه  خیکه نه س یکن یم یکار هی یبهش، واقعا هم دار یدرست گفت-

 .کباب

 یشانه اش م یدستم را رو ندینش یکه م یصندل یروم و رو یسرش م پشت

 :رمیگ یقرار م زشیوم یصندل یفاصله  نیگذارم و ب

که بفهمم  نهیفقط ا. هدف من فقط و ستین ینجوریقسم که ا ایبه روح باباس-

 .گذره یم ی. بفهمم تو کله اش چهیکاراشون چ نیا لیدل

 یاش را کم یدهد و صندلیم هیتک زیم یخشم و اخم دستانش را سمتم به لبه  با

 :کندیدور م

 با دست گذاشتن رو نقطه ضعف من؟ ؟ینجوریا-
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تر از آن است که  یدهم تا جوابش را بدهم اما او عصب یتکان م یسر کالفه

ند. ک یشود و مقابلم قد علم م یبلند م یصندل یمنتظر جوابم بماند. دوباره از رو

که او دارد  ینفس است که با حال کیتا چشمانم  نشیصورت خشمگ یفاصله 

 :کند یپر م یدیفاصله را فقط آه نام نیا

عد الن به باکرد از یکارات ناراحتم م یسر هی ن،ی! اگر تا قبل اشمیگوش کن ابر-

خوردم از االن به  یفقط حرص م شیکنن. اگر تا دو روز پ یام م وونهید همونا

 .تو گوشت فرو کن نویکنم. ایبعد شک نکن سکته م

 :زنمیلب م دیام نا

که اگر  یستیحرف بزنم؟ چرا متوجه ن انیمن از خدامه با ک یکن یچرا فکر م-

 ...فهمه یمن جوابشو ندم م

 یاست که رگبار یپرد و تمام تالشش فشار بر کلمات پر حرص یحرفم م انیم به

 یم رونیکه به زور آرام مانده ب ییبهم فشرده اش با صدا یدندان ها انیاز م

 :زندیر
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که  نهیمثل ا یزن ید..ث حرف م کهیتو با اون مرت یفهمه، وقت یبه جهنم که م-

  ؟یخوا یم نویتو هم ش،یتو قلب من و بچرخون یبکن یخنجر بردار هی

 :میگو یکه تالش دارم آرامش دهنده باشد م یو با لحن رمیگ یرا م دستش

 .میریدرست بگ میتصم هینشو، بذار امشب با کمک آرام  یباشه تو عصبان-

و  کبارهینگاهم مکث کرده که در  یدستم مانده و چشمانش رو انیدر م دستش

خورد. اول به پشت  یجا م تیوضع نیما در ا دنیشود و آراز با دیبا شدت باز م

بستن درها دستانش را  نیشود و حیداخل م عیکند و بعد سریم یسرش نگاه

 :گذاردیچشمانش م یرو

 .دمیند یچیمن ه-

 :شود یبرادرش م ریدامنگ نباریآالن ا تیعصبان

 یاهن هیتو؟  یایم یکن یهره کش م هویاست  لهیطو نجایمگه ا کهیمرت-

 ...یاوهون

 :دارد یچشمانش بر م یدست از رو یبا لودگ آراز
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کنن. بعد از اون، من اگر  یاهن و اوهونو که گالب به روت جلو در مستراح م-

 .رو از دست دادم یآموزش یصحنه ها نیا یکه همه  امیندا بدم دارم م

کند سمت  یدارد و پرت م یبرم زشیم یرا از رو یدستمال کاغذ یجعبه  آالن

 :دزدد یرا م آراز که با خنده و تند سرش

  رم؟یبگ ادی یاز ک رمینگ ادیمن از تو  ،یتو برادر بزرگ-

 .پرت کنم سمتت زویم نیمزخرف بگو که ا گهید کمی-

 :شود یو آرام آرام داخل م ردیگ یسرش م یدو دستش را رو آراز

ا چر شه،یکم م تیگر یوحش یخو نیاز ا کمی یریتو بله رو که بگ میما گفت-

  ؟یبدتر شد

 :دیگو یو رو به من م ستدیا یو کنارم م دیآ یبعد م و

 .زن داداش گهیکن د یدگیرس-

  :روم یبه صورت خندانش م یغره ا چشم

  ؟یزن داداش دل بکن یکلمه  نیاز یخوا ینم-
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 :کند یبه پشت سرم  و آالن اخمو نگاه م یبا بدجنس آراز

 نیمن از ا یخوا یتا زبون باز کنه، حاال تو م دیسال طول کش یو اند ستیب-

  دل بکنم؟ نیریش یکلمه 

نثار گردن مبارک آراز کند  یپس گردن کیتا  دیآ یبلند آالن از پشت سرم م دست

 :دهد یم یکه باز جا خال

 .صبح دولتت  باشه دیوگرنه االن با خته،یباور کن تو مزاجت بهم ر-

 :غرد یاز پشت سر آرام کنار گوشم م آالن

 ...و نشونش بدمبرو کنار من صبح دولتم یابر-

 دایپ شیها یمسخره باز یرا برا یگردم سمتش، الحق که آراز وقت خوب یبرم

 :نکرده

  به جون هم؟ نیفتیبرم کنار که مثل دوتا گراز ب-

 :کشد یبرادرش م یبرا یبا نگاهش خط و نشان آالن

  کنه؟ یچپ و راست بار من م ایچ شبیاز د یدون یآخه تو که نم-
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  ا؟یچ-

ده ز ینگاهم که برگشته سمت آالن باز ازآن پشت آراز با حرکات لبش حرف ایگو

و رو به  رمشیگ یخواهد بپرد سمتش که م یم نباریتر کرده و ا یکه آالن را جر

 :پرسم یآراز م

  چپ و راست؟ یگیبهش م یچ-

آسوده خودش را  الیرود و با دستان باز و خ یوسط م یبه سمت مبل ها آراز

 :کند رو مبل یپرت م

ندت تب ت نی. با ایموندم حضرت عباس یکیواال، فقط گفتم من تو کار تو  یچیه-

  ؟یگرفته بود یهمه سال الل مون نیچطور ا

 :چرخد سمت ما یم طنتیبا ش بعد

 .ستیجاش ن نجایکه ا گه،یلحن د هیالبته با -

بازکردن در  نیاندازد و ح یم زشیم یپهن شده رو یبه نقشه  ینگاه آالن

 :دیگو یم سیخودنو

 .مینقشه رو بده کار دار حاتیتوض ایب ...نجاستیا یبرو خدارو شکر کن ابر-
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 :کند یبعد رو به برادرش م و

ه واس دی. بعدش بانجایا ایبذار کنار، تن لشتو بکش ب ویرعاملیتوهم ژست مد-

 .یبد حیتوض نایس

شود .  یم یپر جذبه و جد یکنم چون آالن وقت کار حساب یام را کنترل م خنده

 .میرو یم زیشود و با هم به سمت م یآراز بلند م

اصالح شود را  دیکه با یدهم و در آخر هم موارد یم حیتوض شیرا برا راتییتغ

 یگوش م میکشم. تا انتها به تک تک حرفها یم یکاغذ پوست یرو سیبا خودنو

 یشود با دلخور یکه تمام م حاتی. توضردیگ یکوچک م رادیسپارد و  چند ا

 :پرسمیم

  کنه؟ دییکار منو تا نایس دیچرا با-

 :شود یم کمیدهد و نزد یم هیتک زیم یدستش را به لبه  دو

 یمونو با هم قاط یکار و مسائل شخص ستیاست. قرار ن هیآتل سیرئ نایچون س-

  . مگه نه؟میکن

 :کند ینقشه را جمع م آراز
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 ...اشتباهشو جبران کرد، برگرده گهید-

 :پرد یحرف برادرش م انیبه م آالن

 .باشه نایپروژه س نیا ی هیقراره شف آتل-

د و بع میکن ی. جفتمان سکوت مردیپذ یرا نم یگریحرف د چیه یعنیجمله  نیا

 :کند یرا جمع م لشیآالن وسا

باشگاه رو  یهوا یگفت دی. به فرمیکار دار ییجا یتو بمون شرکت، من و ابر-

  گه؟یداشته باشه د

 :دهد یتکان م یدر جواب سؤالش سر آراز

در مورد آموزش من اهمال  شهیهم ن؟یمنم با خودتون ببر شهیم یچ-

 ارویدارم. اگر از د یکنم و نت برم یفقط نگاه م ن،یپشت ماش نمیش ی...میکرد

 .ادیصدا دراومد از منم درم

خندم و آالن با همان اخم  یدهد. م یشرورش م یبه چهره  یحالت مظلوم و

 :دهد یچرم و خوشرنگش جا م فیرا در ک لشیدرهم وسا یها

 .نایبه س ینره نقشه هارو برسون ادتی. یختیبسه نمک ر-
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 :دیگو یآراز م میشو یم کی. به در که نزدمیکند تا برو یاشاره م و

فرست ب شمویابر یول ،یومدین یومدیخونه، گفت خودتم ن نیایبابا گفت امشب ب-

 .ادیب

کشم  یدانم چرا خجالت م یکند و نم یم رینگاهم در نگاه آالن گ یلحظه ا یبرا

 :دیگو یم هیشوم. آالن بعد از چند ثان یمشغول م فمیو با ک

 ...حاال تا شب-

 میوش یشود. سوار که م یسکوت م نمانیب نگیو تا پارک میزن ینم یحرف گرید

 دست هیچرخد. بعد از چند ثان یو م دهیسکوت رخت کهنه اش را پوش نمانیباز ب

 :کند یام را از هم باز م دهیچیدر هم پ یآالن دست ها

  ؟یابر یکش یخجالت م یتو از چ-

 :کنم یسرم را بلند م ریتاخ با

 .ظاهر بشم گهیعنوان د هیکه با  بهیانگار هنوز برام عج دونم... ینم-

 :دهد یام راقلقلک م ینیخوش ادکلنش ب یشود و بو یسمتم خم م به
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که تو کل  هیدختر دوست یمن همون آالنم، بابا همون عمو سهرابه؛ همون عمو-

 یچیبشه. ه ستیعوض نشده، قرارم ن یچیخواد. ه یم شتریتورو از همه ب ایدن

  . قبوله؟میبمون قیبا هم رف زیبشه. قراره قبل هرچ لیبه تو تحم ستیقرار ن

که عاشق  یشمیابر نیکه ا دهیخوب اضطرابم را درک کرده. چه خوب فهم چه

و  کیشدن و معشوق شدن است هنوز با روابط نزد نینوازش شدن، تحس

کند. لبخند  یو رو م ریز یدونفره اخت نشده. هنوز فکر تنها شدن، دلش را کم

 :چشمان زاللش یزنم به مهربان یم

 .یفهم یخوب منو م نقدریکه ا یمرس-

 :بوسد یکند و پشت انگشتانم را م یرا بلند م دستم

 .به خودم یرو بسپر کهیکه مسائل مربوط به اون مرت نهیفقط خواهشم ازت ا-

 .یکاراشو بفهم لیخواست دل یدلت م یمن بود یباشه، اما قبول کن تو هم جا-

را  نیشود و ماشیم رهیبه مقابلش خ یکشد و با اخم کمرنگیرا عقب م سرش

 :کندیروشن م

 .آرام چه کرده مینیبب میبر-
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  ؟یکجا باهاش قرار گذاشت-

 .نادر یکافه -

به کافه جفتمان در  دنیگرداند. تا رس ینادر لبخند گم شده را به لبانم برم اسم

 .کند یپر م کیبوق و تراف یرا صدا نمانیب یو فضا میشو یفکر غرق م

 .روم یکند و با دل آشوبه به سمت کافه م یرا مقابل کافه پارک م نیماش آالن

کافه  یرنگ و وارنگ. نادر را گوشه  یمعمول فضا پر شده از جوان ها طبق

  میرو ی. به سمتش ممیکن یم دایمحبوبش در حال تنبور زدن پ ینشسته بر صندل

 .بر ساز تمام شود شیخوش صدا یتا زخمه ها

نوازد.  ینژاد م یعال لیخل دیاز س رینظ یب یقطعه  کیرا بسته و  چشمانش

کند و دل  شنونده با هر زخمه اش تا  یسازش را لمس م ییبایدستانش به ز

 .گردد یرود و بر م یملکوت اعال م

کنم و با قدم یشود اشک جمع شده در چشمانم را پاک م یکه تمام م قطعه

 :دکن یکند و با لبخند نگاهمان می. چشمانش را باز مستمیا یمقابلش م یکوتاه

 ن؟یحضورتونو حس کردم. چرا سرپا واساد ...دایخانم  کم پ شمیابر-
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 :دیگو یزودتر از من م آالن

 .ساز زدنت مرد مومن نیبا ا یتو که دل مارو برد-

. تدسیا یشود و مقابلمان م یکند، بلند م یبا لبخند فروتنانه اش تشکر م نادر

 یکند. سازش را با احترام رو یم یدلبر یلباس کتانش نقش خطوط فارس یرو

 :گردد سمتمان یدهد و بر م یم هیاست تک واریکه در کنج د یمخصوص یگبه 

 .ینوریا نیایشده، نگو شما قراره بوده ب یآفتاب یگفتم امروز هوا حساب-

 :کافه یزهایکند سمت م یم تمانیگذارد و هدا یرا پشت آالن م دستش

  نجا؟یا ایگلخونه  ن؟ینیش یکجا م-

 :میگو یاز آالن م قبل

 .میبا آرام قرار دار دنج باشه نادر... یجا هیتو خود کافه خوبه، فقط -

 ینم یچرخد سمتم، اما به احترام حضور آالن سوال یم جیگنگ و گ ینگاه با

 ییدوم راهنما یکند و به سمت طبقه  یخودش را جمع م ریتاخ یپرسد. با کم

ا ب میشو یاست. مستقر که م نییپا یخلوت تر از طبقه  یلیکند که خ یمان م

و  ندینش ی. کنار آالن ماوردیب مانیخواهد که منو ها را برا یم یاز کس یگوش
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زند و یگرد، در هم گره م یپرداخت نشده با گره ها یچوب زیم یدو دستش را رو

 :میگو یبزند م یحرف نکهیکند. قبل از اینگاهم م یسوال

 .شده که وقت نشد بهت بگم یزیچ هینادر -

 یچرخد سمتش و جمله ام را اصالح م یکند و نگاهم م یصاف م یا نهیس آالن

 :کنم

 میدار یماتیتصم هی یعنیام  ...میمن و آالن به هم محرم شد ...میبهت بگ یعنی-

 ...امون ندهیآ یبرا

 یبه پشت تیگردد سمت آالن که با جد یکند و بر م یبه چشمانم نگاه م یشاد با

 :زده هیمانندش تک مکتین

  سر و صدا؟ یب نقدریپس چرا ا ...یچقدر عال-

ه . توهم حواست باشه بمینگفت یبه کس نیهم یبفهمه برا یکس میخوا یفعال نم-

 .نرسه یگوش کس

 کند تا ینگاهم م اقیو با اشت دیگو یم کیدهد. به جفتمان تبر یتکان م یسر

 :ادامه دهم
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 .مسائله یسر هی دنیدونه، قرار امروزمون بابت فهم ینم یزیآرامم چ-

 ریدهد و من چقدر ممنونش هستم که بابت د یتکان م یدرک کامل سر با

 :دیگو یبزند آالن م یخواهد حرف یندارد. تا م یتیگله و شکا دنشیفهم

 .آرام اومد-

و  ینوک مداد یدوم و آرام را در مانتو یطبقه  یچرخد سمت ورود یم نگاهم

 .نمیب ینزار م یظاهر

 با آرام یکوتاه یشود و بعد از سالم و احوالپرس یشدنش نادر بلند م کینزد با

حرکت  نیآالن، از هم یکند. نشستن آرام کنار من و رو به رو یترکمان م

 یاست. سالم یاول چه کس یکند که طرف حساب او در وحله  یمشخص م

را در هم گره  شی. آالن دست هاردیگیم یکوتاه یدهد و پاسخ ها یم یرلبیز

 :گذارد یم زیم یزند و مقابلش رو یم

  و داغون؟ ختهیبهم ر نقدریآرام؟ چرا ا ختهیچه ر نیا-

 :زند یم یپوزخند صدادار آرام
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رفته  ادتیکه برات مهمه.  یدختر عمو دار هیداره؟ تو فقط  یواسه تو چه فرق-

 ...همخون هم هستن یسر هی

 :پرد یحرفش م انیپر حرص به م آالن

از  یزیمن چ نیشما خودتون نخواست راه ننداز... یباز بمیننه من غر یالک-

  نشناس؟ لیمعرفت  فام یبدونم، حاال من شدم ب تونیزندگ

که به شدت تالش دارد پشت  یاندازد و با بغض یبه اطرافش م ینگاه آرام

 :زند یخشمش پنهانش کند لب م

ازمون  هویشد  یهم حواست بهمون بود، چ میخواست یاگر نم یحت یزمان هی-

  ؟یدیبر

 :دهد یتکان م یکالفه سر آالن

 .هنوزم حواسم هست-

 :زند یاش زل م ییکشد و در چشمان پسر دا یجلو م آرام

  ؟یدر چه حد حواست هست؟ چقدر از من خبر دار-
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 :رود یاز او جلو م تیبه تبع آالن

 یعمه سود یکه حت یکنیم یغلطها هی یو دار یپر یحد که با رضا م نیدرا-

خبرا به گوش رضا و اون  یلیخ ،یحد که اگر تو نبود نیدر ا دونه...یهم نم

 !ثاقیواسه رضا م یشد یحد که خوب مهره ا نیدرا ...دیرسینم شیعوض قیرف

و  دیآ یاما آالن کوتاه نم دیآ یورودش به چشم م یتر از لحظه  دهیآرام پر رنگ

 :دهدیادامه م

 یو انتخابت. چقدر بهت گفتم رضا هم قد و قواره  یمسبب همه اش خودتاما -

 یاز قبل م شتریراه ته اش باتالقه، فقط هر لحظه ب نیچقدر گفتم ا ست؟یتو ن

 المیو حواسم به فام رتیغ یحاال من شدم ب ؟یکشدت تو خودش؟ گوش کرد

  ست؟ین

 یکه راه نفسش را تنگ کرده لب م یاندازد و با بغض یم نییسرش را پا آرام

 :زند

 .بود یا گهید زیاز اولم دنبال چ از اولم هدف رضا به دست آوردن من نبود...-

 :کند ینگاهم م نهیکند و با ک یرا بلند م سرش
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  نه؟ ،یاز خودت بذار یرد هی دیما با یزندگ یهمه جا-

 یهستم که آالن زودتر به دادم م یکنم و دنبال جواب یو واج نگاهش م هاج

 :رسد

آدم  هی میتو ت یو رفت یتو خطا کرد ...شمیابر یپا سیگناه و حماقت خودتو ننو-

گرده که  یکدوم خطا داره دنبال سطل آب م ی  پ ستین شیاحمق که خودشم حال

 ...خاموش کنه ششویآت

بدهد که آالن دستش را  یخواهد جواب یدهد. آرام م یبا افسوس تکان م یسر

 :برد یباال م

ن . ممیبه فکر از االن به بعد باش دیحاال که گذشته. با ،یبگ یزیخواد چ ینم-

 یکه مثل بچه آدم همکار یکنم همونطور که قول دادم. فقط به شرط یکمکت م

 .یکن فیتعر ویو درست همه چ یکن

باز  دیبگو یزیچ نکهیچرخد سمت من و قبل از ایدوباره با نگاه خصمانه م آرام

 :گذاردیآالن نم
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ا موضوع بره تو کله ات. آرام، تو ب نیا دیبا یایب نییپا یباال بر لته،یفام شمیابر-

 .مغزتو پر کنه اینذار حرف خاله خانباج ...ینسل جلوتر هی ...یمادرت فرق دار

 :دیآهسته و نا ام د،یآ یآرام انگار از اعماق وجودش م یصدا

عمرت پشتش  یکه مثل کوه همه  نهیاز صدقه سر هم ادیبال سرمون م یهرچ-

 .یواساد

کنم. نه بابت حرف  یبغض آرام بغض م یکند و من همپا یم یظیاخم غل آالن

خاطرات خوش  یکه البه ال یا نهیهمه ک نیبلکه بابت ا ش،یها هیو کنا شیهاو ن

دان دن کیلیچ کیلیچ شیهمه فاصله که سرما نیمان رسوخ کرده. بابت ا یکودک

 .نیقلب ناباورم را غمگ را بلند کرده و میها

 :دیگو یم تیآرام با همان جد یتوجه به اشک ها یب آالن

لحن حرف زدنتو بشنوم. ما قراره تا  نیخوام ا یهم نم گهیبهت گفتم پشتتم، د-

هامونو از هم دور  شهیر یهر باد و طوفان ستی. قرار نمیآخر عمر پشت هم باش

هامونه که تو  شهیکنه. به قول آقا جون شاخه هامونم که دور از هم باشه، مهم ر

 .هم گره خورده
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 کیو دو نوع ک یتوجه به منو ها سه چا یآورد وآالن ب یسه منو م شخدمتیپ

 :پرسد یشود آالن م یدهد. مرد جوان که دور میسفارش م

  ؟یکه گفتم کرد یکار-

 یناخواسته را با خشونت از رو یصورتش و اشکها یکشد رو یدست م آرام

 یکشد و بعد صفحه  یم رونیب فشیاش را از ک یکند. گوش یصورتش پاک م

 یاست را مقابلمان م لشیموبا یضبط صدا یکه مشخص است برنامه  یدیسف

 :گذارد

 .همون شب کاراشو کردم-

 .کند تا صدا پخش شود یرنگ را لمس م یآب یدکمه  و

 :رسدیبه گوش م یبیو غر بیخش خش عج نیرضا از ب یاصد

 .شد داشیپ یاز کدوم گور کهیمرت نیا-

 :شود یتر م کینزد شیکند و صدا یم مکث

  ؟یتو که خبرش نکرد-
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 :و واضح ضبط شده کینزد یلیآرام خ یصدا

شدم؟  میقا یدیجون خودمم در خطر بود، ند نجا؟یام مگه بکشونمش ا وونهید-

 .کشت یمنم م نجامیا دیفهم یم

 :دیگو یشود و بعد رضا به حالت زمزمه م یسکوت م هیثان چند

احمق به  شمی. البد ابررمیگ یدونه هر سال تولد روناک و جشن م یم شرفیب-

 ...ازون کج و کوله ها خبر داده، اونام رسوندن به آالن یکی

 :پرسد یآرام م کبارهیشود و  یسکوت م دوباره

  باشه؟ شمیحتما ابر یچرا اصرار دار-

 :شود یتر م کیتند رضا نزد لحن

 ...ومدهیاش به تو ن یفضول-

 :حرفش انیپرد به م یم یبا لحن آرام و اغواگر آرام

ازش ندارم،  یکه دل خوش یدون یم نجا،یبکشونمش ا گهیبار د هیمن حاضرم -

  نجا؟یا ادیب یخوا ی. فقط بگو چرا مادیسرش ب ییبال هیاز خدامه 
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 ...هیزیخوب چآخه -

 .کند یگوشم را پر م حشیوق یخنده  یصدا و

لحن چندش  نیچرخد سمت چشمانم. انگار من با ا یآرام با حرص و خشم م نگاه

 .در مورد خودم حرف زده ام

تک  یکند با صدا یرضا اعصابمان را متشنج م یضبط شده  یکه خنده ها خوب

 :دهد یادامه م یسرفه ا

ه صاف بشه که هم دیات با ییحسابم با پسردا ست،ین شمیمن مشکلم با خود ابر-

 رهیراست م شمیابر رهیدختره است. چپ م نیاش بسته به جون ا یزندگ ی

که له بشه حساب کار دست آالن  شمی. ابرشمهیابر میّ . خر ورش داشته قشمیابر

از اولم برنامه  داره،فرق  انی. اما داستان کشهیزجر کش م شتریب ینجوریا اد؛یم

ون کرد. از بس که دماغ ا دایکش پ هیقض خودی. بنجایا میبکشون شمویبود ابر نیا

 ...رهیفرو م یتو همه سوراخ کهیمرت

  نجا؟یا شمویخواد بکشونه ابر یچرا م انیک-



 
1231 

با هم برجسته  شیشود و رگ گردن و دست ها یمشت م زیم یآالن رو دست

کند.دوباره  یم دایپ انیجر شیدر رگ ها یشتریشوند. انگار خون با شدت ب یم

 :شود یرضا دور م یصدا

 ...یخرده حساب شخص هی-

 :رضا یمکث و دوباره صدا باز

 .ومدهین اش به تو... یکه بازم فضول-

 :کند و بعد یآرام فضا را پر م یضبط شده  ینفس ها یصدا

  ؟یچ نجایا ارمشیاگر ب-

 :شود یتر م کیرضا نزد ریتاخ یکم با

ا به روابطتان ب یگه زد ست؟یشکر آب ن نتونیجوجو؟ مگه ب یکارا بلد نیتو از-

 ...که وبتیاون مغز مع
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 یزار هیبا چندتا گر شهی. راحت مستین یکار سخت یلیخ شمیخر کردن ابر-

 ادیمن ب ریوسط گ نیام ا یزیچ هی دی. اما بانجایا امیکرد که من تنها ن شیراض

 .گهید

آرام شده اما  شنهادیپ ریزنند. معلوم است که ذهن رضا درگ ینم یکدام حرف چیه

 :دیگو یم کبارهیرضا  هیبعد از گذشت چند ثان

هاتم  هنی. همه هزلندیتا میریهفته م هی ...فتهیو کار ما راه ب نجایا شیاگر بکشون-

 .سوخته ایبا خودمه س

 :دیگو یلحن ممکن م نیو بعد با لوس تر دیآ یآرام م یمصنوع یخنده  یصدا

 ؟یحرف بزن نایبا مامانم ا یاینم-

و  دیآ یاش م یرضا را بشنوم که دست آرام به سمت گوش یجمله  منتظرم

 .کند یقرمز را لمس م یدکمه  عیسر

قرار امروز او هم  یبه جا دادیم یبهتر شنهادیمشخص است که اگر رضا پ کامال

چرخم سمت آالن که  ی. با اضطراب و سردرد موستیپ یم نیاطیبه جمع ش

 :ترسناک شده یاخمش حساب
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 ؟یحشر و نشر داشت یا یبا چه افع یدیراحت شد؟ د التیخ-

 یگذارد. قبل از هر حرف یم زیم یآورد و رو یها را م کیو ک یچا خدمتکار

م زده ا خیاش به کمک دستان  ینیریش دیتا شا یشکالت کیبرم به ک یپناه م

 .دیایب

 م،یخودمان غرق بود یایدر سکوت گذشت. من و آرام هر کدام در دن قهیدق چند

 :دیکش رونمانیشده بود که آالن ب یو سکوتشان طوالن میدینوش یم یچا

 .یسوال اصل-

 :در چشمان آرام ندیو پر نفوذ نش ینگاهش جد و

  ؟یکمکمون کن یخوا یو م یمن افتاد ادیشده که  یچ-

 :کند یم یباز کشیاندازد و با ک یم نییسرش را پا آرام

 .ستیتو حرفش، حرف ن یبه اندازه  یچکیکه ه نهیا لشیدل هی-

  دوم و مهم تر؟ لیدل-

 :داستیهم اشک چشمانش پ هیزاو نیشود و از ا یآرام بلند م سر
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 ...خواد نرسه یکه م یکه به هرچ سهیجلوش وا یکیخوام رضا آدم بشه،  یم-

دهد سمت  یسر م یکم زیم یخورند و خودش را رو یآالن در هم گره م دستان

 :آرام

که  یزیاز چ شتریب یحت ش،یخواسته رسوند یتا حاال که همه جوره به هرچ-

  ؟یدیشده بر یخواسته. چ

حرف  ینا یشکه ام که حت شیافتد. آنقدر از حرفها یم نیینگاه آرام پا دوباره

 کیهستم. آرام دوباره با چنگال به جان ک شانیزدن ندارم و فقط شاهد صحبت ها

 :زند یلب و آهسته لب م ریز هیافتد و بعد از چند ثان یم نوایب

 .من از رضا باردارم-

 یناله  کیشود.  یکنم و با حرف آرام داغ دلم تازه م یخودم را فراموش م درد

مشت  یپرد. آالن با دست یم رونیناخواسته ب میرمق از عمق گلو یکم جان و ب

آورد زمزمه  یکه کم م ییوقتها یلب مثل همه  ریبندد و ز یکرده چشمانش را م

 .کشد یم قیجد سادات" و چند نفس عم ایکنم " یم
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اعترافات بودند تا سد را بشکنند،  نیآرام انگار منتظر بازگو کردن هم یها اشک

. نمیب ینم یرییبکشند. در حالت چهره اش اما تغ نییو پا رندیراه صورتش را بگ

فاصله انداخته. آالن با  ینامرئ وارید نیچند انمانیخواهد بغلش کنم اما م یدلم م

 :دیگو یخراب م یحال

ات به حرف من  یبار تو زندگ هیبا خودت آرام؟ آخه المصب چرا  یکار کرد یچ-

  ؟یگوش نکرد

  .دیگو ینم چیمانده و ه رهیمقابلش خ یله شده  کیساکت و صامت به ک آرام

 ؟یدیچند وقته فهم-

 ...دو هفته اس-

  چند وقتشه؟-

 :کند تا جواب بدهد یآالن مثل موج سرما آرام را در خودش جمع م سوال

 ...میماه و ن کی-

  ؟یشرفش گفت یبه خود ب-
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رسد که همان هم در حجم  یبه گوش م یمختصر یپوزخند آرام، فقط صدا از

 :شود یبغضش خفه م

که چون از همون اول دوستش داشتم همه جوره همون اول بهش گفتم، گفتم -

چندبار تا  نبوده... یگفت از اولم قرارمون عشق و عاشق باهاش راه اومدم...

 .افتم یحرفا من تو تله نم نیه بچه رو بنداز، با اگیگفته. م نویحاال ا

 :دیگو یبه آالن م رهیکند و خ یرا باال م سرش

 .گه تله یبه من م-

همه  نیموجود ناخواسته را کشانده به ا کیخواهد آرام را بزنم که  یم دلم

تا  اوردیب ایخواهد او را مجبور کنم کودک را به دن ی. دلم میرحم یکثافت و ب

منحوس  یدانم که  واژه  یدو م نیخودم بزرگش کنم، اما من بهتر از ا

 .کند اهیس است ارکه هنوز زاده نشده را قر یکودک یایدن یحرامزاده، تا کجا

  ؟یبه عمه گفت-

 :کند یآالن، چشمان آرام را پر از اضطراب م سوال

 ...بدونه یزیخوام اصال چ یخواهم بگم. نم ینه، نم-
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 یمادرت بو م شیچه بنداز ینفهمه؟ چه نگهش دار یآخه عقل کل، چطور-

 ...بره

 :کند و کامال حضور مرا فراموش کرده یم یبا دستان مضطربش باز آرام

 .فتهیب ابیمونم تا آبا از آس یم زیعز شیرم خونه باغ. پ یکه کردم، م سقط-

 نیو خشمگ یدانم که چقدر عصبان یدهد. خوب م یتکان م یپر حرص سر آالن

کند و بعد  یآب م یتقاضا شخدمتیکند. از پیاست و به زور خودش را کنترل م

رام که آ یرود. کمیآب را باال م وانینفس ل کیرسد یکه سفارشش م قهیاز چند دق

 :دیگو یم یا دهیافسار کش یشود با صدا یتر م

  ؟یخودتو آماده کرد زیپس واسه قهر و غضب عز-

 :دهد یدهد و آالن ادامه م یتکان م یسر آرام

  ه؟یبرنامه ات واسه ک  -

 .سرجاش یرضا رو نشوند نکهیبعد از ا-

 انیپرم م یبسته کاال در حال مذاکره اند. ناخواسته م کیدر مورد  انگار

 :صحبتشان
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رضا قبول کنه که نگهش  دی. شانیزن یموجود زنده حرف م هیدر مورد  نیدار-

 .یدار

 :زند یم یپر صداتر پوزخند

 .بشم یو بدبخت فیموجود کث نیخوام زن همچ یرضا هم قبول کنه، من نم گهید-

 :شود یسخت م میآالن رو نگاه

  تا تهش بره؟ دیکرده، با یحماقت هینگه داشتن بچه داره؟  اقتیرضا ل-

 :کنم یو غصه دار زمزمه م ریبه ز سر

 .سوزه یدلم واسه اون بچه م-

 :بندد یحرف آالن نطقم را م اما

 .ستیکس منتظرش ن چیبذاره که ه ییایبره بهتره تا پا تو دن نیاالن از ب-

  .دهم ینم ینظر گریکند و د یگوشم را پر م شیصدا و

 یایم یخودشون. فقط وقت یالیآخر هفته با رضا برنامه بذار. همون و یبرا-

 .ایعرفان ب نیبا ماش شمیدنبال ابر
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کنم و قبل از من یطوفان بزرگ دارند. سرم را بلند م کیآالن نشان از  یحرفها

 :پرسدیآرام م

  ه؟یبرنامه ات چ-

روش فکر کنم. اما تا اون موقع حتما با رضا واسه  دیبا کمیبهتره.  نیفعال ندون-

 . اگرالشونیو ادیشده همراهت ب یراض شمیپنج شنبه برنامه کن. بگو که ابر

ر با دوتا پس یخبر نداره و چون تو نخواست یزیاز چ شمیچطور، بگو ابر دیپرس

 .ادیب ساعتچند  یشده همراهت برا یراض یتنها باش الیتو و

 :دهد یکند و آالن ادامه م یبا تکان سرش قبول م آرام

  . مخصوصا عرفان، افتاد؟یزن ینم یمورد حرف نیکس در ا چیبه ه-

  ...آره-

 کی شیکند که حتما برا یاش م یزنند و آالن راض یحرف م گرید یکم

که دارد اما خوب آرام  یا یو ناراحت تیکند. با وجود عصبان دایمتخصص خوب پ

کند و تالش  یهم سرزنشش م یچند بار شیصحبت ها انیدهد. م یم یرا دلدار

 تالش شتریب نکند. اما هرچه آال فیتعر یسود یدارد قانعش کند تا ماجرا را برا



 
1240 

. ردیگ یتماس م انیدوباره ک شانیصحبت ها نی. بردیگ یم جهیکند، کمتر نت یم

 ینگاه م انیکنم. با اخم به اسم ک یبه آالن م یدستپاچه نگاه یاز لرزش گوش

 :دیگو یکند و م

حرف بزن. فقط زود تمومش کن. بگو آرام ازت خواسته آخر  یباهاش عاد-

 .یرضا و هنوز مردد یالیو یهفته بر

جواب تلفن را بدهد.  یگرید یکند جا یخواهم پاسخ بدهم که آالن اشاره م یم

من . اگر اصرار زدیر یهم اعصابش را بهم م انیدانم که حرف زدنم با ک یم

رفت و دمار  ینبود، بدون مدرک به سراغ جفتشان م انیک ینقشه  دنیفهم یبرا

 .آورد یاز روزگارشان در م

 یترساندم. عاد یاسمش هم م دنید ی. حترمیگ یفاصله م زیشوم و از م یم بلند

دستم را  یقیکار ممکن شده. با نفس عم نیحرف زدن در حال حاضر سخت تر

 :کندیگوشم را پر م انیک یکشم و صدایصفحه م یرو

کتک خورده ام  زیاز عز یحال هی یگ ی. نمیچه عجب باالخره جواب داد-

 بپرسم؟
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  :او مصرف شود یکه برا زیعز یکلمه  فیح

 .دیفهم یدادم م یکل امروز کنار آالن بودم. جواب م د،یببخش-

 :کند یم مکث

  شم؟یابر یقراره ازش بترس یخب بفهمه...تا ک-

 :رمیگ ینثارش کنم. زبانم را گاز م یفحش حساب کیخواهد  یم دلم

 .امروز آرام زنگ زده بود کنم آتو دستش ندم... یم یدارم سع-

 ...شمیابر یسیبابت انتخابت محکم جلوش وا یریبگ ادی دیبا-

 :میگو یحرص م با

آخر هفته  یگفت برا گم امروز آرام بهم زنگ زد... یگفتم؟ م یچ یدیاصال شن-

 .میرضا دعوت یالیو

 :دهد یجواب م یشود و بعد با لحن آرام یسکوت م یکم

  من خبر ندارم. چطور؟-

 :رمیگ یم یقیعم نفس
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. هنوز امی. از منم خواست همراهش بادیخواد تنها ب یگفت دلش نم یم ...یچیه-

 .نه ای امیدونم ب ینم

 .امیکه حتما منم م یایاگر توب-

با رضا  یگفت یخواهد داد بزنم بر سرش، فحش بدهم و بپرسم تو که م یم دلم

  شود؟ یم دایاز تو هم پ یپس چرا هرجا اسم رضا هست رد ،یندار یتیمیصم

 :کنم یخودم را کنترل م یسخت به

 .امیاگر بشه م نه... ای امیب چونمویتونم آالن و بپ یم نمیبب دیبا-

 :دیگو یبعد م هیکند. چند ثان یرا پر م نمانیب یفضا یناخواسته ا سکوت

  شده؟ یزیصدات گرفته؟ چ نقدریچرا ا-

 :کشم یتبدارم م یشانیبر پ یدست

 .نیآالن ناراحتم. هم تیرضا و عصبان یبابت مهمون کمینه، -

  که من خوردم؟ یکتک ایآالن  تیعصبان-
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توانم  یذره هم مانند او نم کی نکهیاز ا رد،یگ یلجم م یحواس یهمه ب نیا از

 یم ینیسنگ میشانه ها یچرخم سمت آالن که نگاهش رو یکنم. م ینقش باز

 دیوگ یسر م یتر شده. با اشاره  نیقبل سنگ قهیکند و اخمش به نسبت چند دق

 .و حرف را تمام کن ایب

  ؟یالو، کجا رفت-

 :گرداند یبرم م انیک یصدا

 .یخورد یکتک م دیناراحتم، نبا شتریواسه تو از همه ب-

 :دیگو یم یبندم و با لحن به شدت آرام تر یرا م چشمانم

شرط اول قدم آن  که خاطرهاست در آن/ یلیتار موت. در ره منزل ل هی یفدا-

. منه شی. من فقط بدونم تو دلت پیبله خوشگل مشرق ...یاست که مجنون باش

 ...ستین یزیکتکا که چ نیا

 :را زودتر تمام کند فشیحرفش تا اراج انیپرم م یخواسته منا

ازم بر  ی. واقعا ناراحتم اما کاریخالصه ببخش که به خاطر من کتک خورد-

  دم. باشه؟ یشد بهت خبر م یواسه آخر هفته اگر برنامه قطع ...ادینم
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 :پرسد یم ینیلحن به ظاهر غمگ با

  نمت؟یب یتا آخر هفته نم یعنی-

 :نزنم یکنند تا حرف نا مربوط یکمک م میدندانم ها فشار

 یآخر هفته تمام تالشمو م یآالن و آراز کل هفته همراهمن. اما برا گهینه، د-

 .نمتیکنم بب

 :چدیپ ینفسش در گوشم م یصدا

 .خوشگلم نمتیب یم زم،یباشه عز-

کنم تمام وجودم در طلب باال آوردن  یکنم هنوز احساس م یرا که قطع م تماس

. دهیاست که از سمت او د ییتک تک کلمات، حرف ها، نوازش ها و محبت ها

مرد به ظاهر  نیشوم ا تیکنم که زود متوجه ن یبار خدارا شکر م نیهزارم یبرا

  .جذاب شدم

 :شود یروم و آالن بلند م یم زیم سمت

 .جمله بهش بگو و تمومش کن هیگفتم -
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 :که ارسال کرده نکنم یامکیبه پ یدهم تا توجه یسر م بمیا داخل جر یگوش

االنشم  نیهم ه،ی. اون آدم باهوشدمیفهم زویهمه چ دیفهم یجمله که م هیبا -

 .باشه دهیممکنه فهم

 :دارد یاش بر م یصندل یکتش را از پشت آالن

 نیتو مطمئنه که اصال  ذهنش سمت ا ینترس، انقدر از نفرت آرام و سادگ-

وقت آرام  چیداد ه یوسط گاف نم نیالبته که اگر آقا رضا ا ره...یداستانا نم

 .شدینفرتش نم الیخیب

 :پرسد یم یکند سمت آرام و عصب یم رو

  مگه نه؟-

 کند ویگاه م هیکند. آالن دست چپش را تک یم یباز وانشیبا ل ریسر به ز آرام

 :شودیسمت دختر عمه اش خم م

کنه، مثل کوه پشتتم. اما فقط  تتیذارم رضا اذ یمن نم شه،یماجرا تموم م نیا-

اتفاق طوفان بندازه به جون روابط و  یسر هیکه  شهیباعث م یفکر کن؛ چ کمی
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 شهی. چطور ممیدار ادگاریکوله بار خاطره و حال خوش از هم به  هیما  ت؟یزندگ

  ؟یدشمن خون یو بش رهب ادتیکه با چهارتا حرفو چندتا اتفاق همه از 

 :کند یبا چشمان نمدار سرش را بلند م آرام

  فقط من مقصرم؟-

 :زند یچنگ م زیم یآالن رو دست

بوده آرام. انتظار  انتی. اما کار تو خمیکرد ی. هممون کوتاهمینه، هممون مقصر-

 .یکرد دمیاز آسوده است. اما نا ام شتریاز عرفان، ب شتریمن از تو ب

دهد. آالن کمر  یفقط گوش م ریشود و سر به ز یم جانینگاه آرام ب دوباره

 :دهد یادامه م یجد یکند و با لحن یراست م

 یاولمون. ازت م یسر جا میگرد یهر کدوممون بر م شه،یداستان تموم م نیا-

 ی. تالش کنیاون آرام قبل نباش گهید رون،یب میفاجعه اومد نیاز ا یخوام وقت

  دن. قبوله؟درست ش یبرا یبهتر شدن، تالش کن یبرا

 :دی یآرام باال م دیناام نگاه

  ستم؟یدرست ن-
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  ؟یهست-

 ی. هنوز قدممیکند تا برو یشود آالن با اخم اشاره م یآرام که ادامه دار م مکث

 :دیگو یکه آرام م میبرنداشته ا

 .کنم آالن. تو فقط کمک کن ینم دتینا ام-

کند تا آرام هم بلند  یدهد و اشاره م یتکان م یسر یبا لبخند نامحسوس آالن

 .دیایب نییشود و همراهمان پا

با  ندیب یدر حال مکالمه است. مارا که م ینادر با دختر جوان نییپا ی طبقه

 :دیآ یو سمتمان م دیگو یبه دختر جوان م یزیاحترام چ

 .میحاال. امشب شب شعر دار نیبود-

 :میگو یزنم و قبل آالن م یاش م یبه مهربان یلبخند

 .شتیپ میایشب م هیاعصابمون داغونه، اما  یلیکه خامشب -

 :کوبد یبر شانه اش م یدست آالن
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 م،یینجایزنن ا یسر و ته امونو م یکه هر سر نیوجودت طالست داداش. هم-

 .کافه اته یفقط به خاطر خودت و صفا

 :گذارد یچشمش م یدست رو نادر

 ...بدم به خانما یزیچ هیپس قبل رفتن  نیسیرو سر من. وا نیذار یمنت م-

رود تا  یبرگردد و نگذارد، به سمت صندوق م نکهیرود آالن قبل از ا یم تا

کند تا  یصندوق دار قبول نم دیگو یحساب کند اما باز طبق معمول هر چه م

گردند و در دستان نادر  ی. جفتشان با هم بر مردیبگ کیو ک یبابت چا یا نهیهز

. آالن با وردخ یبه چشم م یصورت یگریو د دیسف یکیدو شاخه گل رز، 

 :دیگو یم یدلخور

 یشیورشکست م که... یریتو پول نگ نجایا میایم یما هر سر شهیبرادر من نم-

 .ات یمنش اقتصاد نیبا ا

 :خندد یم نادر

 .آالن خان دهیرس اریاز شما به ما بس-
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دهد. گل که در دست آرام  یرا به آرام م یرا به من و رز صورت دیگل رز سف و

جوشد. نادر متعجب  یدر چشمانش م یکند و باز اشک یم یتشکر ندینش یم

 :کند ینگاهش م

  ن؟یگل دوست نداشت-

جو را  نکهیا ی. آالن برادیگو ینم چیدهد اما ه یتکان م یبا لبخند تند سر آرام

 :دیگو یخارج کند و ُبهت نادر را کم، م زیاز حالت غم انگ

ل گ هی شهیم یهر چ هی. چنایکن یکه خانما رو بد عادت م نییشماها نیهم نیبب-

  دستته؟

 :رمیگ یبدهد گلم را سمت آالن م یجواب نکهیزند و قبل از ا یلبخند م نادر

 .نکن. گل من مال تو یحسود ایب-

 :میگو یکند که م یبا تعجب نگاهم م آالن

 .گهیببخش د یکه دوست دار یزیاز چ گنیم ه؟یچ-

کند. باز از نادر  یرا لمس م میدهد و از پشت بازو یتکان م یبا متانت سر آالن

 یتا بخش میرو یم مانیها نیو به سمت ماش میکن یهمه محبتش تشکر م نیو ا
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 یم نشیماش کی. آالن با آرام تا نزدمینادر جا بگذار یرا در کافه  مانیاز غم ها

 خم شود و دیکه کش نییتا پا دزن یپنجره اش م ی شهیرود و سوار که شد به ش

 نیتا راحت صحبت کنند و به سمت ماش رمیگ یبزند. از جفتشان فاصله م یحرف

را  نیگردد و قفل ماش یبر م ریتاخ قهیروم. با چند دق یآالن م اهیبلند باال و س

چرخد  یگذارد و م یداشبورد م یرا رو دیگل سف میشو یکند. سوار که م یباز م

 :سمتم

  ؟یکه من دوست دارم ببخش یزیاز چ شهیحاال نم-

 :میگو یم یشوم و با بدجنس یم رهیچشمانش خ طنتیش به

 .ریخ-

پارک  یخروج از جا نیکند. ح یرا روشن م نیچرخد سمت فرمان و ماش یم

 :دیگو یم

چند ساعتم  نیحاال ا میهمه صبر کرد نیما که ا خانم... شمیباشه، بتازون ابر-

 .ریخ یبگ ینجوریبه پسرش ا یتون یخونه عمو سهراب که نم گهیروش. د
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و  انیشوم ک یپرت کردن حواسم از نقشه ها یدانم که تمام تالشش برا یم

من و هم  یاز من در دل او آشوب است؛ هم برا شتریدانم که ب یرضاست. م

 یدهد، اضطراب یکه نشانم م یطانیدانم که پشت نقاب مرد ش یآرام. م یبرا

فکر او  دیتا شا شیها یدهم به شوخیشده اما دل م بانشیدست به گر ررانگیو

 :ابدینجات  ینابسامان نیاز ا یهم کم

 .عمو خوابم یمن که تا برسم خونه -

 :فرمان یگذارد رو یو همراه دست خودش م ردیگ یدستم را م تیجد با

 .کله سراغ خواب هی میریخسته ام. م یلیاتفاقا خوبه، منم خ-

 :رمیگ یخوش فرمش م یاز بازو شگونین

 .. واسه من برنامه نذارنمیبب لمیخوام با آراز ف یمن م-

 :کندیم یاش تک خنده ا یخش دار لعنت یکند و با صدایم شتریرا ب سرعتش

قانه عاش یلمایتوام که خوراکت ف دم،یند کیرمانت لمیف هیخوبه اتفاقا چند وقت-

 .است

 .نمیترسناک بب لمیخوام امشب ف یاتفاقا م-
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 :چرخد سمتم یم یکجک ینگاه با

 .تیبغل حاج یپر یم یترس یم ...ستیبدم ن-

 طنتیعمو فقط ش یبه خانه  دنیافتم. تا رس یمشت دست آزادم به جانش م با

 .خورم یکند و حرص م یم

 یزند و با لودگ ی. بشکن مدیآ یو آراز تا دم در به استقبالمان م میکن یم پارک

 :خواند یم

دوماد، شعر و  مینقل تر دار عروس... میدوماد، قند و عسل دار میشاه پسر دار-

 .عروس میغزل دار

زند. آالن پشت سرم  یخواند و بشکن م یخودش م یپله ها برا یباال میبرس تا

 :خنده ریزند ز یم دنشیو آراز با د دیآ یم

 .تا نقل تر یشباهت دار شتریالبته تو به زهرمار ب-

 :پرسد یرو به من م و
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اخماش  نیعنقو با ا نیخواست ا یم یک یخدا نگهت داره برامون، تو نبود-

 تحمل کنه؟

 :روم یاز جفتشان به سمت در م جلوتر

 .عسله نیریهم ش یلینذار، خ بیرو آالن ع خودیب-

کشد که پس  ی"آره" را م یجور کیشود آراز  یجمله از دهانم خارج م تا

را آرام کند. من که وارد خانه  شیبلند خنده ها یتواند صدا یآالن هم نم یگردن

 :ردیگ یآراز چه گفته که آالن از پشت گردنش را م ستیشوم باز معلوم ن یم

 ...ایبلند نش گهیکه د زنمتیم یجور هیبندم  یچشامو م-

 :دهد یجوابش را م طنتیخندد و با ش یهمچنان م آراز

 .شل کن کمیخدا بخواد.  یریگیزن م یداداش گلم، دار-

جواب آالن را  گریشود و دیسبزش از آشپزخانه خارج م یبا دستکش ها عمو

پرواز  شیها یآورم به سمت عمو و مهربان یرا در م میشنوم. کفش هاینم

 :بوسد یکنم. سرم را میم
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خونه برگرده.  نیلطافت به ا کمی یایتو ب نکهیماهت. مگه ا یسالم به رو-

 .سرباز خونه است نیدوتا خونه ع نیوگرنه با ا

 :بوسم یگل انداخته اش را م یخندم و گونه  یاش م هیتشب به

 .یعمو باز که تو آشپزخونه ا-

 :کشد یم رونیها را ب دستکش

 .ادیکردم، اگر خوب درب یداشتم برات فسنجون درست م-

 :کشمش یپاشم و سفت تر در آغوش م یم شیبه رو یلبخند

  کردم؟ یکار م یمن شمارو نداشتم چ-

کشند و پشت سر هم وارد  یم شانیها یباز وانهیآراز و آالن دست از د باالخره

  .شوند یخانه م

 :دیگو یکند و آراز م یم یبا پدرش احوالپرس آالن

/ به شرط آنکه پسر را پدر ستین یگفتن شب زفاف کم از صبح پادشاه میاز قد-

 نیا یتا عروس ایب اد...به شرط آنکه پدر با پسر شود دام گمیکند داماد. اما من م
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سهراب خان. به خدا که فقط  میریام واسه تو بگ یزن نقل هیدو نوگل نوشکفته، 

 .توش ثوابه

 :بوسد یپدرش را م یشانه  آالن

  ره؟یاگر بابا زن بگ ادیتو م ریگ یچ-

 :کشد یبر شکمش م یدست

بابا رو  ی. برو غذاادیم رمونیگ یفسنجون درست حساب هیکه  نهیحداقلش ا-

 ای دهیفسنجون داره به خوردمون م یبد صیتشخ یتون ینم اههیانقدر س ن،یبب

ل از باغچه بار کرده ر  .تو قابلمه ختهیگ 

 :زنم پس کله اش یشوم و م یخودم دست به کار م هیاز بق قبل

  جماعت از شر زبونت راحت بشن؟ هی یریگیتو چرا زن نم ره،یچشمتو بگ-

 :کند یرا گرد م چشمانش

نشده  یچی. هنوز هدهیورپر نمیچ یعروس، واسه من شاخ نشوها! دمتو م نیبب-

  .دم درآورده



 
1256 

 یرا بگذارد برا شیها یکند لودگیخندند و عمو از آراز تقاضا م یو آالن م عمو

 .بعد از شام

 یآراز، جواب ها یها یخنده و شوخ نیعمو را کنار هم و ب یخوشمزه  شام

دست به دست  زی. همه چمیخور یو بانمک آالن و خاطرات جالب عمو م یجد

بماند هر  ادمیدرونم خارج شوم، که  یدهد تا من از حالت ناشناخته  یهم م

 ینم زیچ چیعمو و آراز و آالن محبتشان وصل دلشان است و ه فتدیکه ب یاتفاق

 یواژه  نیا دمیترس یعمو م یبه خانه  دنیتواند نگرانم کند. تا قبل از رس

 گرم تر یمانده و حت یمثل سابق باق زیاما همه چ اندازدیفاصله ب نمانیعروس ب

کافه و  یتوانسته فکرم را از ماجرا یادیها تا حد ز یشده. حرف ها و شوخ

رو به رو  گریکابوس د کیبا  دیبا تهآخر هف نکهیآرام دور کند. از ا یحرف ها

را به بعد موکول کنم تا در لحظه از  ندهیت آو اتفاقا انیکنم فکر ک یشوم. تالش م

 .لذت ببرم زانمیبودن با عز

کنم تا ظرف ها را  یو کمک م میکن یرا جمع م زیاز شام به کمک عمو م بعد

دارد. آراز و  ی. بعد از مدتها خلوت با عمو حال خوشندیبچ ییداخل ظرف شو
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مده آ شیپ یو شرکتند و فرصت تیباشگاه، جمع یحساب ها یآالن مشغول بررس

  .میصحبت کن یو کم میبنوش یتا همراه عمو چا

من و  ریاز تصو یعکس د؛یگو یکه قرار است بکشد م یدیجد یاز تابلو عمو

آالن با چند قدم فاصله از پشت به  یمن است ول یرو نیآالن که زوم دورب

 پنج ادیدهد  یزند. عکس را که به دستم م یم یعکاس که آراز بوده لبخند کجک

شده  رداشتهها ب یبروجرد یافتم. عکس در خانه  یو سفر کاشان م شیسال پ

اش تشکر  قهی. از عمو بابت حسن سلباستیو ز یپر از خاطرات رنگ میو برا

 .دهم یکنم و عکس را پس م یم

 :شود یعکس م ی رهیبا همان لبخندش دوباره خ عمو

 دونستم آالن یم شهی. همنمین تونو ببخواست با هم بود یچقدر دلم م یاگر بدون-

 .ومدهیکردم که هنوز با خودش کنار ن یهم احساس م یدوست داره اما از طرف

 :گذارد یم زیم یگذارد و دستانش را رو یرا کنار دستش م عکس

 یروندو جلو بندازه ال نیتونست ا یکس نم چی. هدیرس یم جهیخودش به نت دیبا-

 .آوردیتورو از چنگمون درم دیجنب یم رید . اگر آالنپیدکتر خوشت نیهم
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 :پرسد یاندازم که م یم ریکنم و سرم را به ز ینگاهش م یلبخند خجول با

  انو؟یجر یگفت یانیکاو انیبه ک-

 :کنم یم یانگشتانم باز با

هم  یحیتوج یعنیاتفاق افتاد که وقت نشد،  عیسر زینه هنوز، انقدر همه چ-

 .گم یبه اونم م یبراش نداشتم. اما به زود

 :کند یتر از قبل نگاهم م قیعم عمو

  من باهاش صحبت کنم؟ یخوا یم-

 :دهم یجواب م نگران

  تا خودم موضوع رو حل کنم. باشه؟ نیبهش نگ یزیاصال عمو، فعال چ-

 :پرسد یدر چشمانم م رهیخ عمو

  افتاده؟ یاتفاق ؟یهست که به من نگفت یزیچ-

کنم که نه دروغ باشد و نه نقشه مان را لو بدهد، آراز  دایپ یپاسخ نکهیاز ا قبل

 :شود یوارد آشپزخانه م
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 .دهیجد یها لمیپاشو عروس ، پاشو که امشب شب ف-

تا همراهش شوم. عمو بلند  رمیگ یکنم و از عمو اجازه م یلبخند نگاهش م با

 :دهد یرا به دست آراز م وهیشود و ظرف م یم

 .ینیبب ریخونه بکن! خ نیکارم حداقل تو، تو ا هیببر،  نمیا ایب-

دست. الحق که وقت زن گرفتنه سهراب  نیخونه کمکم؟ بشکنه ا نیمن کم تو ا-

 .ید یم ریگ وارمیبه جرز د یخان. دار

  م؟ینیکدومو بب-

کنم. آالن مشغول  ینگاه م دهیچ زیم یکه آراز رو یا یزبان اصل لمیچند ف به

" نظرم را ری"ش لمیما ندارد. ف یبه صحبت ها یصحبت با عمو ست و توجه

در قلب عکس  یکه پسرک کوچک یاز مرد جوان یریکند؛ با تصو یجلب م

 بالدو دستش  یالبه ال یدستانش را رو به آسمان بلند کرده و پروانه ها

 .زنندیم

  :خواند یدهم. پشت جلدش را م یرا به دست آراز م لمیف

  .دمشیخوبه، منم ند-
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داده و جواب  هیتک واریبه د نهیاندازد که دست به س یسمت آالن م ینگاه و

 :دهد یعمو را م

واستاده با باباش  نهیتوروقرآن. زن گرفته، بازم دست به س نیداداش مارو بب-

 .زنه یداره گپ م

 :خندم یآالن و حرف آراز م ستادنیحالت ا به

جواب باباشو بده؟ برو  دیزن گرفت نبا یمگه هرک ؟یبه اون دار کاریتو چ-

 .نمیبذار بب لمویف

 :گذاشته زیم یو رو ونیزیرود که وصل به تلو یسمت لپ تاپش م به

ن م کهیسر تو بکشه، چهارتا ت یدست هی ادیپرسش و پاسخه آخه؟ ب یامشب جا-

 نیا مارستانیباور کن منو تو ب ...یتو براش بر یبارش کنم، چهارتا عشوه شتر

 یقوم خشن م نیبه ا فمیلط اتیپرستارا عوض کردن. وگرنه من کجا روح

  خوره؟

اولش. باالخره  یگردد سر جا یبر م ریتصو شیخندم وآراز به محض نما یم

 :پرسد یبلند م ییشود و با صدا یتوجه آالن جلب م
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  ن؟ینیب یم لمیف نیدار-

 :دیگو یلب م ریدهد و ز یم هیتوجه به سوال آالن به مبل تک یب آراز

 .میکن یم یغن ومیاوران مینه دار-

گذارد و آرام به سمت ما  یپدرش م یشانه  یرو یچرخم سمت آالن که دست یم

کند و آراز را  یرا نوازش م میرسد از پشت موها یمبلم که م کی. نزددیآ یم

 :کند یمخاطب م

 .مینیباال، تو اتاق من بب میپاشو بساطتو جمع کن بر-

ذکر گفتن با بند بند  یو ادا ردیگ یدو دستش را به سمت آسمان م آراز

 :نوازد یو آالن آرام پس گردنش م میخند یآورد. جفتمان م یانگشتانش را در م

  ؟یرو دور دلقک باز یچته باز افتاد-

 :کند سمت آالن یم فوت

 .تا صلوات بفرستم یزنت شده، س شمیابر گهیکه د ادیب ادتینذر کردم اگر -



 
1262 

شود. آنقدر آالن در جمع متفاوت  یمن و آالن با هم بلند م یموج خنده  نباریا

و البته  یعاد نقدریکند رفتار او در خلوت هم هم یرفتار کرده که آراز تصور م

کند بلند شوم و بعد رو  یو کمک م ردیگ یرا م میبازو ریمحترمانه است. آالن ز

 :کند سمت آراز یم

 .پروژکتورو تو اتاق من راه بنداز اریب ایفضول نیا یتو به جا-

 یدر اتاق آالن و با پروژکتور صفا لمیف دنید شهیکنم. هم یذوق نگاهش م با

  .داشته و دارد یگرید

پر  یبه عمو سهراب و ستاره ها یریو شب بخ میرو یآالن به سمت پله ها م با

 :زند یکه آراز غر م مییگو یعشق و چشمک زن چشمانش م

 .توجه کن، نگفتم منو حمال کنا مردکگفتم به زنت -

 یو نگهم م ندینش یاول دست آالن دور کمرم م یپله  چیپ یو رو میخند یم

 :زند به چشمانم یروشن راه پله ها زل م هیدارد. در سا

  خب...؟-

 :دهد یپاشم که ادامه م یم شیبه رو یلبخند
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 ...یگفت یراجع به بخشش م ییزایچ هی یامروز داشت-

 :زنم یدر چشمانش لب م رهیکنم و خ یم میدستانم را پشتم قا طنتیش با

 .دمیبخش ارویدنیمن بخش-

فرستد و نگاهش  یکوتاه شده و سرکشم را به پشت گوشم م یدست چپ موها با

 :کند یچشمانم حرکت م نیب

کنه رو بهش  یطلب م تیکه حاج یزیکه چ نهیقسمت از بخششم ا هی ...گهینه د-

 .یببخش

 :کنم ینگاهش م یسرتق با

 ...ما ندادن ادی نجاشویا گهید-

پشت سرم و همانطور که به صورتم  ینرده  یگذارد رو یشود و دست م یم خم

 :کند یشود زمزمه م یم کینزد

 .دم یم ادتیاشکال نداره، خودم -
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 یاست م دیبرجسته اش بع یکه از او و لبها یبیبا ظرافت و لطافت عج و

 نیریقدر ش نیها هم یگرفتن ادی یکاش همه  یکنم ا یبوسدم. در دلم دعا م

 :دیگو یدر چشمانم م رهیکند و خ یبلند م یباشند. سرش را کم

  درس اول چطور بود؟-

 :کند یو کل صورتم را بغل م دیآ یکش م لبخندم

 ...یعال-

 :دیگو یدار مخش ییسکر آور و صدا یگردنم و با نوازش یرو ندینش یم دستش

 .خودت یحت ...یخوامت ابر یدونه من چقدر م ینم یچکیه-

 :شود یپله ها بلند م نییآراز از پا یصدا ؛جوابش را بدم نکهیاز ا قبل

 .نباش کتریبرادر کوچ ؛گفتن سگ باش میاز قد-

 :زند یمخصوص خودش را م یلبخند کجک آالن

  کمرت رگ به رگ شد؟ یجا به جا کرد لهیحاال چهارتا وس ...یغلط اضاف-

 :کند یسرش را بلند م آراز
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کمر  نیاز هم ای. اون دنگهیدرست بکنم د یکمر استفاده  نیمن از ا یذار ینم-

 .کنن یم زونمیآو

 یو با صدا ردیگ یها را از دستش م دیرود و دستگاه پخش اسال یجلو م آالن

 :دیگو یشنوم خطاب به برادرش م یم یکه به سخت یآرام

 .یش زونیخدا کنه فقط از کمر آو-

 :روم یجوابش را بدهد باال م نکهیشود و قبل از ا یآراز باز م شین

  .به جون هم نیفتیب لمیدورم به خاطر ف هیحاال -

کنم. به  یروم و قبل از آن دو در اتاق آالن را باز م یباال م یکیها را دوتا  پله

 .تنگ شده تشیسوئ یشدت دلم برا

را  لشیرود، وسا یکوتاه را باال م یشود و سه پله  یپشت سرم وارد م آراز

 یبزرگ جنگل، دستگاه را رو یگذارد و بعد از برداشتن تابلو یم نیزم یرو

 .گذارد یم نیزم

است، را  مانیها دنید لمیکه مخصوص ف ،یبزرگ و رنگ یهم چند تشکچه  آالن

 یتشکچه  ی. روندیچ یم نیزم یآورد و رو یدوم م یاز هال کوچک طبقه 
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اندازد پشت کمرم و کنار  یدهد. دست م یو آالن هم کنارم لم م نمینش یزرد م

 :کند یگوشم زمزمه م

  بود؟ دنید لمیآخه االن وقت ف-

 :زنم در چشمانش یم زل

  بود؟ یپس وقت چ-

 :کند یآرام تر زمزمه م ییصدا با

  آراز بگم؟ یجلو-

از کف  یگاز کوچکو ردیگ ی. مچ دستم را مرمیگ یم شیاز ران پا یشگونین

 :کشد یم یقی. نفس عمردیگیدستم م

 .دهیپودر بچه و کارامل م یتنت بو-

 :کنم یام م ینیب کیرا نزد دستم

 ...چه بد یوا-

 :دهد یبرجسته نشانم م شینرا با آن دو دشیو سف فیرد یها دندان
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 .منو گوشت تنت باشه یحواست به دندونا دیشد واست؛ هر لحظه با آره بد-

و کنار آالن  دیآ یشود. م یآغاز م لمیکند و ف یآراز کارش را تمام م باالخره

 :کشد یدراز م

 کاریچ نجایبرن سر قرار...من ا یحس اون بچه هارو دارم که با خودشون م-

  کنم آخه؟ یم

 :کند یم یاز ته دل یخنده  آالن

 ...بگو نویهم-

 :میگو یکنم و رو به آراز م ینثارش م یجانانه ا یغره  چشم

 .بدون تو صفا نداره قربونت بشم دنید لمیاصال ف-

 :کوبد یبرادرش م یبه پا یمشت آراز

 .گوالخ کهیمرت ؟یخورد-

کشاندش سمت  یگذارد و محکم م یبرادرش م یشانه  یدست چپش را رو آالن

 :خودش
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ذارم نگاش  یاول نم یچپ و راستت کنم؟ اصال روزا ،یریبشه زن بگ یک-

 ...یکن

. واسه نینیب یسال به سال رنگ زنمو نم رمیشفته ام؟ زن بگ مگه من مثل تو-

 .عشق و حال ،یمرخص رمیسال م هی

 :کنم یشود و با حرص جفتشان را ساکت م یشروع م لمیف

 .لمیواسه بعد  ف نیَکل کالتونو بذار-

شلوغ بچه  یایاز فقر و دن یریشود. تصاو یاز هند آغار م یریبا تصاو لمیف

او  یشود، قطار یکه گم م یپر رمز و راز پسر بچه ا یایدن. از نیزاغه نش یها

کند.  یبرد و از خانواده اش دور و دورتر م ینامعلوم م یرا به سمت مقصد

 یم یکلکته  به سمت رشود و در قطا یبزرگتر ها گم م یایکه در دن یپسر کوچک

 ناشناخته ها و یایاز سرنوشت را نشانش دهد. دن یگریشکل د ریرود تا تقد

. همراه با ردیپذ یدر دلش م یها که کودک داستان را مثل شهاب سنگ یدیپل

 ییو تنها زمیر یشود اشک م یم لیکه به کودک تحم ،یابانیخ یزندگ یرنج ها

 یدست آالن رو زدیری. اشکم که ماندازد یخودم و کودکان کار م ادیمرا  شیها
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 دنیکشد سمت قلب مهربانش تا با شن یشود و سرم را م یکمرم سفت تر م

  .رمیآرام بگ یکوبشش کم

دهد که حال توسط  یپسر را نشان م یاز زندگ ییسالها لمیف یبعد سکانس

 ادویشده و بعد از سالها  رفتهیپذ یبه فرزند خواندگ ییایاسترال یخانواده ا

را به  شیهاشده تا خواب شب یاش عذاب وجدان یاصل یخانواده  یخاطره 

 خانواده اش البه دنب شتریبکشاند تا هرچه ب یکابوس بدل کند و او را به سمت

دردناک است. به خصوص  میپر توقع پسر داستان برا یرفتار ها یبگردد. بعض

قبول  یدلت خودت مرا به فرزند ی"تو برا دیگو یاش م یآنجا که به مادر ناتن

  .شود یاز قبل قلبم فشرده م شتریگذرد ب یم لمیکه از ف قهی". هر دقیکرد

 یدهر از چن نمانیو پر سکوت ب نیسنگ یبردن فضا نیاز ب یبرا لمیف نیب آراز

داند که من چقدر با قهرمان داستان یاندازد. او هم مثل آالن خوب م یم یتکه ا

 :کنمیم یهمذات پندار

ذاشتم پاشو از خونه بذاره  یزن من بودا، نم دمنیک کلین نیباور کن اگر ا-

 .رونیب

 :کنم یخنده اشکم را پاک م با
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  چرا؟-

ذاره رو طاقچه صبح به یم ابون،یفرسته تو خیکه آدم نم ویقشنگ نیزن به ا-

 .رهیصبح نگاش کنه جون بگ

 کنه کاریچ یتو خونه که تو بگ نهیشیاونم م-

 :بوسد یسرم را م آالن

ازون زن  مونه،یاول بدبخت رهیزن بگ نیگه؛ ا یولش کن، واسه خودش م-

 .شهیبدبخت م یالیذل

 

شود که هر سه  یپخش م یو پر احساس جذاب یآنقدر صحنه ها لمیف یانتها تا

که  ی. قسمتریبه تصاو میشو یم رهینفرمان ساکت و صامت فقط خ

و  فیکث یاش را در کوچه پس کوچه ها ی)قهرمان داستان( مادر واقعیسارو

 یوجه نم چیبه ه گریکشد، د یکند و او را گرم در آغوش م یم دایهند پ یخاک

داستان  یالاحساس و عشق در البه ایدن کی. ستمیبا میتوانم مقابل اشک ها

 .کند یم خکوبیرا تا انتها م نندهیدارد و ب انیجر
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کند. هر کداممان در  یصدا جمع م یرا ب لشیشود آراز وسا یکه تمام م لمیف

و آنها در  یفرزندخواندگ یای. من در دنمیفرو رفته ا مانیاز نداشته ها ییایدن

را برهم  میزند، موها یم میبه رو ی. قبل از عبور از کنارم لبخندیمادر یب یایدن

 دیآ یبسته شدن در که م یارود. صد یسمت در م انیگو ریزند و شب بخ یم

 :کند یو کنار گوشم زمزمه م چدیپ یآغوش آالن تنگتر دورم م

 .خورن یهمه سال نداشتنت غصه م نیو بابت ا شهیم داشونیپ یروز هی-

 یکنم و در چشمانش زل م یاش بلند م نهیس ینمناک سرم را از رو ییچشمها با

 :زنم

درک  چیه یوقت که اون گم شد اما منو گم کردن... نهیا یفرق من با سارو-

 .و آدماش نداشتم ایاز دن یدرست

شود یم یاشک سمج ی رهیکه چشمانش را لبالب کرده خ یآرامش و مهربان با

م پوست یخورد. انگشتش را پر احساس رویسر م نییصورتم را تا پا ریکه مس

 :زندیکشد و لب میم

 .کنم یگمت نم امیکردم، تا ته دن داتیبه جاش من پ-
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  بشه؟ یهرچ-

ردنم گ ی دهیکنند و به پوست کشیعبور م یاز پوست صورتم با دلبر انگشتانش

 :رسندیم

 .بشه، من تا تهش باهاتم یهرچ-

 نمانیکوبد. ب یقلبش که انگار تندتر از قبل م یگذارم رو یرا دوباره م سرم

رقصد.  یم یخاص تمیبا ر میموها یمهربانش البه ال یشود و پنجه یسکوت م

 یکه از تار ها یتکرار یب یدهم به مضراب ها یبندم و دل م یچشمانم را م

 .شوند و تا قلبم ادامه دارندیشروع م میموها

ر د یگذشت که حت یانتظار کشدار و پر اضطراب نیطول هفته با بار سنگ تمام

نابش هم رخنه کرد. شناخت  یها یبودن کنار آالن و عاشق قیدقا نیتر نیریش

 یآالن  پس از اعتراف، آنقدر متفاوت و دلچسب است که هرچه در خاطراتم م

 شه،یتر از هم هربان. او مابمی یرا نم تشیُبعد شخص نیاز ا ییردپا چیگردم ه

و نگاه  ییجادو یکه پشت اخم ها یاست. مرد شهیتر از همعاشق تر  و نگران

عاشق و بزرگ پنهان کرده. و اما حال دلم حال  ،یا شهیقلب ش کیسختش 

که  یمثل سنگ یهر از چند شیو ناگفته ها انیکشف ک یاست که بار فکر یخوش
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را کمرنگ  میها یو وضوح شاد ندازدا یو چند حلقه م نیچند فتد،یدر آب زالل ب

  .کند یم

برگشت هم با خودش  یام، با آراز به باشگاه آمدم و برا دهیصبح آالن را ند از

جمعه آن هم به  یپنج شنبه  افتاد برا یقرار دارم. قرارمان با آالن و آرام به جا

 کند و شیکه نتوانست جا به جا یا یاورژانس ضیو مر انیک یکار فتیخاطر ش

از همه خوشحال شدم.  شتریبماندگار شد. صبح که خبرم کرد  مارستانیدر ب

خواهد در حماقتم فرو  یدلم م شتریب میشو یم کیهرچه به روز موعود نزد

آالن خبر  یچه بوده. از نقشه  انیک یها یهمه باز نیا لیبروم و اصال نفهمم دل

 یاو هم کم دیایتواند ب ینم انیامشب ک نکهیا دنیهرچه هست با فهم ندارم اما

موارد قرار  یبعض انیرا هم در جر نایاست آراز و س رارداده و ق ریینقشه را تغ

. معتقد است من هرچه کمتر بدانم دیگو یمن نم یهرچه هست برا لشیبدهد. دل

تر خواهد بود. هرچند که در طول هفته، هم به خاطر  یعیطب انیرفتارم با ک

را  شیصدا شهیخودم کمتر از هم یرغبت یو هم ب انیک یکار یها یریدرگ

ا خود ر نکهی. اشودیسخت تر م میکردن برا یباز لمیکنم ف یم ی. هرکاردمیشن
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کرده و دروغ گفته جور  یباز لمیف میمدت برا نیکه تمام ا یقانع کنم تا به مرد

 .ممکن است رینگاه کنم غ یگرید

اتفاق خوب  کیام  یدر زندگ انیمعتقد است که حضور ک هیبرخالف بق ایدر

اگر با نقشه هم آمده باشد حداقل موجب شد هم من  یشود. حت یمحسوب م

  .به خود و زبانش بدهد یبکنم و هم آالن تکان یراتییتغ

 یدور م کیرود  یم که یحرف زده و مغزم را خرده. هر شاگرد زیکریصبح  از

دانسته  یکند که از روز اول هم م یم دیو دوباره از اول تاک ندینش یکنارم م دیآ

 شیاست و با نقشه آمده، فقط من  زودباور نخواستم به حرفها یآدم جلب انیک

 یتوانستم دل مرد باالخرههم به شدت خوشحال است که  یفکر کنم. از طرف یجد

  .هاست یلیخ یاو، آرزو دیرا از آن خود کنم که از د

  خوشحاله نه؟ یلیجون خ زیعز-

 :کنم یسؤالش با لبخند فکر م به
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خواستم شما  یمن از اولم م گهیم ادیراست م رهیچپ م یه ،یلیخوشحال که خ-

 نیاز ب نتونیب تیمینگفتم که روتون به هم باز نشه و صم ن،یدوتا مال هم بش

 .نره

 ه؟یپدر شوهر خوب ؟یعمو سهراب چ-

عمومه.  اینگو...عمو سهراب تا آخر دن نویعناو یالقاب نیتوروخدا ا ایدر یوا-

 ...خوام فکر کنم االن روابطمون شکلش فرق کرده یاصال نم

 یم رونیبا لبخند بازدمش را به ب یدهد و جور یاش لم م یصندل یبه پشت ایدر

 :چند ساله اش برطرف شده یفرستد که انگار خستگ

پسرعموت چشمش  نیدونستم ا یمن از اولم م شمیجون ابربه  خداروشکر...-

 یحس م آوردیدر م یباز یرتیهمون وقتا که چپ و راست برات غ دنبالته...

 .یکردم دوستت داره، اما تو باور نداشت

 :چرخد سمتم یخندم و م یخوشش م یحال و هوا به

 ...خندم یمنم جات باشم م-

 :میپا یکوبد رو یبا دست محکم م و
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 .یبا دمت گردو بشکن دمیبا ،یرو زد ایچ نیآخرم مخ آس مش ،ینزد ،یدنز-

 :از ادا و اطوارش ردیگ یام شدت م خنده

بوده که آخرش  ینکنه آراز دست گرم ؟یخور یحرص م نقدریحاال تو چرا ا-

  ا؟یچ نیبه آس مش یبرس

 :کند ینثارم م یغره ا چشم

 یتصور م یوقت خوره، با اون اخماش!.. یفقط به درد خودت م کویداداش کا-

 یستر ینم ی. چطورشهیم خیخونه اتو اونم باشه مو به تنم س امیکنم که قراره ب

  ازش؟

 :رود یضعف م ادشیبه  دلم

 ...قربون اخم و تخمش-

از آراز که  یخورد. عکس یآورد و تلفن همراهم زنگ م یرا در م میادا ایدر

 :دهم یم ایکند را نشان در یم یصفحه دلبر یرو

  ات؟یباز مونیم نیبا ا یبرد ویشاخ شمشاد نیدل همچ یآخه تو چطور-
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 یبرقرار یروم. انگشتم را رو یشود که دنبالم کند و در م یبلند م یعصب

 یاز قبل م شتریلبم را ب یآراز طبق معمول لبخند  رو یکشم و صدا یارتباط م

 :کند

 .گفته تا خونه باغ اسکورتت کنم تیکه حاج نییبپر پا-

 .رفتما یخودم م سالم... کیعل-

 :شود یاز پشت خط بلند م نشیماش یصدا

هم  یچشم عسل ی دهیبه اون ور پر یایم ی". داریغلط اضاف“به قول آقات -

 .تا برسونمش ادیبگو ب

 .رو چشمم قربان-

 :کند یم یبدجنس ی خنده

 اتوسیتا گ نیشوهرو بب یدم خانواده  ن،یآفر ...ایریگیم ادیدرساتو  یخوب دار-

 .نذاشتم کف دستت
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خواهم که با ما  یهم م ایکنم و از در یتماس را قطع م یاز ته دل یخنده  با

 .همراه شود

شده با همان سر و  فینرم و لط یروزها اخالق آالن حساب نیا نکهیا یهوا به

 یم شیروکنم و شلوارم را  یرا عوض نم ویشوم؛ ما یشکل صبح حاضر م

است که الدورم  نیخندد و نظرش بر ا یم دمیجد ییبه فرمانروا یکل ایپوشم. در

 .قبل از اعترافاتش بوده یآالن همه برا یبلدورم ها

 ،یآب یمردانه  راهنی. پمینیب یم نشیآراز را سوار بر ماش ،یدر ورود مقابل

هم  نیماش یها شهیفاصله و از پشت ش نینمدار و لبخند جذابش از هم یموها

 :کوبم یم ایدر یکند. با آرنج بر پهلو یم یدلبر

 .کوفتت بشه-

 :کند یم یبدجنس یخنده  ایدر

 .یشیم ریحسادتا پ نیآخر با ا-

 :شود یم ادهیو آراز پ میشو یم نیماش کینزد
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 بعد از یکیبشه؛  ریدوجا غافلگ دیبا یریبگ یخوا یگفتن زن که م میاز قد-

 دیخوشگل باشه رو با نقدریکه بعد از استخر ا یزن ام اول صبح... یکیحموم 

 .اصال از اوجب واجباته گرفت...

 :کنم یباشم درب عقب را باز م شانیها یشاهد لوس باز نکهیاز ا قبل

  مگه؟ شهیم لیزن ذل نقدریمرد هم ا نکبت... ...شیا-

 یبعد جفتشان سوار م قهیبندم تا راحت باشند. چند دق یو در را م نمینش یم

 یم شیموها یاش را باال یآفتاب نکیمقابلش ع ی نهیدر آ رهیشوند و آراز خ

 :فرستد

 ...اخ و اوخ نداشت یکرد دتیعبد و عب کلیچطور داداش مارو با اون قد و ه-

 شگونیرا ن شیدهم و از پشت بازو یجلو خود را جا م یحد فاصل دو صندل در

 :رمیگ یم یزیر

 .نداره ایجفنگ باز نیداداشت آقاست، از-

 .یخوا یم ایجفنگ باز نیخدا از ته دلت بشنوه که تو چقدر از-

 ...عمرا  -
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 :خندد یما م یکنم که فقط به حرف ها یم ایدر یحواله  یمشت و

 .نشست ینکبت فرت ...نمایمن جلو بش یتعارف نزن هیعروس، -

 :کوبد یاش م یشانیو آراز محکم بر پ ردیگ یشدت م ایدر ی خنده

بشه هم خواهر  تیهاپار خانوم هم قراره جار نیا ...سهیدهنت سرو ایدر-

 ...شوهر

 چیکه ه میخند یو م میزن یآنقدر حرف م ایمقابل منزل در دنیموقع رس تا

شود و هرچه آراز اصرار  یم ادهیپ ای. باالخره درمیندار یکداممان دل خداحافظ

کند. غرور و رفتار پر  یقبول نم دیایکند تا او هم همراهمان به خانه باغ ب یم

 درونم شکل گرفته. یبیعجکنم اتفاق  یپسندم و احساس م یم یلیمتانتش را خ

 گرانیبا حسرت به عشق د گریکرده ام. د رییاز بعد اعتراف آالن، من هم تغ

خواهم. عشق آالن نرم نرمک  یخودم نم یکنم و آنها را فقط برا ینگاه نم

در حال آموختن و  یبا استعداد ینو آموزدارد که مثل  میبرا یادیز یدرسها

  .هستم کشانیبه  کیدرس پس دادن 
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که  ایکند. در یاش م یشود و تا مقابل منزلشان همراه یم ادهیپ ایهمراه در آراز

 یحواس رو یشود. ب یگردد و سوار م یشود آراز هم بر م یداخل خانه م

 :دیگو یجلو م ی نهیدر آ رهیپشت نشسته ام که دوباره خ یهمان صندل

 .جلو ایقدم رنجه کن ب ...ستمایحضرت واال آژانس ن-

از  یاو هم دور یکنم. برا یحوصله اش را درک م یو حال دمغ و ب حس

 :نمینش یروم و کنارش م یمعشوق سخت است. جلو م

  واسه من؟ یگذاشت اتویرفت لوس باز ایباز در-

 :اندازد یشان م ییرایپذ ینگاهش را به پنجره  نیکند و دوباره آخر یم حرکت

  تنها من اونجا تنها؟ نجایآخه درسته اون ا-

 :میگو یکنم م یم نییرا باال پا شیکه آهنگ ها همانطور

 .یهم تو از عزب ادیدرب ییهم اون از تنها ش،ینداره که برو خواستگار یکار-

 :کند یم مرخمین یاش را حواله  یکجک نگاه
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 هیزاد، بعد من  یچند تا م یگرون نیبار ا ریز نمیبب رهیبذار داداشمون تورو بگ-

 .کنم یدل صاب مرده ام م نیبه حال ا یفکر

 .خودشم شاغله ایهرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. بعدشم در گهید-

 :شود یم یجد کبارهی

 ...شاغل باشه، پولش مال خودشه-

 هرکدومتون نیشروع کن ییدوتا یپولش مال خودشه؟ قرار باشه زندگ یچ یعنی-

 همه بار مخارجش رو دوش تو باشه که... شهینم گه،یتوش د نیدار یسهم هی

 ...یکن یهمه کار م نیو بذار کنار. بعدم ا خیماقبل تار یفکرا نیا

حساب کنمو محکم برم با باباش حرف  دیخودم با یبه هر حال من رو داشته ها-

 .دن یکه دختر بهم نم هینس بزنم...

 :دیآ یاش خوشم م یو حام ریپذ تیطرز فکر مسئول نیا از

کامل بشه و  زتیهمه چ یبذار یبخوا یول ،یریپذ تیمسئول نقدریخوبه که ا-

صد در صد  زیهمه چ یکه وقت یکشه. عمرتو بذار یطول م یلیجلو خ یبعد بر

  ن؟یتون ببر یاز با هم بودنو جوون یجلو؟ پس چه لذت یشد بر
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 یو مسائل اقتصاد ی. حق دارد گراندیگو ینم چیرود و ه یبه فکر فرو م یکم

آراز که  یآن هم برا م،یاز کنارشان بگذرکه ساده  ستندین یمعضالت کوچک

با وجود داشتن  یحت  ستد؛یو با ردیخود بگ یگرفته دست به زانو ادی شهیهم

 .اش بوده یحام شهیکه هم یبرادر

به  یاو هم کم یابر یگذارم تا حال و هوا یم یبه خانه باغ آهنگ شاد دنیرس تا

 .شود لیمتما یسمت آفتاب

 :آراز برگشته طنتیپر ش یدوباره خو میرس یخانه باغ که م کینزد

 .میزنگ نزن ایگم ب یم-

 .ام هستن گهیچند نفر د مینیبیم میر یم هویاست.  عیبابا ضا-

  مثال؟ یک-

داروخونه هم  انیاز بعد جر. یعرفان و سود ایدونم آسوده و شوهرش  یچه م-

 .که از من شکارن

 :کند یم شتریرا ب سرعتش
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 حال گرمیبارشون کنم ج کهیکنم اونجا باشن چهارتا ت یبه درک، اتفاقا دعا م-

 .ادیب

 روم یم نگیسر و صدا به سمت در پارک یکنم و ب یدر کوچک را باز م دیکل با

آورد و پشت سرش  یرا داخل م نشیبرود. ماش شیپ تیآراز با موفق اتیتا عمل

شوم که  یمطمئنم م یسود نیماش دنیشوم با د یم کیکه به خانه باغ نزد

 ین سرعت دعایزده که با ا یپرسه م نیماش یدر حوال نیمرغ آم شیپ یقیدقا

 .آراز اجابت شده

پنج شنبه اش تهران است و  یهم طبق برنامه ها میو ابراه ستین یاز اس یخبر

 یسودابه را نشانش م نیشود با چشم و ابرو ماش یم ادهیکه پ دانشگاه. آراز

سر  یهم ب وانیا یپله ها یکند. از رو یم دییتا طنتیو ش رتیدهم و او هم با ح

 یصدا میکن یو در را که باز م میکن یرا م مانیکفش ها م،یرو یو صدا باال م

 :رسد یصداها به گوشمان م یقراول همه  شیسودابه پ

 یب هیاز حقت به خاطر  دیبه نام خودت بمونه، چرا با دادمیم حیترجاتفاقا من -

  عمه جون؟ یکس و کار بگذر
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تا  ردیگ یرا محکم م میشود و آراز از پشت بازو یتند م دنمینفس کش تمیر

 یاش سکوت م یچشمان جد دنیچرخد سمتش و با د ینکنم. نگاهم م یحرکت

 یکند حرف یو اشاره م ستدیا یبندد،  کنارم م یکنم. در را آرام پشت سرش م

 :رسد یبه گوش م یآالن کالفه و عصب ینزنم. صدا

کس و کار  یاز ماست، منظورت از ب شمیحرفاتو؟ ابر نیا یکنیتموم م یعمه ک-

  قا؟یدق هیچ

 :کند میرا مال شیبه وضوح تالش دارد تا صدا سودابه

اول آخرش که همخون ما  ن؟یخودتونو گول بزن نیخوا یم زیتو و عز یتا ک-

چپ و راست بهش  یه هیچ ...گهیکه از شرکت سهم داره بسشه د نی. همستین

 ...آوانس

 یصحبت ها انینکند، م یکه معلوم است به شدت تالش دارد حرمت شکن آالن

 :پرد یعمه اش م

از داروخونه  دی. معلومه که بااوشهیعمو س یبچه  شمیعمه؟ ابر هیآوانس چ-

 .. تا حاالشم سهمش امانت بوده دست منرهیسهم بگ
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 :اعصابم یکشد بر تخته  یناخن م یسود یکالفه  یصدا

اصال  ...میخورد یتا االن حقشو م میامانت بوده انگار ما داشت یگیم یجور هی-

 خودتون نیکنه. تا االنشم من دخالت نکردم گفتم جوون یینداره بخواد ادعا یحق

 ی هیقض گهیماجرارو. د نیا یکن یتو ول نم نمیبیدارم م یبا هم، ول نیایکنار م

هم اگر بود  اوشیس یواقع ی هبچ شمیدنبالش؟ ابر یافتاد هیشمال چ ینایزم

 .دیرس یبهش نم نیاز زم یچیه

 :شود یخسته و خشن آالن باالتر از حد معمول بلند م یصدا

 نیرفته عمو تمام تالشش ا ادتیچرا  شم؟یبا ابر شهیات صاف نم نهیعمه چرا ک-

بکنش. سر همون رفت و  شمیشمالو درست شه تا به نام ابر یالیبود که و

  و فقط دهنت بازه؟ یآمداشم تصادف کرد. چرا چشمتو بست

 یاز اتاق کنار پله به گوش م زیعز یبدهد صدا یسودابه جواب نکهیاز ا قبل

 :رسد

 ی. خونه باغ جایخواه ادهیز قدرنیکنه که ا ریبس کن سودابه، خاک چشمتو س-

 .ستیغاز ن هیصدتا  یحرفا نیا
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شود و  یاز اتاق خارج م زیعز م،یبه خودمان بده یمن و آراز تکان نکهیاز ا قبل

 :خورد یجا م یحساب دنمانیبا د

  ن؟یسادیشما دوتا اونجا چرا وا-

ادا  یکه به آرام یو سالم دنشیروم و بعد از بوس یم زیاز آراز به سمت عز قبل

که سودابه هست  یروم تا به اتاقم بروم و تا زمان یشود، به سمت پلکان م یم

 .کشد یم رونیقبل از همه آالن را ب زیعز ی. اما صدامیاین رونیب

 یآالن هم متوقفم نم یگفتن ها شمیابر شمیابر یکه حت نمیخسته و غمگ آنقدر

 :دیگو یرسد که خطاب به آراز م یسودابه هنوز به گوشم م یکند. صدا

  رسم خونه باغ شده؟ سادنیتا حاال فال گوش وا یاز ک-

 :ندیچ یهم طبق معمول زبان عمه اش را به موقع م آراز

 .رفت عمه ادتونیاز  زایچ یلیاز همون وقت که حرمت خ-

آالن به  دنیکنم و قبل از رس یبندم، به سمت اتاقم فرار م یگوشم را م گرید

که هر بار  ییو از درد زخم ها ستمیا یبندم. پشت در میدوم در اتاق را م یطبقه 

 کی نهیهمه ک نی. امیگریکند م یسودابه، استخوان درونشان فرو م یحرف ها
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که بر در  یآرام یو بعد ضربه  نآال یپا یشود. صدایتمام شود که نم دیبا ییجا

 :کندیم شتریرا ب میکوبد اشک هایم

 .درو باز کن یابر-

. با ندیبب هیکنم، دوست ندارم باز هم مرا در حال گر یدر را قفل م بالفاصله

 :کنمیرا صاف م میصدا یبدبخت

 .نییپا امیتو برو، هر وقت سودابه رفت م-

 :کند یم نییرا چند بار باال و پا رهیدستگ

 .باز کن کارت دارم در بدمصبو... نیباز کن ا ...یغلط اضاف-

 یاشک م شتریظاهر خنده دارم ب دنیروم و از د یتوالت م زیم ی نهیسمت آ به

قرمزم عزا دار و سرخ  یبه انضمام چشم ها میو گونه ها ینیب شهیمثل هم زم؛یر

 :ام یشانیپ یگذاشته رو یا یهم عجب داغ ابد یپدر و مادر یشده اند. ب

 ...برو آالن-

 :کند یعبور م واریبه زور کنترل شده اش از د یصدا
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 .منو سگ نکن، درو وا کن کارت دارم شمیابر-

 .نکوبد شتریکنم تا ب یندارم، در را باز م یبودنش شک لهیسمج و بد پ در

به  یداده به چهارچوب و به محض باز شدن در، نگاه هیتک یکوریدست چپو  با

 :را ندارد شیزند که قدرت کنار زدن اخم ها یم یاندازد و لبخند یصورتم م

  ؟یکن یقفل م درو رو من ؟یشاخ شد-

تختم و  یرو نمینش یگذارم. م یجواب م یدارم و سؤالش را ب یرا بر م شالم

نگاه  میام. در سکوت به تک تک کارها ختهیبهم ر یموها انیکشم م یدست م

. در ندینش یتخت م یو کنارم رو دیآ یبندد، م یکند. در را پشت سرش م یم

تا شلوار و  مبلند و گشاد را کنار نزن یهم حواسم هست مانتو یاوج ناراحت

. هنوز هم ندیبا لباس عوضش نکرده ام را بب یتنبل یکه باز از رو ییویمائ

و از نگاه گاها  کنجکاو و آرامش شرم دارم.  ستمیبا او راحت ن دیکه با یآنقدر

 :زند یرا کنار م میفکر ها شیصدا

  ؟یدیتا کجاشو شن-

 :زنم یچشمان مهربانش زل م به
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از من متنفره،  شمینجوریکنه؟ از اولم بهت گفتم سودابه هم یم یچه فرق-

 هیکنه چه خبره!منتظره  یفکر م نییحاالم برو پا ...یبدترش نکن! گوش نکرد

 .رهیآتو از من بگ

 گرشیدارد. دست د یکند و دستم را در دست چپش نگه م ینگاهم م طنتیش با

 :کند یم کمینزد دهد و آرام سرش را یم هیرا به تشک تخت تک

  باال چه خبره؟ نیکنه ا یسودابه فکر م-

 یاما اخمم را حفظ م زدیر یم یو هم دلم هر ردیگ یحرکاتش هم خنده ام م از

 :کنم

بابت پسر برادرش جمع  الشیخ نییکنه؟ برو پا یم یدونم چه فکر یمن چه م-

 .باشه که من به انحراف نکشونمش

شود  یم کیبرد و سرش که به گردنم نزد یرا پشت گوشم م میدست موها با

 :کنند یم یگرمش با پوست گردنم باز ینفس ها

مخ پسر سهراب  ینابکار چه جور یدختره  نیبفهمه ا یچه بهتر، بذار سود-

 ...خانو زده
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 نیبلند تر ینشاند بر حد فاصل گوش و گردنم که دلم از باال یم یا بوسه

کشد و در همان حالت سکر آور ینم . عقبزدیریفرو م کبارهیجهان  یسرسره 

 :زندیکننده لب م وانهیو د

 ...هم بدونه دلم تا کجا واست رفته یبذار سود-

ت که سف ییمانتو ی قهیکند و به  یم نییگردنم آرام باال و پا یرا رو انگشتش

 :رسد یام م دهیچسب

  ؟یاریچرا مانتوتو در نم-

 :رمیگ یفاصله مکشم و یم قیعم ینفس

 .ارمیاونم در م رون،یب یببر فیشما تشر-

 :کند یگشاد شده نگاهم م یچشمان با

بدتر بهش  یمنع کن یکه منو از هرچ یدون یم شمیابر رون؟یشد؟ برم ب یچ-

 .کنم یتنته ولت نم یمانتو چ نیا ریز نمی. تا نبشمیم صیحر

 یم یجور دیآ یاش نم یجد تیکه اصال به او و شخص شیها یسرتق باز از

 :ردیگ یخندم که خودش هم خنده اش م
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 .ارمیمانتو و در نم نیآالن خجالت بکش. من جلو تو ا رونیبرو ب-

 :کند یبا همان چشمان گرد شده نگاهم م دوباره

  مگه دست خودته؟-

 :چسبم یطرف مانتو را سفت تر م دو

چقدر  یبا من یهم باش! نذار عمه ات بفهمه وقت یو پسر خوب رونیبرو ب-

 .ییبال طونیش

 :کند یتوجه به حرفم اخم م یب

 گه؟ید یاریدر نم-

 یدهم. م یزنم و با چشم و ابرو در را نشانش م یلبخند م شیمتانت به رو با

سودابه بکاهد و  یاست که از شدت درد حرفها نیا یکند برا یدانم که هرچه م

که او  کند. یرا درمان م میالحق که او از همه راحت تر و مسلط تر غم و دردها

 .دردهاست یدرمان همه 

ود. به ش یم زیخ میشوم ن ینم الیخیب ندیب یکند و بعد که م ینگاهم م رهیخ یکم

 گردد سر یکنم که بر م یرفتن کرده دستم را شل تر م یبنا گرید نکهیا الیخ
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 کیدهد. انگشتان بلند و کاربلد  یاش قلقلکم م ییاول و با انگشتان جادو یجا

خنده  یرا از َبرند. صدا ختنکه خوب قلقلک دادن، نوازش کردن و نوا ستیانیپ

 شود یجدا کردن دستانش از بدنم، م یتالشم برا ی جهیشود و نت یبلند م میها

 یجذب و آب یویما یرها شدن مانتو و کنار رفتنش. چشمش که به باال تنه 

 یو اخم م یرود و چشمانش پر از دلخور یافتد دستانش عقب م یم یکاربن

 :شود

  رون؟یب یایاز استخر م ینجوریا یتو هر سر ...شمیابر-

 :کشد یرا م ویما یدستش حلقه  با

 .داستیجونتم که پ یهمه  د؟یتن و بدن سف نیبا ا-

به چشمان پر  مانیپخش تخت شده ام و حال بلند شدن ندارم. با نگاه پش یحساب

 :شوم یم رهیغضبش خ

 .بودم نیخان، بعدم همش تو ماشمانتوم گشاد بود آالن -

تخت و با همان نگاه پر ابهت و  یگذارد دو سمت شانه ام رو یدستش را م دو

 :زند یلب م یجد
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 اگرم چ،ی. اگر من برات مهمم که هرونیب یایب ینجوریا ستمین یمن اصال راض-

 ...نه که

 :پرم یحرفش م انیم

  .امینم ینجوریا گهیباشه د ،یمعلومه که مهم-

 :کنم یرا باز م شیدو ابرو نیبا انگشتم اخم ب و

 .تا عمه ات رسوا مون نکرده نییاخم نکن، االنم برو پا گهید-

 ننمایزده بر دستانش فاصله ب هیچشمانم مکث کرده و همانطور تک یرو نگاهش

 .کندیرا حفظ م

جور خواستن پر عشق و بدون  کیدارد.  یبیچشمانم حال غر یاش رو یرگیخ

 نیاول یکند. برایو رو م ریکرده که دلم را ز دادیچشمانش ب یعسل انیم یهوس

دو آرنجم  یرسانم. رو یرا به صفر م انمانیم یشوم و فاصله یقدم م شیبار پ

 .اش رجستهب یلب ها یکارم رو یم یا یطوالن یشوم و بوسه  یبلند م

 یم شتریباز کردن چشمانش ب یاو برا ریکنم تاخ یرا که دوباره باز م چشمانم

 :زند یکنند و با لبخند لب م یچشمانش شره م ظیغل یشود و بعد عسل ها
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 ...قول دادم زیکه امروز به عز فیح-

 یخورد سمت سر شانه ها یکند و بعد سر م یم یگردنم باز یرو دستش

 :انمیعر

  ؟یچه قول-

و تاب بدنم را  چیرقصد و پ یبدنم م یرو یخاص تمیآرام و موزون با ر دستش

 :شود یاز بر م

 . وگرنه کهیکمشم بذارم واسه بعد عروس کیپر نکنم.  هویکه صفر تا صدمو -

 .تو سخته یخدا شاهده چقدر مقاومت جلو

* 

ل فشارد و مث یرا م میگلو خیاست که اضطراب کشنده ب یبار نیدهم نیصبح ا از

تاب محبوبم  یکشاندم داخل باغ و به محض نشستن رو یدست آموز م یوانیح

تمام  ینیشب نفر نیو ا دیایو آماده، منتظرم تا آرام ب دهیکند. لباس پوش یم میرها

کشند  یمسموم از جانم پر م یهاتاب فکر ها و دلشوره  نییشود. با هر باال و پا

بود درد را  که معتقد ایباباس یشود از صدا یشوندو تمام ذهنم پر م یو دور م
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داد بزن،  یکن، درد دار هیگر یگفت هر وقت غم دار یزد. بابا م ادیفر دیبا

 ی. نگذار که حاالت دروناورندیبگو...نگذار غمها از پا درت ب یغصه دار

، با حرف بزن یمتنفر هم شد یدا  معتقد بود که اگر از کسیمغلوبت کنند. بابا شد

ندارد  یحسن چیلزج که ه اهیس ی هیما نیاو حرف بزن و نگذار دلت پر شود از ا

 یتا حناق شود و روز دیآ یشود و آنقدر باال م یدر دلت تلنبار م نکهیجز ا

 یاز آدم ها و فرار بعدش تنها هجرت یرا ببرد. بابا معتقد بود دلخور تیصدا

نداشتم  شیاز حرفها ی. آن وقتها بچه بودم و درک روشنییاست به سمت تنها

 دیایدر گوشم به پژواک در ب شینبودنش، حرفها یروزها نیت تا اگف یاما بابا م

به  یگفت مهاجرت سخت است و وقت یآرام کند. بابا م ادشیجانم را   یو همه 

 یاز آدمها و حرف ها فتگ یشود. م یسخت تر هم م یکوچ کن ییسمت تنها

و  یدرون خودت و تو تنها قاض یساز یدادگاه م کی ینزده شان که دور شو

 و بعد یکن یخوب متهم م ،یکن یخوب قصاص م ،یشو یدادگاه م یو شاک لیوک

 یکن یشود. تو از آدمها دل م ی. آنجا مهاجرت شروع میکن یرها م جهیبدون نت

و  یمان یو آخر تو م یشو یدور تر م وهر روز دور  گریبه آدم د یو از آدم

حق  کباری یکه درمان نشده، رها شده اند. بابا معتقد بود هر محکوم ییدردها

ا ر یانیکاو انیبابا منتظرم تا ک حیاز همه به خاطر نصا شتریدفاع دارد و من ب
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رضا آتش گرفته که دودش  ی نهیبشنوم. منتظرم بدانم چه در پشت چشمان پر ک

  .ردیگ یچشمانش را دارد م یسو

کند. برخالف  یآراز خوشحالم م دنیام را باز و د چشمان بسته یکس یپا یصدا

حس مبارزه  کیخشم و اضطراب نگاهش فروکش کرده و تنها  شیچند ساعت پ

مسابقات  دنیمان که با د یطلبانه تمام نگاهش را پر کرده. مثل دوران نوجوان

 یکرد و بعد با عرفان م یم دادیدر نگاهش ب انهینگاه مبارزه جو نیکج هم یکشت

و سگا، خانه ها را  یآتار یجنگ یها یبعد تر ها که باز ایافتادند به جان هم. 

لبخند  شهیکردند و باز هم مبارزه ادامه داشت. آراز  شوخ و مهربان، هم ریتسخ

. آن دیکرده که نبا یکار ،ییجا ،یکه احساس کند کس یزند، اما امان از روز یم

که  ستیشود و عاقبتش طوفان ینگاه شروع م نیهم زا زیوقت است که همه چ

در مورد  دیزند. شا یم رونیجا ب کیشود و  یدرون آدم جمع م ایبه قول بابا س

غصه ها شود اما در مورد آراز قصه فرق دارد. او مرد  نیبه بار سنگ لیمن تبد

 .ستین دادیکوتاه آمدن در مقابل ب

 :دارد یتاب را نگاه م ریو زنج ستدیا یم کنارم

 .کهیتو آرام نزد ایپاشو ب-
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 :دهم یتکان م یسر

  ن؟یگ یچرا به من نم ؟یکار کن یقراره تو چ-

 :زند یشود و با شرارت لب م یم خم

 .میکن یباز شیقراره آت-

 :است یکنم، انگار بچه باز یحرص نگاهش م با

  .دونم و تو. به اون داداشتم بگو یمن م یاریسر خودت ب ییبال هیبه خدا -

 :کند یتاب بلندم م یو به زور از رو ردیگ یرا م دستم

  ؟یدیترس-

 :زند یم یکوتاه یخنده  تک

تو  میبر ایره. ب یکه مو ال درزش نم ختهینقشه ر هی ره؛یش تینترس بابا، حاج-

 .فقط تماشا کن
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گذرم. دلم  یو گردو م دیدهم و همراهش از کنار درخت ب یتکان م یسر کالفه

 یم دایپ یاو راه بهتر دیکه بابا زنده بود؛ شا ییخواهد برگردم به وقتها یم

  .کرد

صحبت کردن آالن و  ی. صدامیشو یو داخل م میرو یباال م وانیا یپله ها از

 میها یمتوجه نگران زی. آالن اصرار داشت تا عزدیآ یاز داخل آشپزخانه م زیعز

 دهیفهم زینشود و کمتر با استرس دور خانه بچرخم اما هرچه کردم باز هم عز

  .هست یبرنامه ا کیکه امشب 

اومد  دیهمه کوب نیا روزیعمه؟ د یخونه  یبر یشیآخه قربونت برم چرا پا نم-

  ؟یلج کرد یتورو ببره. با ک

در حال سر  زیو عز میگذر یکند. از درگاه م یرا تندتر م میآالن قدم ها یصدا

 :دهد یممحبوبش را  یجواب نوه  ر،یداخل فر ماه من یها ینیریزدن به ش

 یامشب چه برنامه ا ستیذارم. توام معلوم ن یپا تو خونه اش نم گهیمن د-

 !یخونه سود یمنو ببر یخوا یم یه یدار
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 یدهد و آرامشش در جانم شره م یم هینگاهش را با لبخند به چشمانم هد آالن

 :کند

گفتم تو تنها  میریم می. فقط چون همه دارزمیعز میندار یبرنامه ا چیامشب ه-

 .ینمون

 :رود یبه هر سه نفرمان م یچشم غره ا زیعز

. یباش رزنیخواد به فکر دل من پ ینم ن؟یینجایجمعه ها ا یهمه  ستیحاال ن-

 .میبر یحوصله تونو سر م میشد ریپ گهی. ما دنیواسه خودتون خوش باش نیبر

 :کشد یرا سفت در آغوش م زیرود و عز یبا خنده م آراز

. خدا شاهده به آالن گفتم امشب زیادا اطوارات برم آخه عز نیقربون امن -

نه.  گفت ،یهم صحبت داشته باش هیکه توهم  ادیب میهم دعوت کن دیبابابزرگ فر

جز خودش چند نفر  نهی. چشم نداره ببکرتهیغول پ ینوه  نیسر ا ریهمش ز

 .رنیام سر و سامون بگ گهید

 :دهد یآراز تکان م یها یبازو انیبه زور خودش را از م زیعز

 .نیواسه من دنبال معرکه بگرد یریمونده سر پ نمیهم خوبه خوبه...-
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 :بوسد یکند و م یرا بغل م زیشود و دوباره سر عز ینم الیخیب آراز

زبونم الل،  شدیتو و آقاجون عوض م یاگر جا یآخه قربون تو بشم، فکر کرد-

 ....گرفت یزن جوون م هیاالن آقاجون تک تنها مونده بود؟ 

 .هللا اکبر! تمومش کن آراز-

 یحواله  یپراندم. آراز با خنده نگاه یآالن از جا م یمحکم و جد یصدا

 :کند یچشمانم م

 سهیک هیمثه  شمینجوریرو چشمم داداش. فقط داد نزن. خواهر پسر  شجاع هم-

 نیباال رسما جان به جان آفر یتو هم صداتو ببر گهیگوشه وا رفته، د هیبرنج 

  .کنه یم میتسل

 :کند یم یدست شیپ زیچرخد سمتم و عز یو آالن م زیعز نگاه

  مادر، چرا رنگ و روت رفته؟ شمیابر-

 :دهد یدستان قدرتمند آراز نجات م نیباالخره خودش را از ب و

 .جون زیخودم عز شیبمون پ ؟یبر نایبا ا یخوا یم یتو واسه چ-
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 :رمیگ یو چروکش را در دست م نیزنم و دستان پر چ یم شیبه مهربان یلبخند

 .باشم دیمنم حتما با میدار یکار هیجون،  زیعز ستین یمهمون-

. دستش را دور دیآ یشود و سمتمان م یدهد و آالن بلند م یتکان م یسر کالفه

 :دهد یرا م زیسمتم، جواب عز یاندازد و با نگاه پر غرور یکمر جفتشان م

  برم؟ ییتونم جا یم یاصال مگه من بدون ابر-

 :دیگو یشود و آراز م یهمراه آالن بلند م یگوش یقیموس یصدا

 .میغروب جمعه نجاتت بد ریدلگ ییتنها نیاز ا میتورو هم ببر ایجون ب زیعز-

آالن  ”میآ یاالن م“ یجمله  یدهد اما تمام وجودم رو یجواب آراز را م زیعز

کند تا آرامم کند و بعد از قطع کردن مکالمه اش  یم ینگاهش سعکند. با یقفل م

 بیو او با آن حس ششم عج میکن یم یخداحافظ زی. با عزمیکند تا برو یاشاره م

 یالکرس تیآ میو قرار است چه کن میرو یبداند ما کجا م نکهیبدون ا بش،یو غر

آخر سر با  و دیآ یکند. تا دم در میخواند و به سمت سه نفرمان فوت م یم

جمله را کم داشتم.  نیکند. چقدر ایمان م یعبارت "خدا پشت و پناهتون" راه
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دستهاست و حواسش به تک تکمان  یهمه  یباال یرفته بود که دست ادمیانگار 

 .هست

آرام را کنار  میکن ی. در را که باز مدیآ یآالن داخل نم یطبق برنامه ها آرام

 نهیدست به س نویداده به ماش هی. تکمینیب یبزرگ و جادار عرفان م نیماش

بلند و  یمانتو ریاش از ز یبلند و لباس آجر یمنتظرمان است. دامن شلوار

اندازه  نیکه تا ا یوقت یاست، حت تیظاهرش در اولو شهی. همداستیگشادش پ

 یحوصله به دنبالم آمده. آالن قبل از هر سه نفرمان سمت آرام م یو ب ریدلگ

 یاز گود نیشده و ا شهیالغرتر از هم یپرسد. کم یم رود و از اوضاعش

نتوانسته استتارش  یهم به خوب شیلوازم آرا یچشمش که حت ریمحسوس ز

که  یدور است. نگاه آرام یلیخ یها. نگاهش به آالن نگاه آرام سالداستیکند، پ

 .پر دغدغه اش یروزها نیمتفاوت بود از ا یلیاش خ ینوجوان

کنند. آراز از کنارم  یروند و درش را باز م یم نیهم سمت صندوق ماش با

  .ستدیا یکند و کنارشان م یحرکت م
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. از یاست تا شهرگرد یمناسب صحرا نورد شتریبلند عرفان ب یشاس نیماش

باال  آراز یکنم و وقت یکه با چند پارچه پر شده تعجب م نیپشت ماش یفضا دنید

 .خورم یجا م شتریب ندینش یپارچه ها م یرود و رو یم

  اون باال؟ یچرا رفت-

 :دهد یجوابم را م هیزودتر از بق آالن

چون هم پشتش جا داره، هم  نیعرفان بر نیگفتم با ماش اد،یآراز باهاتون م-

 .ستین دایپ نیاست و داخل ماش رهیهاش ت شهیش

 :کنم یاش م یبه چشمان جد یترس نگاه با

  ؟یچ ننشیاگر بب اد؟یب ینجوریچرا آراز ا-

 :زند یم یپوزخند آرام

  ه؟ینقشه چ نیبهش نگفت به...-

 :چرخم سمت آالن یکنم و باز م یتعجب نگاهش م با

  ن؟یگ یچرا به من نم-
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 :دهد یزودتر جوابم را م آرام

 .یکن یهمه نقشه هارو نابود م یزن یم ،یاز بس خنگ-

و  تی. استرس کم بود و حاال عصبانندیچ یآالن زبانش را م یغره  چشم

 .اورندیهم به همراهش آمده اند تا کامال از پا درم ب یناراحت

 :میگو یروم و خطاب به آالن م یسمت در خانه باغ م به

 .امیقدمم باهاتون نم هی هینقشه ات چ یتا به من نگ-

 یرا م میکند و از پشت بازو یبا دو قدم بلند، چند قدم فاصله ام را جبران م آالن

 :کند یزند در چشمانم و از فشار دستانش کم م ی. زل مردیگ

نقشه رو  نیفقط واسه خاطر تو ا یزتریبه جون خودت قسم که از همه برام عز-

خورن بزنم،  یتا م قشویرضا و اون رف رمیبامبوال بگ نی...از خدامه بدون ادمیچ

خوام  یدادانشم هستم...فقط م هیزندان رفتن و د یو مدرک. پا لیاونم بدون دل

 !نیکنه. هم یم یداره گربه رقصون یظاهر دون ژوان ک نیپشت ا یتو بفهم

 :کنم یخوش ادکلنش مهمان م یرا به بو میها هیکشم و ر یم یقیعم نفس

  ن؟یکن کاریقراره چ نه؟یشیچرا آراز تو صندوق م-
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 یم کتریچپم و مرا به قلب مهربانش نزد یبازو یرو ندینشیم گرشید دست

 :کند

 .که هم کمکمون باشه هم درو باز کنه ادیآراز با شما م نا،یرم دنبال س یمن م-

 :کشم ینفس م کالفه

 ...اونا رونیب ادیب نیداره، آراز تا از ماش داریاون خونه سرا-

 :کند یکشد و مرتب م یرا جلو م شالم

هست. تو فقط نترس  ی. حواسم به همه چیاول هفته فرستادن مرخص دارویسرا-

افته. منو که قبول  یکس نم چیه یبرا یاتفاق چیباش. ه یقو شهیو مثل هم

  ؟یدار

 :شوم یم رهیچشمان نافذش خ به

 ...معلومه-

 :فشرد یام را آرام م شانه

 .یاعلیپس -
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 :پرسم یبه سمت آرام و آراز بروم م نکهیاز ا قبل

  ؟یارینم دویفر نا،یس یچرا به جا-

د و کن یکند. سرش را به عقب پرتاب م یاش گوشم را پر م یبلند و لعنت ی خنده

 ماریبخوانم"ب شیخواهد برا یخندد که دلم م یم یهمه استرس جور نیوسط ا

 :"بخند شتریتوام ب یخنده ها

  بهتره؟ دیچرا فر-

 :زنم یم یبند مین لبخند

 هیگناه داره  نایرسه. س یدونم، گنده تره. بزن بهادر ترم به نظر م یچه م-

  ؟یبشه چ شیزیچ

 :کند یم یا یساختگ اخم

 نایاگه گذاشتم رستگار پاشو بذاره تو اون شرکت. نگران س گهیچشمم روشن، د-

  ؟یشد

 :کم کردن اضطرابم و منحرف کردن ذهنم است یدانم که تالشش برا یم
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 واسه برهیرو م دهیاتو کش ینایس یآخه ک ...هیمنظورم چ یدون یآالن، خودتم م-

  دعوا؟

سر و سامانم را قلقلک  یو دل ب ردیگ یاش را از سر م یطوفان یخنده  دوباره

 :بوسد یدهد. سرم را م یم

قبل از من واسه کله پا کردن رضا مدرک جمع کرده. به دستور خود  نایس-

 .بزغاله ات

 :پاشد یم میبه رو یلبخند

اجازه به خونه  یکه واسه ورود ب رهیزبون دراز رضا رو بگ یکه جلو ارمشیم-

 فک نکهیاش دست و پامونو نبنده. تو فقط حواست به خودت باشه تا قبل از ا

 .یجواب سواالتو گرفته باش نییپا ارمیرو ب یاون غربت

 یروم که تالش دارند پارچه  یپاشم، سمت آراز و آرام م یم شیبه رو یلبخند

 .آراز بکشند یرا رو یپر نقش و نگار

 :دیگو یراز در همان حالت مچاله شده و دراز کش مشوم آ یم کشانینزد تا
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تو قبرم حاضرم بخوابم. صندوق  شرفیب ثاقیآوردن دکور اون م نییواسه پا-

 .خود داره یکروز که جا یاف ج

را  نیهم توانست داخل ماش یتا اگر کس ندیچ یخندد و فضا را بهتر م یم آالن

 .متوجه نشود ندیبب

 :دیگو یبندد و رو به جفتشان م یشود در را م یکه تمام م کارش

  تو، باشه؟ نیسر کوچه شما بر دیمن که رس نیماش-

 ریماجرا را ختم بخ نیکنم خدا ا یو من فقط در دلم دعا م دیگو یم یباشه ا آرام

 بیکه دو دستش را در ج یشود و من همچنان به مرد جذاب یکند. آرام سوار م

ه ب ندیب یتعللم را م یکند زل زده ام. وقت ینگاهم م نانیفرو کرده و با اطم شیها

 :دیآ یسمتم م

 .دستت بدم، آرامم بفهمه چه خبره یکار هینگام کن تا  ینجوریانقدر ا-

کند.  یم تمیکمک راننده هدا یگذارد و به سمت صندل یرا پشت کمرم م دستش

 :دیگو یدر را باز کند م نکهیقبل از ا

 .شهیدلت آروم م ...فتیآقاجون ب ادی یدیهروقت ترس-
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 یم رونیشاه مقصود آقاجان را ب حیو تسب نشیشلوار ج بیکند داخل ج یم دست

 یدستانم جا م انیرا در م حیو تسب ردیگ یکشد. با دو دستش دست راستم را م

 :گذارد

کنم:  یاز شعراشو زمزمه م یکیافتم و  یآقاجون م ادیترسم  یمن هروقت م-

 *ردیمست گ یبه جا اریعشق/هش یاست کهن که شحنه  یرسم

 

که از نوک  یشود، آهسته و خزنده؛ مثل موجود ناشناخته ا یکم شروع م کم

اندازد،  یزانوانت را به لرزه م یکشد، کاسه  یآرام آرام باال م تیانگشتان پاها

رسد و تپشش را  یزند، به قلبت م یرا چنگ م تیتا معده و تمام اعما و احشا

 یات و هوا را کم م چارهیب یها هیافتد به جان ر یکند و آخر سر م یتندتر م

من خود  دیهمان که باور دارند برادر مرگ است و از د م،یگو یکند...ترس را م

 یدر تخم چشمانت و فضا ندینش یخودش است. همانقدر زنده و ملموس. م

حجم  یکه برا یلعنت یکندو هوا...هوا یرا تار م دتیکند، د یبزرگ را تنگ م

  .شود یات کم م نهیس
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ها با آن جالل و جبروت در مقابل چشمانم آنقدر تنگ شده که  ثاقیباغ م خانه

ه تا خف میگلو یگذارد رو یدست م شتریآلونک ب نیکنم رفتن به ا یاحساس م

 یکه مقابل درها پارک شده عبور م انیک نیبزرگ آرام از کنار ماش نیشوم. ماش

 الیمقابل و یها زهیسنگر یکند و رو یم یرا با سرعت ط یورود یکند، درها

 یلرزم. آرام م یم شتریدر آن عمارت ب انی. از فکر رضا و کردیگ یآرام م

 :چرخد سمتم

 ...یبد یتو سوت مینر شمیابر-

 :دهد یکنم و ادامه م یم نگاهش

 .فهمن یتا ته ماجرارو م نن،یرنگ و روتو بب نیهم هیکاف-

کشد و از  یم رونیرا ب یصورت فیبزرگ و جادارش، ک فیکند داخل ک یم دست

 مریکه درست دستگ دیگو یم یزیشوند چ یکه باز و بسته م ییلبها یالبه ال

 آوردو یم رونیب فشیرا از داخل ک یشیآرا ی لهیچند وس یشود، فقط وقت ینم

جالب  قدرصورتم چ یفهمم اوضاع و احوال رنگ و رو یکشد م یبه صورتم م

 !بوده
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بر خودم مسلط  یکشم تا کم یم قیو چند نفس عم میمان یم نیدر ماش هیثان چند

از  ،یو مشک یکند و همزمان رضا بابلوز شلوار ورزش یشوم. آرام در را باز م

 :کشد یم یشان سرک ییرایتراس پذ

  دم در؟ نیچرا موند-

 :کند یم یزشت ی خنده

 ...استیر یمجلس ب باال. نیایب-

شود و در  یم ادهیکنم تا حداقل با نفرت نگاهش نکنم. آرام پ یتالشم را م تمام

 :بندد یرا پشت سرش م

 :زنم یکه فقط به گوش آراز برسد لب م یآرام یصدا با

 ...اون منو ایکشم  یم نویمن ا ای نیکن رید ن،یایتروخدا زودتر ب-

 .اوردیفضا نفس کم ب نیو نگرانم او هم در ا دیآ یاز آراز نم ییصدا

شوم. آرام تا پله ها رفته و برگشته سمتم.  یم ادهیکنم و پ یرا باز م نیشما در

  .باشم یو عاد اورمیدر ن یکند خنگ باز یبا نگاهش التماس م



 
1313 

دارم و  ی. چند قدم بلند برمستمینبوده و ن یخوب گریوقت باز چیمن ه اما

ا رض دهیاول نرس ی. هنوز به پله میها هیکنم در ریباغ را به زور فرو م ژنیاکس

 :شودیخارج م یاز در اصل

 دعوا با آالن عواقب نداره؟ مادمازل. یانقالب کرد ...دایخانم ناپ شمیابر-

آالن است که توسط آرام به گوشش  یهم از نقشه ها نیاحتماال ا نکهیفکر ا با

 یم میهاکش دادن لب هیشب شتریلبخند بزنم که ب شیکنم به رویم یسع ده،یرس

. کنم یم یلب سالم ریکند. ز یحاالتم دقت نم یرو یلیشود اما خوشبختانه او خ

 ندینش ی. دست رضا که مستدیا یرود و کنار رضا م یباال م عیآرام پله ها را سر

روم.  یرمق باال م یدهم و چند پله را ب یم میپشت کمر آرام، نگاهم را به کفشها

 یم ییراهنما یگوش آرام پچ پچ و بعد به سمت ورود خیب یزیلب چ ریرضا ز

  .کند

رمق  یحاالتم دست به دست هم داده تا کامال ب یو حالت تهوع هم با باق جهیسرگ

کند.  یگوشم را پر م یقفل شدن در اصل یکنم و داخل شوم. صدا یرا ط یورود

 یزیگذارد تا چ یهم م یکنم که با تضرع چشمانش را رو یبه آرام نگاه م

 یدنیکنم؛ پر از نوش یم دایپ یرا کنار بار کوچک انیچرخانم و ک ی. چشم ممینگو
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است. از  یزند صاحبش از چه قماش یکه از دور داد م یبیو غر بیعج یها

ستاره در چشمانش چشمک  کیشود و  یبلند م انیسر ک مانیکفش ها یصدا

کرده ام هنوز هم به چشمم  دایکه از رفتارش پ ینفرت یزند. با وجود همه  یم

 پی. او هم مثل رضا تناسمشش یکه انگار سالهاست م دیآ یم یمرد جذاب

  .زده یورزش

 .یباالخره مارو قابل دونست ،یچه عجب خوشگل مشرق-

. قبل از دیآ یتوجه به آنها به سمتمان م یمقابلش را پر کرده و ب السیگ دو

 یکی یروم و رو یست مبلمان م نیتر کیشود به سمت نزد کمیکامل نزد نکهیا

 .دهنده است نیتسک یانگار کم مشی. رنگ سبز مالنمینش یاز آنها م

 :دیگو یرفع و رجوع م یخورد و آرام برا یبه وضوح از حرکتم جا م انیک

 ...ادیخواد امروزو همراهم ب یحالش بده، اما گفت حتما م شبیاز د کمی شمیابر-

 :آورد یام م یشانیو دستش را به سمت پ ندینش یمبلم م یدسته  یرو انیک

  چرا حالش بده؟-

 :زنم یهوا دستش را پس م یام برسد رو یشانیدستش به پ نکهیاز ا قبل
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 .شم یبهتر م نمیبش کمی خوبم...-

 یمصنوع ی. رضا و آرام با خنده هادیگو ینم چیکند و ه ینگاهم م رهیخ یکم 

ود و ش یبلند م ریتاخ قهیبا چند دق انی. کنندینش یمبل م یو مقابلم رو ندیآ یم

 .مینوش یپرسد که چه م یرود. از تک تکمان م یبه سمت بار م

راحت  نقدریآرامم که چطور ا ی رهیو من خ ندیگو یم یزیو رضا هرکدام چ آرام

غرق شده بود.  شیدر غمها شیپ یقیکند. او که تا دقا یتواند نقش باز یم

 :است که منتظر منند نیسکوتشان نشان از ا

  .آب لطفا وانیل هی-

 :روند یاعصابم رژه م یرو انیک یرضا و لبخند کجک یپر سروصدا پوزخند

  ؟یبرگرد یو دست خال ثاقایم یالیو یاینشد، ب گهید-

است که دستم مشت نشود و به سمت فک محکم رضا پرواز  نیتالشم بر ا تمام

 یب زبانیم کیپشت مبل دو نفره انداخته و مثل  یدیق ینکند. دستش را با ب

 یتاز کهیکه در ذهن جفتشان در حال  یکند. از تصور فکر یتکلف نگاهم م
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 یچه م دپرس یم انیک گرید کباریشود.  یم شتریاست، دلهره و اضطرابم ب

 .است یتر از بار قبل و باز جوابم همان قبل یجد نبارینوشم. ا

 :کند یمخلوط م یفلز وانیرا در ل یدنیخبره چند نوش یساق کیمثل  انیک

 .یخجالت بکش یکه داد یخودت از جواب ارمیکوکتل معرکه م هیاالن برات -

که مخصوص خودش و آرام است را  یالسیرود و دو گ یم انیبه سمت ک رضا

گذارد  یرا مقابلم م یبیو غر بی. معجون عجانیرا ک گرید السیآورد و دو گ یم

 :کند یم و اشاره

 .یتا حاال از دست داد رویچ نیبخور بب-

 :کشد یبه شالم م یدست

  ؟یاریچرا لباساتو در نم-

 یو کم طاقت عقب م یقابل تحمل شده. عصب ریغ میفضا برا نیماندن در ا گرید

 :کشم

 .خورمینم نکن...-
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 :پرسد یم یمسلط تر و جد انیخورند اما ک یبه وضوح جا م انیو ک رضا

  ؟یشد یشده؟ چرا عصب یچ-

 :آورد یتر م کیرا نزد سرش

 االن وقت ناز کردنه آخه؟-

 :شوم یطاقت بلند م یکه ب دیآ یم میدستش دوباره سمت موها و

 ینمونده. من م یا نندهیب بندازن... شوینما یبگو پرده  ...انیتمومش کن ک-

ل او نیکشش نده؛ آخرشو هم شتریب گهی. دیرو نوشت ویدونم چقدر خوب سنار

 رتیماجرا گ نیقراره بعد ا یچ ،یهمه نقشه بکش نیباعث شده ا یچ بگو...

 .اونو بگو اد؟یب

کنند و  یدود. جفتشان مات نگاهم م یو سپس رضا م انیدر چشمان ک تعجب

 :کند یم یمسخره ا یرضا خنده  نباریا

 نیکجا بود؟ بش شینما ه؟یچ ویسنار ؟یهم زد یرو قاط یو صنعت یچته؟ سنت-

  ؟یکن یرم م هویکوکتلتو بخور چرا 

 :حشیچرخم سمت صورت وق ینفرت م با
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 هی دمیفهم یم دیاست با هیتو وسط قض یپا دمینگو، همون اول که د یچیتو ه-

 ...لنگه یکار م یجا

چرخد سمت آرام که ناباور  ی. مردیگ یم یمتعجب رضا رنگ ترسناک تر نگاه

ر فک یکنم تا کم یهم نتوانستم نقش باز قهیچند دق یمن مانده که حت ی رهیخ

در  یرضا را قانع کرده که نقش ایآرام گو ی. صورت بهت زده میبرو شیشده پ

. مچ دستم را دیآ یشود و سمتم م یبلند م کبارهیماجرا ندارد، چون به  نیا

 :زند در چشمانم یو زل م کشدیسفت م

ست دست د انیاولم ک از مثل تو که اصال کار منه... یرام کردن اسب چموش-

 ه...کرد، وگرن

ه ک یسیشود و اسمش را مثل رئ یبلند م انیجمله اش تمام شود ک نکهیاز ا قبل

کند. بالفاصله دست رضا از مچ  یاست ادا م یمرئوسش ناراض یاز حرف ها

 :دیآ یم کمیشود و خودش نزدیدردناکم جدا م

  شم؟یچت شده ابر-
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 یم ادیکلمات را فر انیفشارم و در صورت ک یم گریدردناک را با دست د مچ

 :زنم

سراغ  یاومد یپاشد ایمن چم شده؟ تو چته؟ تو چه مرگته که از اون سر دن-

 نقاب نیا ...ارمیواقعا باال م گهیکه د یعاشق من شد یاتفاق یلیمن؟ نگو که خ

 ینم یخوش زبون؟ فکر کرد یکرد میقا یپشتش چ نمیبب نیمسخره اتو بنداز زم

  ؟یادیدونم چقدر ش

را که از او فاصله گرفته ام  یبه شدت اعصاب خرد کن چند قدم یآرامش با

 :شود یم کمیکند و نزد یجبران م

  مثال؟ یدون یم ایچ خب...-

 :روم یعقب تر م باز

ده نقشه بو نجایکارات تا ا یکه همه  ...ستین یانیاصال کاو لتیدونم که فام یم-

 ...نیزم یو منو آالنو بزن یش کیکه به من نزد

 :دیآ یکند و باز جلو م یم یاز ته دل یخنده  انیک

  ه؟یآالن خر ک-
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ه برداشت رقیچشمانش ب ین یدر ن یشود و مست یم کمیطاقت تر از قبل نزد یب

 :دهد یو تکانش م

  ر؟یش یتو لونه  یو پا گذاشت یدونست یم نارویا یپس همه -

 :است دیبع قمیزنم که از وحشت آن دقا یم ییپر سر و صدا ا پوزخند

 ی. تو ته تهش روباه مکارشهینم کینزد هیکه از پشت و از تو سا ریش ر؟یش-

 یماها تفرقه بنداز نیب نکهیهمه تالش واسه ا نیا بزدلتم گربه نره... قیاون رف

  کنه؟ بتیخواست نص یم یچ

 :دیآ یم شیکند و پ ینگاهم م رهیبا آرامش و خ همچنان

 یک ...لیتحل هیهمه فکر و تجز نیا ادیمغز کوچولو نم نیاصال به ا خوبه...-

  کمکت کرده عمو جون؟

اش  هیآرام است رو یاست که تا وقت ییاز آن دسته آدمها انیک داست؛یپ کامال

د و شو کیتحر تینقاط ضعفش تا با عصبان یدست گذاشت رو دیاست. با نیهم

 یبرخورد م یعسل زیم کی یبا لبه  میروم و پا یعقب م گرید یبزند. کم یحرف

 :بمانم یکنم همچنان مسلط باق یکند اما تالش م
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که خواهر داشته  ادیاصال بهت نم واقعا خواهرت باشه... یکت ستیاصال معلوم ن-

 ....معامله هیکه خودش ناموس داشته باشه که با ناموس بق یمرد ...یباش

خون  یکوبد که شور یدر دهانم تمام نشده با پشت دست آنچنان بر دهانم م جمله

 یگذارم رو یدست م رتیشود و با ح یکج م سرم .کند یطعم دهانم را گس م

چرخم سمت  یم رتیکرد. با ح ینگاهشان م رهیبا عشق، خ یکه روز ییلبها

به است که  یکامال باورم شود او همان مرد پست فطرت گریچشمانش تا د

خاطرش دل آالن را شکستم. با همان غرور مسخره دوباره دستانش را به داخل 

 :کند یم واش فر یشلوار طوس بیج

 ....ادیبه دهنت ن یهر پر و پوچ یریبگ ادیتا  یخرد نویا-

شود. دستم را محکم  یتر م کیکند و نزد یسو استفاده م رتمیسکوت و ح از

ه با بهت ب یگریبا وقاحت و د یکی گریکه دو نفر د یو به سمت مبلمان ردیگ یم

 :اند برم گرداند رهیصحنه ها خ نیا

 ی. اعصاب منم خط خطیخور یاونجا و کوکتلتو م ینیش یدختر خوب م هیمثل -

 .یکن ینم
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کنم آب از سرم  یشود. حس م یجمالتش ادا م یآخر ترسناک تر از مابق ی جمله

 :ماجرا بروم نیتا ته ا دیگذشته و با

 ینم یکار چیه ی. تا نگیکرد یمدت نقش باز نیچرا ا یبهم بگ دیولم کن، با-

 .کنم

را  میشود. بازو یم کمیو نزد ردیگ یخشونت تمام جانش را م لیس کبارهی به

که  ستمیچرخاندم تا مقابل و چشم در چشمش با یم یچسبد و جور یمحکم م

 :غرد یزند در چشمانم و م یشنوم. زل م یکمرم را م یحرکت مهره ها یصدا

 یکه سهله، کل بوفه  السیگ هیاراده کنم، اون وقت  هیمن کاف کوچولو... نیبب-

 .کنم. منو هار نکن ی. دارم مثل آدم باهات رفتار میکن یرضا رو نوش جون م

شود. نگاه چشمانش چقدر عوض شده. فقط  یکم کم در چشمانم جمع م اشک

خوش برخورد و خوش سر و زبان  ،ییایانگار آن مرد روچند روز گذشته و 

کم کم  میام. اشک ها دهیرا ند هشیآمده که تا امروز شب یکس شیرفته و به جا

 مشیاز ابر اکه لرزشش نفرتم ر ییکنند. با صدا یرا تار م دمیشوند و د یجمع م

 :پرسم یم شتر،یکند ب یو نگاه م ستادهیکه فقط ا یفیضع
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چطور دلت  ؟یکرده بود میروتو کجا قا نیا ان؟یک یشد یعوض نقدریا یتو ک-

  ؟یکن یاومد با احساس من باز

 :دهد یسر م یلیپر طول و تفص یاز آن خنده ها دوباره

 باهاش رو یکف دستت داشت یاحساست؟ تو قلبتو گذاشته بود منو نخندون...-

ه فقط خوب و ب. من یریبگ شیتا آت یجرقه بود هی. فقط منتظر یرفتیابرا راه م

 .موقع فندک زدم

 :زنم در چشمانش یزل م ناباور

  ؟یکه فندک زد ادیب رتیقرار بود گ یچ-

 :غرد یرضا با حرص م 

 .میبتمرگ بخور صدتا کار دار ایخانم معلم. ب گهیتمومش کن سوال جوابتو د-

شوم که  یم انیچشمان ک ی رهیرضا دوباره خ یها یتوجه به آشغال پراکن یب

 :خوش نقش و نگارش نشانده یگناه را به باز یرنگش نور ب کیهزار و 



 
1324 

تو  ؟یانتخاب کرد اتیهمه دختر چرا منو واسه کثافت کار نیا نیچرا من؟ از ب-

 ...یآدما دلزده بود یرحم یهمه از ب نیکه ا

کند. حرص و خشم در چشمانش  یزند و سرش را کج م یم یکشدار پوزخند

 :را باور کنم شیگذارد لبخند لب ها یگرفته و نم یشیپ

همه  نیام از آدما اون مادر هرزه اته که فقط تو ا یدلزدگ یهمه  یباعث و بان-

عمو خر شده تا چوب حراج بزنه به اموالش، فقط  گهیبار د هی ...یهیبهش شب

 کهیبدونه که چقدر مثل اون زن دیعمو با ...گهید یفاحشه  هیواسه خاطر 

 .با همه دنیواسه پر یدار لیپتانس

 یکند. فضا یگوشم را پر م انیک یحرفها یآرام از البه ال یخفه  غیج یصدا

ه ب ایکنم کل عمارت و باغ، اصال کل دن یکه سهل است، احساس م الیو ییرایپذ

 یچرخد. تعادلم کم یشود و همزمان دور سرم م یبا هم بر سرم هوار م کبارهی

 :اول قرار دارد یدر رتبه  یخورد اما باز هم ناباور یبهم م

  ؟یشناس یمادرم؟ تو مادر منو از کجا م-

 :دارد یدر چشمانم موج بر م رشیتصو یرود و کم یچند قدم کوتاه عقب م انیک
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رفت دوتا  ادشونیمن در رفتنو  یکه با بابا یهمون***ا اگر بشه گفت مادر...-

شد که توام از قماش  یبه عمو ثابت م دیبا نشوندن... اهیبه خاک س ویزندگ

گردن کلفت  یاگر اون پسره  گرگ شود... ؛عاقبت گرگ زاده ...یا کهیهمون زن

 که برسه به دست عمو... شدیجور م لمایعکسو ف نایزودتر از ا دیرس یسر نم

 کل اموالشو صاحب هویمرد نداشته  نیا یتو زندگ ینقش چیکه ه یبود کس فیح

 ...بشه

ش به کمک دیتا شا یصندل یگذارم رو یدستم را م یخورم و با بدبخت یتلو م تلو

 :سرپا بمانم

  ؟یاز کجا؟..از کجا مطمئن-

 یسر م یو مسخره ا هیکر یچرخد سمت رضا و جفتشان خنده ها یم انیک

تالش دارم چشمانم  یشود و باز با سرسخت یمقابل نظرم جلو عقب م انیدهند. ک

 شانیخنده ها یرا از دست ندهم. صدا یکلمه ا نیرا باز نگاه دارم و کوچکتر

 خیم میاما پاها هدخوا یخواهد. دلم دور شدن م یم ادیگوشم را پر کرده و دلم فر

  .یسنگ یهاو نگاهم به آدم یسنگ نیشده به زم

 :کند یدوباره نگاهم م انیکند ک یهاشان که جان م خنده
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بس  نگات کنم. از هیثان کی هیکنم، فقط کاف داتیتونم پ یها آدم م ونیلیم نیاز ب-

  .لکاته ی کهیبه اون زن یهیشب

سرد و  یکشد. پنجه  یسرم م یشال را از رو یرحم یو با ب دیآ یم جلوتر

 :میموها یرود در البه ال یاش فرو م یسنگ

همون حالت چشما...همون  همون اندام افسونگر و پر ناز... همون موها...-

 ....یلعنت یهمون صدا وه ها...همون عش صورت...

 :شود یم قیدر چهره ام دق یکم

 ...فقط رنگ چشات-

 یعصب یه انیدر م کیو  لیدل یدهد. جنون تمام جانش را گرفته و ب ینم ادامه

را سردرگم  نندهیزند که ب یشود. آنقدر در هر حرکتش تناقض موج میو آرام م

  .کند یم

پرسد من از  یشنوم که خطاب به آرام م یرضا را م یصدا انیحرکات ک یال البه

 .است که بغض دارند ییدانم ها یام و جواب آرام فقط نم دهیکجا ماجرا را فهم
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انه چ ریاندازد ز یدست م انیافتد. ک یم نییپا اریاخت یبه دوران افتاده و ب سرم

 :شوم رهیام تا در چشمانش خ

خوشگلتو قراره با چشم باز  یواکن چشا ...ستیاالن وقت ادا اصول ن گه،ینه د-

 ....واسه عمو میعکس جور کن م،یجشن و سرور راه بنداز

 :رسدیرضا با چند قدم فاصله انگار از پشت کوه دماوند به گوشم م یصدا

بود اون ضرب المثله  یچ بابا... میامشب با دل خوش، عشق و حالش کن ایب-

  ان؟یک

از قبل  شتریکند و هر لحظه ب یدر همان حالت که چانه ام را نرم نوازش م انیک

لب و با  ریکنترل شده ز یکه به سخت ییو رو، با صدا ریاعماق معده ام را ز

 :زندیمرموز لب م یلحن

When rape is inevitable,just lie back and enjoy it- 

 یبا صدا یدر ورودصورتم بکشد که  یآورد تا رو یانگشتش را باال م و

 .در گوشم تکرار شیها شهیشکستن ش یشود و صدا یباز م یناهنجار
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 یجدا نشدن اریو آراز مثل دو  نایو س دیآ یبا چشمان به خون نشسته جلو م آالن

آالن زخم  یکنند. صدا یرا پر م یشکل ورود کی یپشت سرش با همان اخم ها

 :زندینعره م یدارد وقت

واسه اون  میفرست یعکسارم الساعه م م،یکن یخونه حاللت م نیپس ما تو هم-

 .دخترش یفرستاده پ شرفویب یناموست که تو یب یعمو

ب آالن انتخا یاست که برا یلقب ادینشاند  یلبانم م یکه لبخند رو یزیچ نیآخر

 .کویداداش کا م؛یکرده ا

 یبه سمت رضا و چشمان از حدقه درآمده اش م نایزودتر از آالن و س آراز

 عیتند و سر یلیدهد تا او کامل آمدنشان را هضم کند. خ یمهلت نم یتازد. حت

و  ستادهیا یرضا که با ناباور یشانه ها یگذارد رو یرود و دست م یجلو م

 یکشد و مقابل ناباور یکند. او را به سمت خودش م ینگاه م جیفقط گنگ و گ

بلند آرام  غیکوبد. صداى ج یمحکم بر صورتش م ،یشانیآرام با پ چشمان من و

ماجرا فقط گوش بسپارم.  هیشود تا با چشمان بسته به بق یبرعلت م دیهم مز

کند که  یگوشم را پر م انیک یآرام صدا یغهایج انیو م دهیچیصداها در هم پ

 :سیبا پل ردیاصرار دارد تا رضا تماس بگ
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 ...زنیصاحبه که سه تا قلمچماق بر یمملکت مگه ب اد،یب سیرضا زنگ بزن پل-

دندان  انیبندد و جوابش را از م یزود دهانش را م یلیمشت آالن خ یصدا و

 :دهد یبر هم فشرده اش م یها

 که یاسباب لهو و لعب نیخودتون و با ا ادیتا اول از همه ب سیآره زنگ بزن پل-

بابت خفت کردن دوتا دختر  ادیب سیزنگ بزن پل ببره، یبا قپون نیجور کرد

 ...معصوم، چوب تو

 :دیگو یم انیاز اتمام جمله اش باز ک شیپ

 .به انتخاب خودش اومده نجاستیا یمعصوم؟ هرک-

 درنیگ یاز هم فاصله م یحالم به سخت یب یشود. پلک ها یبه پا م اهویه دوباره

 یصورت کبود از خشم آالن و دستان قدرتمندش که در پ یشوند به رو یو باز م

در حال جدا کردن آراز و رضاست و  نایکنند. س یحرکت م انیک یگرفتن دوباره 

 .میهست نجنگ تن به ت کیمن و آرام فقط شاهد  انیم نیدر ا
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 یشباهت دارد به سمت فضا شتریب دنیکه به دو شیبا حرکات تند قدم ها انیک

را  ونیزیکنترل تلو موتیر انیک دنیرود و قبل از رس یم ییاریکوچکتر پشت پذ

 :دیگو یم یدارد و با لحن مبارزه طلبانه ا یبر م

ه چون دستت که ب ،ینیبب لمویف نیکنم ا یم شنهادیپ یا یباز یقبل از هر وحش-

 ...یمجاز یکنم تو شبکه ها یمن بخوره پخشش م

از بدن  یگریدود. مشت آالن باز قسمت د یو پر صدا به سمتش م یعصب آالن

دردناک   یمن بلند تر از صدا یشاد خنده ها یرا نشانه گرفته اما صدا انیک

 یدو تکه و خوش نقش و نگارم در استخر م ویرسد. با ما یبه گوش م انیک

در  که یکت یخوش برا یدوم و با حال یم گریبه سمت د یچرخم، از سمت

کنم. خاطرات آن روز از مقابل چشمانم  یم فیرا تعر یزیچ ستیمعلوم ن ریتصو

و در استخر بزرگ و مجلل منزلشان شاد  یگذرد که چقدر از بودن با کت یم

 دنیکند. د یتک تک افراد حاضر را مات م میها طنتیخنده ها و ش یبودم. صدا

ه شوند ب یم رهیکه ناباور خ یافتند و چشمان یکه نا خواسته م ییآالن با دستها

مجسم تمام  طانیش نیا نکهی. باور اردیگ یجانم را م ال،یبزرگ و ید یال س

 یهایس یکند. پرده  یام م وانهیبودنم در استخر را ضبط و ثبت کرده د ریتصاو
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شنوم و  یم یینه صدا گریکند. د یچشمانم را پر م یو درماندگ ،شرمیاز ناتوان

 رگیهم د یشوم که صندل یلحظات مطمئن م نیدر آخر فقط. نمیب یم یرینه تصو

روم. سقوط  یم شیام را نداشته و به سمت سقوط پ ینیتوان نگاه داشتن سنگ

حکم سوت  نباریآرام که ا غیج ی. بازهم صداستیمن ن یجا گریکه د ییایاز دن

جز رنج و  انشیواردش شدم و پا یفکر یکه با ب یاحمقانه ا یدارد بر باز انیپا

 .نداشت میبرا یدیعا چیه ،یدرماندگ

 یشوند و صدا یبزرگ خورده م یجاروبرق کیانگار توسط  کبارهیبه  صداها

  .دهد یفرکانس ها را تحت شعاع قرار م یهمه  یو ممتد ریز

 یتکانم م انهیکه به شکل ناش یگذرد تا دوباره حرکات دست یدانم چقدر م ینم

صورتم  یو آدم ها. حرکت قطرات آب را رو ریتصاو یایدهند، برم گرداند به دن

چشمان مضطرب آالن  دنیکنم و د یچشمانم را باز م یکنم. با سخت یاحساس م

بازگشت فرو  یق بیخواب عم کیخواهد به  ی. دلم مزدیر یبه همم م شتریب

دهد. دست چپش  یآب قند را به زور به خوردم م وانیو ل دیآ یبروم. آالن جلو م

نگاهش  یآب را سر بکشم. با درماندگ وانیته تا راحتتر لپشت سرم را گرف
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ن و نگرا ییجفت چشم کهربا کیو فقط  ستین گرید ی. حواسم به صداهاکنمیم

 .سنجاق کرده رحمیب یایمرا به دن

کند.  یدستان رضا را از پشت سفت گرفته و خشم در چشمانش غوغا م آراز

 :شکندیآالن سد سکوت را م یصدا

 ؟یخوب -

 نکهیاز ا شیکند. پ یچکند و نگاهش رد اشک را دنبال م یاراده م یب میاشکها

 :نایس یو بعد صدا دیآ یم یپرشتاب یقدم ها یبزند صدا یحرف

 که دم در پارک بود رفت... برم دنبالش؟ ینیفرار کرد... با ماش -

 یمیو مثل نس یخبر را برباد بده یاز همه جا ب کی تیثیح ؟یسادگ نیهم به

ه ک یکس یلکه دار کردن آبرو یهمه تالش و تقال فقط برا نیا ؟یگذرا فرار کن

 ات نداشته؟ ختهیبهم ر یدر گذشته  ینقش چیه

رمق  یب یشود و فقط مثل جسم یناباورم خارج نم یاز حنجره  ییصدا چیه

کنم. درست مثل  یپس از طوفان نگاه م یهمان گوشه افتاده ام و به اتفاق ها

 .کند یم فایرا ا نندهیدعوا فقط نقش ب نیا که در یناظر
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قهار دستانش را سفت تر از  ریگروگانگ کیو آراز مثل  دیگو یم یزیچ رضا

چرخاند  یصورتم م یکشد. قبل از هر تصمیمى آالن نگاه آخرش را رویپشت م

 :شود یو بعد بلند م

نقد  یلیدنبالش... اون هنوز کارش با ما تموم نشده. ما فعال س یخواد بر ینم-

 ...میرو بچسب

نگاهش  رهیکند سمت رضا که با نفرت خ یشود، رو م یبلند م نکهیمحض ا به

  :دیگو یکند و خطاب به آراز م یم

 ده؟یمهره رو کنار هم چ نهمهیا یچ میولش کن آراز بذار بفهم-

  ییکند و او به محض رها یپر حرص و نا خواسته دستان رضا را رها م آراز

 :ردیگ یفاصله م

 ن؟یدربر نویبزن ن،یزیمملکت شهر هرته بر نیفکر کرد .ارمیپدرتونو در م-

برگه را از داخلش  نیرود و چندیادامه بدهد آالن به سمت کتش م نکهیاز ا قبل

 :کشدیم رونیب
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که  یدون یرو بشه. م اتییمدارک پول شو یکارو بکن تا دونه دونه  نیحتما ا-

 .برسه چقدر خوش به حالشونه اتیبه دست شاک نیا

 :ندازدیکند خودش را از تک و تا ن یتالش م یپرد ول یاز رخ رضا م رنگ

 ...نکردم که بترسم یچرت نگو، من کار-

 یبه چشم م یکه دارد کامال مصنوع ییزند که با حال و هوا یم یشخندین آالن

 :دیآ

 ...میبکن یامتحان هی ستیبدم ن باشه...-

 :خواند یم ترشانیت یکند و از رو یبرگه ها م کیبه  کیبه  ینگاه و

عرفانم که خوب  یکنه، داروخانه  یخود حکمتو امضا م یقاچاق دارو به خود-

 . کنارشنیقلمو رو کنم جفتتون کله پا شد هی نیهم از انبار قاچاقت پر شده...

ساختمان  منطقه...، سیتن یها نیمال، احداث زم ...شستن پوالت با ساخت

 ...یینمایس لمیچند ف یکنندگ هیپزشکان...و ته

 یم رهیخواند و بعدخ یم شانیو از رو زندیورق م یکی یکیبرگه ها را  آالن

 :شود به رضا
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 ...دستمه سلطان دارو ریخوب ز نتیسنگ ی پرونده ه؟یکاف ایاشم بگم  هیبق-

فاصله  نیاز ا شیتند نفس ها یرضا از مقابل نگاهم دور شده اما صدا ی چهره

 :رسد یبه گوشم م

 ...تسیبند ن ییکه درستم باشه، تو که دستت به جا رمیگ ؟یاز کجا آورد نارویا-

 :شود یزند و دست به کمر م یم یسرد یتک خنده  آالن

دونه اشون  هیمن چقدر آشنا و کله گنده دور و برمه که  یدون یخودتم خوب م-

 ...زاده برسونم یمدارکو به دست ول نیا هیفقط کاف واسه چپه کردنت کفافه...

 :دپرس یکند م یکه سمت آرام م یپرد و با نگاه ترسناک یحرفش م انیبه م رضا

 ازم؟ یخوایم یچ-

 یتا کمکم کنند جا ندیآ یو آراز به سمتم م نایشود و س یآالن پررنگ تر م لبخند

 نید از اروند وخودشان بع یکنم، م یبدهم، اما مخالفت که م ریینشستنم را تغ

. آرام همچنان ساکت و نندینش یم ییرایمبلمان پذ یهمه تنش و دعوا باالخره رو

رضا در امان  زیاز نگاه تند و ت  ارمانده و تالش د رهیصامت فقط به اتفاقات خ

 .آمده شیمسائل پ یلیکه از حال رفته ام خ یدر فرصت کوتاه ایبماند. گو
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کنه و تو چرا  یم یچه غلط نجایا انیک نمیکن بب فیآدم از اول تعر یمثل بچه -

 ؟یآدمش شد

در  ییکند و جا یبا چند قدم بلند و پر استرس از پشت سرم حرکت م رضا

 یشده و ناز شصت آراز به خوب یلبش خون ی. گوشه ستدیا ینگاهم م ررسیت

کشد و  یزخمش انگشت م یدست رو کی. با دهیصورتش نقش و نگار کش یرو

 :زند یسکوت آهسته ب م هیشود. بعد از چند ثان یچهره اش در هم جمع م

بابا بزرگ  قیاز طر دمیکه بعدها فهم یقیطر هیاز  ران،یاومد ا شیدو سال پ-

 ریز یخودتون بوده، کامل آدرس و مشخصاتتونو داشت. اولش نگفت واسه چ

. عموش رانیعموش اومده ا یبابت خواسته  دمینظرتون گرفته اما بعدش فهم

بهتر  کمی هشده. حال و روزش ک یسالها مداوا م نیبوده و ا ضیچند سال مر

زنش  شیکه چند سال پ یدختر نهیو بب قیتحق یبرا ادیتا ب گهیم انیبه ک شهیم

همه سال چرا دنبالش  نیا نکهیا ...هیبرده و گم و گورش کرده چه جور دختر

 تونیدونم که آدرس خونه زندگ یدونم اونم بهم نگفته اما میرو من نم ومدهین

 ...خود بابابزرگت داده بهشون
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کند. آن بهت که چشمان ما را پر  یمسلط تر از من و آراز و آرام نگاهش م آالن

 :کرده در نگاه او کمرنگ تر است

 آقاجون با عموش در ارتباط بوده؟-

 :دهد یتکان م یکالفه سر رضا

اومد  یدونم آدرس خونه و شرکتو داشت، وقت یمن فقط م دونم؟یمن چه م -

بود به  دهیبود، گشته بود دنبال رهام و ته نخ رس ومدهیسراغ منم ن سراغ من...

 ...لهبندازه تو ت شمویکرد تا بتونه ابر قیتحق یلیخ من. از اول نقشه اشو نگفت،

 کند که آراز و آالن با هم به سمتش یم یزیزشت و نفرت انگ یخنده  نجایا و

 .روند یم

به سمت  یحرکت عمود کیشود و با  یلباسش در دستان آالن چنگ م ی قهی

 :شود یم دهیباال و صورت آالن کش

 دندوناتو سنگفرش معده ات کنم... نکهیقبل از ا ،یدیم حیآدم توض یمثل بچه -

 یتوالت ازت سوال جواب م یبرمت سر کاسه  یم یکن یگه خور یبخوا ادیز

 ...کنم
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 :آورد یبا ترس دستانش را باال م رضا

 .غلط کردم ولم کن... خب... یلیخ-

. با دیآ یفرود م نیزم یرو زینفرت انگ یکند و او حشره ا یم شیرها آالن

 :ردیگ یترس از آالن فاصله م

 .میوسط من و عرفان و آرامم کمکش کرد نیاطالعات جمع کرد و ا یلیخ-

دهد. به  یفقط گوش م ریچرخد سمت آرام که سر به ز یبا نفرت نگاهش م و

 .وضوح تالش دارد گناه خودش را کمرنگ کند

دخترش بشه. اما از  الیخیبکنه تا هرطور شده  یخواست عموشو راض یم-

تا قبل از  رو دور تند افتاد... یهمه چ بدتر شد... زیهمه چ دید شمویابر یوقت

 ...حد نفرت نداشت نیاون تا ا

 :پرد یحرفش م انیکالفه به م آالن

 ...اون د***ثو ولش کن-

 :دهد یو ادامه م ردیگ یم قیعم یدم
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باعث  یچ واسه کمک بهش؟ یهمه تالش کن نیباعث شد ا یچ از خودت بگو...-

 سهام؟ دیسمت نهاز و خر یایشد ب

 :رود یعقب تر م یقدم رضا

بزنم  یهر حرف تا بگم... رونیندارم. بگو آراز بره ب تیخودم امن یتو خونه  -

 .سرم نیزیریجفتتون م

از  کبارهیقابل مهار ش است  ریهمه سکوت برخواسته از خشم غ نیکه ا آراز

 :پردیم شیجا

 .االنم دست دست کردم واسه کشتنت نید تا هم-

 :کند یآراز دستش را بلند م دنیقبل از جه آالن

 ای ...یکن فیتکل نییکه تع یستین یگاهیاصال تو جا بذار حرفشو بزنه آراز...-

 .یکنم حرف بزنیم یکار هی ای یزنیحرف م

 :دهد یبا مکث ادامه م رضا
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خواست  یم انیکه ک یخواستم با جور شدن مدارک یم اومدم سراغت... یم دیبا-

 ...رونینهازو از چنگت بکشم ب لما،یو ف با اون عکسا جمع کنه؟ شمیاز ابر

 .یداد یتقاص پس م دیتو با ات بوده... هیآبروت برات مهم تر از سرما شهیهم

 یدهد. آالن قدم یگوش م ریو تنها آرام سربه ز میخور یاز حرفش جا م یهمگ

که آالن تالش دارد  داستیکشد. به وضوح پ یگذارد و باز رضا عقب تر میجلو م

 دنیفهم یبجود. صبرش فقط برا شیدندان ها انیرضا را م یتا نپرد و خرخره 

  .کل ماجراست

 یم یصندل یشوم و رو یبلند م یبرگردانده. به سخت میجان را به پاها استرس

 که از تک تک یرتیمانده، اما در مقابل ح ی. احساس ضعف در تمام تنم باقنمینش

 .است چیه ندینش یرضا در جانم م یحرف ها

 شرف؟یب یتقاص چ-

 :رسد یبه گوش م شیپ یقیرضا پر نفرت تر از دقا یصدا

 ...یمن عوض گناهیمرگ خواهر ب روناک... تقاص مرگ-

 :پرش یانبوه موها انیکشد م یکالفه پنجه م آالن
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 ان؟یبودم تو اون جر کارهیمن چ کرد احمق... یروناک خودکش-

برداشته  کبارهیکه سد را  یلیمثل س دهد، یتوجه به حرف آالن ادامه م یب رضا

 :کند یم یاز دهانش راه رونیباشند کلمات رابه ب

چهار نفره اتون عاشقت  یمسخره  یاز همون جمعا من بود... شیدرد دالش پ-

 شتریبعد از مرگ مادرت ب ،یکرد یو درد دل م یزد یتو براش حرف م بود...

بودن با تو برنامه ها  یبرا دوستت داشت... ...یبود کیاز رهام با روناک نزد

اما  یسرسختگفت تو یم کنه...یعاشقت م یروز هیگفت باالخره  یم داشت...

 ...من ی چارهیخواهر ساده و ب ...کهیدلت کوچ

 :پرد یحرفش م انیطاقت به م یب آالن

من قابل احترام بود اما اصال نقل  یبرا شهیروناک هم ...میما با هم دوست بود-

 ...نبود یخاطرخواه

 :کشد یاش م یشانیبر پ یدست کالفه
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 نبودم... شیاومد که من باعث و بان شیطرفه فقط واسه روناک پ هیحس  هی-

خواهر  هیدوست و  هیاز  ریغ یتونم به چشم یدادم که نم حیبارها براش توض

 ...نمشیبب زیعز

 :در چشمانم ندینش یقرار آالن م یب نگاه

 ...یدوست معمول-

 .خودم و نادر را بفهمم یهمه مخالفتش با دوست نیا لیتوانم دل یم حاال

 :دهد یرا به افکارم نم یشرویپ یرضا اجازه  یصدا

 چیخواهرم ه یتو باعث شد کنار... شیگذاشت شرفایتجاوز اون ب انیبعد از جر-

تا آخر عمرش از خودش متنفر  به خودش نداشته باشه... یحس خوب گهیوقت د

 ...بود

. انگار در تالش است تا ستدیا یمن و رضا م انیو  م دیآ یبا چند قدم م آالن

 :متقاعد کندجفتمان را 

همون موقع بهش گفتم  تجاوز به من ابراز عالقه کرد... یروناک قبل از ماجرا-

 گهیتونم به چشم د یگفتم نم ناموس خودمه... نیبرام ع قمیگفتم ناموس رف نه...
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 یکه من حت یطیاونم تو شرا م،یاصرار داشت با هم ازدواج کن ...نمشیبب یا

ازدواج  یام برا یزندگ طیشرا یچشم نگاهش نکرده بودم و حت نیبه ا یلحظه ا

 شیروناک پ یبعد از حرفا ییکذا یداستان تجاوز و اون مهمون جور نبود...

 ...اومد

 :شود ینگاهم م ی رهیدر چشمانش خ یغم بزرگ با

 کردم، اما خدا ینگاه م نایبه رفاقتم با روناک مثل رفاقتم با رهام و س دیمن نبا-

 ...شاهده نایس و رهام بود... نایس نیمن ع یکه روناک براشاهده 

 :دهد یتکان م یسر نایس

عشق  کیخود ساخته شده بود؟  یایرو هیروناک عاشق  آالن... گهیدرست م-

 رتیغ ییجورا هیداره و ادینشون بده طرفدار ز نکهیا یروناک برا طرفه... هی

 ییتنها ویمهمون یافکار بچگانه و لجباز یسر هیآالنو قلقلک بده، به خاطر 

ادمه رهام و آالن، ی یحت به آالن ارتباط نداره... یاتفاقات بعدش ذره ا رفت...

که از سر گذروند. اما  ییبا ماجراها ادیمشاور تا کنار ب شیبردن پ یروناکو م

 ...داشت یافسردگ ی نهیگذشته از اون اتفاق، روناک از قبل زم
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 :زند یم ادیطاقت فر یب رضا

 قش،یخواهرشو رف نیکه ب یزن یم رتویغ یاون رهام ب یتوام حرفا خفه شو...-

 ...ستمیمن رهام ن یول پرست بود، بیغر شهیهم انتخاب کرد... قشویرف

 :چرخد یمن و رضا م نیآالن مشت شده و نگاهش ب دستان

درصد هم احتمال  کیبود که  قیرفاقت عم هیپاک و ساده بود، یلیما خ یدوست-

 ...طرفه کیحس  هیدادم تهش بشه  ینم

 :زند یام زانو م یصندل مقابل

 شهیبا معرفت که هم قیرف هی من خواهر نداشته ام بود... یبرا شهیروناک هم-

جا به بعد نگاه روناک  هیاما از  تو و نادر... یمثل دوست ...دادیبه حرفام گوش م

 ...نگاه کنم اما اون یا گهید تونستم به روناک جورینم عوض شد...

 :زند یم ادیاش افتاده فر یصوت یکه به جان تارها یامان یبا بغض ب رضا

 ...دهن زده شده بیس یخودت فکر کرد شیچون پ یتو خواهرمو نخواست-

 :پرد یطاقت از جا م یپر از خشم و ب آالن
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من دروغ  ما هست... نیاتفاقات ب یشاهده همه  نایس نبوده... نیقسم ا یبه عل-

 ؟یچ نایس پرسته، بهیرهام غر گم،یم

 :زند یم ادیفر تیبا عصبان آراز

جو مغز تو  هیکله اش پهن بار کردن.  تو ؟ید یم حیبراش توض یواسه چ-

برسه  نجایکه به ا دهیهمه سال کش نیرو دنبال خودش ا نهی. کستیسرش ن

 یعازش توق نیاز ا شتریکنه ب یکه با جون آدما باز یکس دست و پا... یبدبخت ب

 ...داشت شهینم

آرام  یدارد جو متشنج را کم یشود، سع یاش بلند م یبا همان آرامش ذات نایس

 :گذارد یو دست بر شانه اش م ستدیا یکند. کنار آالن م

... میدیبا هم خوب و بدو فهم م،یما با هم بزرگ شد رضا... گهیآالن درست م-

رفتارش با روناک برادرانه بود. من شاهدم که چقدر تالش داشت  شهیآالن هم

رابطه گرفت،  نیبه ا یا گهینظر روناکو از همون سالها که نگاهش رنگ د

از  تشیمسئولاومد، چون هم  ینم ویدسته جمع یوقتا قرارا یلیعوض کنه. خ

اون  یماجرا خواست کم کم روناک دل بکنه... یبود و هم م شتریتک تک ما ب
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اگر آالن با خواهرت  خواهرته... یبعد از ابراز عالقه  یلیمال خ ینینفر یمهمون

 ؟یخواست یم نویتو ا کرد...یبا ترحمش خواهرتو انتخاب م دیکرد با یازدواج م

 

. هر میکن یها را ترک م ثاقیم یالیگردان شکست خورده، و کیمثل  درست

آراز و  نا،ی. من، آرام، سمیخودمان در حال دست و پا زدن یدرون یایکدام در دن

لنگر انداختن  یبرا یطوفان زده اش ساحل امن یکشت گریآالن... آخ از آالن که د

 روزیکه پ یمانند سردار ظیغل ییو اخمها دهیخم یکند؛ با شانه ها ینم دایپ

 یاه و سرپن یب یرا برباد داده، با دستان مشیجنگ شده اما تمام غنا دانیم

شود، نگاه  ینم رهیکه خ یرود. نگاه چشمانش به تنها نقطه ا یم شیافکنده پ

  .منتظر من است

 :چدیپ یرضا در گوشم م یو هنوز صدا میستیا یآرام م نیماش مقابل

 یخواهرم تقاص پس بد گناهیواسه دل ب دی... باشهیدرد تموم نم نیا چوقتیه -

 ...لتیفام یآالن خان... هم خودت هم تک تک دخترا
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 اش ختهیکس جلو دار خشم افسار گس چیه گریآراز که د یناگهان یبعد حمله  و

 .نبود

توانست او  یکس نم چیه یقیدقا یبا مشت و لگد به جانش افتاد که برا یجور

 .اش جدا کند یعصب یرا از رضا و خنده ها

 تفاوت که هر نی. با امیکن یرا ترک م ینیباغ نفر میکه آمده ا یبیهمان ترت با

 م؛یگذار یها جا م ثاقیم ملکیاز ما یاز وجودمان را در گوشه ا یزیکداممان چ

من اعتماد ساده لوحانه ام را، آراز آرامشش را،آرام عشقش و آالن غرورش 

شکستن و خرد  ی،صدارضا یو حرفها انیک لمیف یکه پا یهمان غرور را...

 .شدنش دلم را لرزاند

پشت  شهی. مثل همداستیآالن پ نیماش ریتصو نیبزرگ ماش ی نهیداخل آ از

 یهمه  یباال یریپذ تیهم مسئول شیکند و در اوج غصه ها یسرمان حرکت م

و  دیآ یآرام م نیخانه باغ سپر به سپر ماش یقد علم کرده. تا دم درها فشیوظا

کند  یم یا اورا راضیکند و گویم یکوتاه یگفتگو نایس شود، بایم ادهیآخرسر پ

  .ندیب یاو به تهران برگردد و بعد از آن فقط چشمانم رفتنش را م نیتا با ماش



 
1348 

تند آراز  ینفس ها یاز صدا ری. به غدهیسرتاسر کوچه را در آغوش کش شب

 ،یشاد ادیشود و با فر داینفر پ کیرسد. کاش  یبه گوش نم یگرید یصدا چیه

 برگردد... شینجات دهد. کاش قصه به ابتدا یکابوس لعنت نیتک تکمان را از ا

آراز  ینشود،نفس ها یچشمانم پر و خال آرام مضطرب نلرزد، یکاش دست ها

 .و آالن کمرش راست شود ردیآرام بگ

که زد و آشغال  ییناروا یکه رضا نثار آرام کرد؛ تهمت ها یکیرک یها حرف

و تک  یاو را خال ختیر رونیکه خواسته و ناخواسته از دهانش به ب ییها

 .تکمان را پر کرده

. میرو یباال م یکی یکیرا  وانیا ینامطمئن آرام پله ها یسر قدم ها پشت

و نگاه  میریگ ی. رد صدا را مدیآ یم ییرایو آالن از پذ زیحرف زدن عز یصدا

 :کند یمکث م یا قهیهر کداممان چند دق یرو زیمهربان و نگران عز

 ن؟یسر و وضع برگشت نیچه خبر بوده که با ا رونیاون ب-

دور  مانیرا از غصه ها زیو آالن تالش دارد تا عز مییگو ینم چیه ریبه ز سر

 :کند
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 م؟یوردلت. بد کرد میباز برگشت میخوش گذروند میرفت زم؟یخواد بشه عز یم یچ-

داده بر چهارچوب  هیتک نهیآراز مانده که ساکت و دست به س یرو زیعز نگاه

 .چرخد یم یفرش به دنبال جسم نامعلوم یدر و نگاهش رو

 ...رهیخنده هاتون تا ته کوچه م یصدا ن،یایاز شبم ب یآراز چرا ساکته؟ هر وقت-

 شده؟ زبونشو قورت داده؟ یچ

 کیداند  یکند،او هم خوب م یزند اما سرش را بلند نم یبه زور لبخند م آراز

 :بردن به حال دلش یپ یاست برا یکاف زینگاه عز

 یم نیتمر ؟دارمیبفهمن مرد شد هیباش تا بق نیسنگ کمی یگینم شهیمگه هم-

 ...گهیکنم د

 .کند یسکوت م هیچند ثان زیعز

. نیند لمیدروغم تحو ی. ولنینگ ن،ینگ نیخوا ینم کور نه... یشدم ول ریپ-

 ...نمتونایفردا مثل مادر مرده ها نب ...نیبخواب نیبر

 :زند یم یلبخند تلخ آراز
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 ...جون زیعز گهید میمادر مرده ا-

 :دهد یتند جوابش را م شهیبرخالف هم زیعز

 ...من که نمردم-

 :دهد یم هیو نگاه کاوش گرش را زودتر از بق زیجواب عز آالن

 ...قربونت یساله بش ستیصدو ب شاهللیا-

عزت و احترام  ینشمو تا وقت یدعا کن محتاج کس دعاها واسه من نکن... نیاز-

ها آخر از همه درداتونو  بهیوگرنه زنده باشمو مثل غر دارم زنده باشم... نتونیب

 ....نیبهم بگ

رود و  یم زیکند. به سمت عز یرا قطع م زیهللا" آراز نطق عز یال اله ال"

 :ردیگ یسرش را در آغوش م

 ...ایذار یخودت نم نیبار خواستم دلقک نباشم بب هیمن غلط کردم. -

 :زند یدر چشمانش لب م رهیکند و خ یسرش را از آغوش آراز رها م زیعز

 ...چشمات چرا خون افتاده-
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 یدونه راز مگو باق هی نیبذار ا ...زیعز چونمتیمعتاد شدم. هرکار کردم نشد بپ-

 .بمونه

  یرود و با دلخور یبه آراز م یجانانه ا یچشم غره  زیعز

به جا  مانیرا برا اسشیگذرد و عطر خوش  یهمان نگاه کشدار از کنارمان م و

دلش را به دست  یرود تا کم ی. آراز همراهش ممیریآرام بگ یگذارد تا کم یم

 .اوردیب

کند  یکشد و رو م یم یقیرسد آالن نفس عم یدر اتاقش که به گوش م یصدا

 :سمت آرام

 ویامشب که گذشت، اما فردا همه چ متخصص... شیبرمت پ یفردا م نیهم-

 .یکن یم فیمو به مو تعر زیواسه عز

 .دیگو یم یکم جان یکند و "باشه"  یم دییرا تا شیحرفها ریسربه ز آرام

 :کند ینگاه برادرش را به سمت من و او معطوف م ،ییرایآراز به پذ برگشت

امشبو  یماجرا نیچشماتونو که بست نیکن یسع ن،یبخواب نیشما دوتام بر-

 ...نیفراموش کن
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 :شود یم کیبه جفتمان نزد یکم

 ...سراغ اون دوتا اراذل نیخودسر بر نمینب-

 :در حال جستجوست نیزم یآراز دوباره رو نگاه

 .گهید هیکاف ،یقدرت داد شیامشب نما یبا توام هستم آراز، به حد کاف-

 برادرش ی رهیبا چشمان به خون نشسته خکند و  یسرش را بلند م کبارهی آراز

 :شود یم

 ی نهیک هیخواست سر آرام آورد. هزار جور دوز و کلک زد واسه  ییهر بال-

زور،  یکه جلو یکو اون آالن ...یبه حرفاش گوش کرد یفقط واساد. صدساله..

 ؟یچرا دوتا تو دهن نجسش نزد مشتش هوا بود؟

 :شود یتر م کینزد یقدم آالن

 عوض شد؟ یچ ،یهمه تو مشت زد نیا-

 ...دل خودم که خنک شد-

 :گذارد یبرادرش م یشانه  یو دستش را رو دیآ یتر م کینزد آالن
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 هیرضا  ...هیبه جون بق میفتیواسه دل خودمون، با مشت و لگد ب ستیقرار ن-

و  نهیاون همه ک ...ارهیجونور تو دلشه که بدتر از منو تو داره از پا درش م

 ...چسبه ینفرت اول از همه خ ر خودشو م

دهد تا آالن حرفش را با همان  یکند و فقط گوش م یدستانش را مشت م آراز

 :خشدار و بم ادامه دهد یصدا

 نیزم فیحر هی م،یکه تو صورتش پنجه بکش ستیقدر ن فیحر هیرضا االن -

 ه؟یداره؟ اصال جوونمرد یباهاش چه سود دنی...جنگهیخوردست، زخم

 ...آرام-

 :کند یم هیصدا گر یچرخد سمت آرام که ب یآالن م نگاه

بود چنگ و دندون نشون  یخوادش، اگر دلش با اون عوض ینم گهیآرام که د-

به زور که  خوره... یخودشو داره م یآرام چوب ندونم کار داشت... دهیدادن فا

 .نایچشم براه بود و چاه و  خودش انتخاب کرده... بود... فتادهیرضا ن ریگ

 :زند یلب م دیآ یکه از ته چاه م ییبا صدا آرام

 ...اگر من به همتون بد کردم...-
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 :کند یآرام تمام شود آالن حرفش را قطع م یجمله  نکهیاز ا قبل

مال خودمه. اما االن وقت افسوس  شمیام هست.اول گهید یاما و اگرها یلیخ-

کمتر. ما  یکی شتریب یکی م،ی. هر کدوممون قد خودمون مقصرستیخوردن ن

ه ک م،یریباد از هم فاصله بگ هیکه با  شدنیسست م نقدریهامون ا شهیر دینبا

 .شهیشبم صبح م نیا ...ستین یالی.اما خمیگرفت

به چشمانم  ینگاه کردن در چشمان آالن را ندارم، هرچند که او هم لحظه ا یرو

در  ایداند  یخودش و آرام مقصر م یکند تا بفهمم مرا هم به اندازه  ینگاه نم

 نمانده؟ یبخشش من باق یبرا ییدادگاه او جا

 :کیتار مهین ییرایگرداند به پذ یآراز برم م یصدا

 ...پخش کنه لمویف ؟اگریچ کهیاون مرت-

 :دیگذرد تا آالن بگو یعمر م کی یبه اندازه  یا هیچند ثان سکوت

خواست پخششون کنه تا االن  یم اگر ...رهیگ یکنه، گاز نم یکه پارس م یسگ-

 ادیحتما بازم م ...هیا گهید زیکرده بود. هدفش از نگه داشتن اونا چ

 .کنه یپشت سرشو خراب نم یپال یمطمئن باش همه  سراغمون...
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هم  ییحضور ندارم. البته که صدا نشانیزنند انگار من در ب یحرف م یجور

 .نمانده تا بخواهم اعالم حضور کنم میبرا

کنارم و دست بکشد بر سرم، از خانواده ام  ندیخواهد تا بنش یآقاجان را م دلم

 نزده؟ میبرا شیاز دانسته ها یسالها حرف نیچرا تمام ا نکهیو ا دیبگو

 ینامرئ یروم. طناب یم شیبه سمت اتاق کار آقاجان پ شانیحرفها یتوجه باق یب

 یروغن یپر از برگه ها یکاز زیکشد به اتاق کوچکش با م یبعد از سالها مرا م

کوچک و بزرگ و البته  یدوات و قلم ها ،یخطاط یگراف برا یو کاغذ ها

 .شیبایز یشده  یخطاط یتابوها

  .باغ یشود به رو یاول است که باز م یکار آقاجان تنها اتاق طبقه  اتاق

شود. بعد از مرگ آقاجان به جز ماه  یلوالها بلند م یکنم و صدا یرا باز م در

 نیکداممان دل  آمدن به ا چیکند، ه یم زیاتاق را تم یکه هر از چند ریمن

 .میرا نداشت یواریچهارد

 انجیپرده ها کامل کنار رفته اند. از ا میپنجره است و مثل قد ریز زشیهم م هنوز

 یبندم. کتابخانه  یروم و در را م ی. داخل مداستیپ یهم به خوب دیدرخت ب
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نگاه  شیرا بر دوش ها لدورانتیو یچند جلد خیکوچک آقاجان هنوز هم تار

را  یبشر یو رنج ها هادرد  خیکه تار یمعتقد بود ملت شهیداشته. آقاجان هم

  .شود یتکرار م شیبرا بتینداند، قطعا مص

 یم خیاش م یخطاط یتابلو نیآخر یکشم و نگاهم رو یم شیبر کتابها یدست

 .شود

 :شعر را در دلش بغل کرده تیکه دو ب ییبایز یتابلو

 از شبنم عشق خاک آدم گل شد-

 فتنه و شور در جهان حاصل شد صد

 نشتر عشق بر رگ روح زدند سر

 .و نامش دل شد دیقطره از آن چک کی

 یصندل یروم، رو یم زشیچکد. سمت م یجوشد و م یدر چشمانم م یاشک

تک تک  یرو کنم. نگاهم یو پنجره را باز م نمینش یاش م یو چرم یمیقد

کم کند. آقاجان حق  شانییبایهم نتوانسته از ز یکیچرخد. تار یدرختان باغ م
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 یب یاتاق و منظره  نیبه ا اوردیاش پناه ب یخستگ یروزها یداشت برا

 .رشینظ

غصه دار  یو آراز با چشمان ردیگ یدر نگاهم را از باغ م یزخم یلوال یصدا

 .شود یداخل م

 ؟یبخواب یرینم-

 :دهم یتکان م یسر

و کجان، اما  نیدونسته پدر و مادرم ک یهمه سال م نیکه آقاجون ا شهیباورم نم-

 .بهم نگفته یچیه

شود. مشخص  یهم مثل من با ورود به اتاق آقاجان، چشمانش نمدار م آراز

در ذهنش  یمکث نکند و ناخواسته خاطره ا ییاست که تالش دارد تا نگاهش جا

 :جرقه نزند و دلش را به آتش نکشد

 ...چرا نگفته مهمه نکهیا ست،یدونسته که مهم ن یم یآقاجون چ نکهیا-

 ...شدیکابوس بود و زود تموم م هیامشب  یکاش اتفاقا-
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دهد.  یم هیتک زیم یو دستش را بر لبه  دیَ   یمطمئن به سمتم م ییقدم ها با

 شهیتر از هم یحالت چشمانش را جدصورتش افتاده و  یباغ رو یها هیسا

 :دهد ینشان م

 یپسره  نی. اصال از کجا معلوم امیامشبو فراموش کن یقراره حرفا و اتفاقا-

 از کجا معلوم پسرعموت باشه؟ راست بگه؟ یروان

بر لبانش جا  یکه به سخت یمصنوع یکند. با لبخند یاش نم یراض سکوتم

 :دهد یخوش کرده ادامه م

 یتون یم نیرفته رو پشت بوم بخوابه. بب تیفکرا برو باال، حاج نیا یبه جا ایب-

از اون باال خودشو پرت کنه  رهیشبونه فاز سوپر من نگ هوی ن؟ییپا شیبکشون

 !نییپا

 آالن رفته پشته بوم؟-

 :دهد یتکان م یسر

من بپوش، برو  دریمزاحمش نشه، اما به نظرم تو لباش اسپا یگفت کس-

 .تو باشم دریخوام اسپا یکن. بگو امشب م رشیغافلگ
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 یم نکهیا یرها کند؟ با همه  الیکند تا ذهنم را از فکر خ یکه م یتمام تالش با

 .ردیگ یاست باز هن از جمله اش خنده ام م یمصنوع شیدانم چقدر خنده ها

 :کند یم تمیزور به سمت در هدا به

 مزاحمش نشه؟ ینخواد من برم باال، مگه نگفته کس دیشا-

 نمی. ایریبگ یکدومو جد یبدون یعاقل باش دیزنه، تو با یاون صدتا حرف م-

 بدم؟ ادتی دیمن با

 :زنم یم یحوصله ا یب لبخند

 .زنم یبهتر شد باهاش حرف م کمیامشب از من دلخوره، -

دن؟ اون از تو ناراحت یشماها م ادی یدانشگاه و مدرسه چ نیدونم تو ا یمن نم-

به غلط کردنات اعتراف  تانایدر لباس ک دیاالن تو با از خودش ناراحته... ستین

 .یکن

 :ستمیا یم کبارهی

 .درمنیاسپا یگفت االن ه؟یک تانایک-
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 :زند یام م قهیبه شق یتلنگر

تو با لباس  ه؟یک تانایرفته ک ادتیکردم،  یهمه مورتال کامبت باهات باز نیا-

 ..یحرف بزن ستیاصال الزم ن یاون ظاهر بش

 :کنم ینثارش م یچپ چپ

 .به خدا یهمه بهتر یبرا یریبگ یو الل مون یباش یتو همون عصبان-

" رو میبساز یعاشق واقع کیمن که دارم اصول "چگونه از همسر خود  ف  یح-

 .دم یم ادتی

 گوش حشیمانم تا به نصا ینم گریبندد و د یسرش درب اتاق آقاجان را م پشت

چرخم سمتش.  یزند. م یم میروم که دوباره صدا یکنم. به سمت پله ها م

 :پر کرده قیعم ینگران کیرا  شیچشمانش کمرنگ شده و جا طنتیدوباره ش

از خودش ناراحته،  ست،یاون از تو دلخور ن تنهاش نذار... یگذشته از شوخ-

هم بابت  تاده...اتفاقا اف نیکرده و ا یکوتاه کرده؟ یکنه سهل انگار یفکر م

اش  ییتو غار تنها یلیآرام. نذار خ یهم داستان روناک، هم ماجرا لمایف انیجر

 .لهیآوردنش کار حضرت ف رونیفرو بره، ب
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اما من  نندیب یرا م شیپسر را دوست دارم. همه ظاهر شوخ و بذله گو نیا چقدر

که قلب و  نمیب یم یو مردانگ تیهم ایدن کی قشیدق شهیاز پشت نگاه هن

 :زنم یبه چشمان نگرلنش م یکرده. لبخند رابیوجودش را س

  .بسپرش به خودم س،ینگران نباش رئ-

 :کند یام م یلبخند راه با

 ...تونه آرومش کنه یتو نم یبه اندازه  یچکیه-

 کنم. یمکث م یرسم کم یپشت بام که م یروم و به سمت پله هایها را باال م پله

در  انیکشم و بسم هللا گو یم یقینگرانم که آالن با آمدنم موافق نباشد. نفس عم

تشک نازک انداخته با  کیتر ها  میکنم. آالن مثل قدیمحکم پشت بام را باز م

 .، بساط خوابش را پهن کردهیرو انداز چیبالش و طبق معمول بدون ه کی

رسد دو دستش را به پشت  یکه مدارم و نوبت قدم دوم  یقدم اول را آهسته برم

 :دیگو یرسد م یکه به زور به گوشم م یآرام یدهد و با صدا یم هیسرش تک
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کنه و  یبد شروع م یکم کم از خاطره ها ...هیام عجب مرض خوب یفراموش-

 .شسته شده و رفته نجایاز ا یهمه چ ینیبیم واشی واشی

خوب در قاب  رشیسمت چپش، که تصو ی قهیشق یرو ندینش یانگشتش م و

 .چشمانم آرام گرفته

 ی. دلخورمیگو ینم چیکنم و ه یکه نشسته نگاهش م یدر همان حالت قهیدق چند

اما  د،یآ یم ریاست که د ییها یدارد. از آن دسته دلخور یاش ابعاد گسترده ا

که انگار تا مدتها قصد رفتن ندارد. چند قدم بر  ندینش یم یجور دیآ یم یوقت

 ییرسم به ستاره ها یو م رمیگ ی. رد نگاهش را مستمیبا کشیزددارم تا ن یم

کنند. امشب انگار ستاره ها  یدور سو سو م یسالها یکه کم جان تر از شب ها

 یجان پناه لم م یدهند. بر لبه  یدارند و درست دل به کار نم یهم سر لجباز

نگاهش را به سمتم  نکهیمانده. بدون ا رهیدهم و او همچنان به ستاره ها خ

 :زند یبچرخاند، لب م

 ...یافت یاونجا لم نده! م -
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که با  یمانده به چشمان رهیتوجه به حرفش همچنان لم داده ام و نگاهم خ با

 شیها یدلخور الیخیکنم ب یکه م یسر رهیاز من گرفته شده اند. خ یسرسخت

 :کند ینگاهم م دهیدر هم تن یشود و با اخم ها یم

 .میببن نوریا ایب ؟یشد بچه ستم؟ین مگه با تو-

ام  یزندگ یتمام سالها ی  و به جان پناه اصل رمیگیاز جان پناه کناره م یکم

 :شومیم کینزد

 خاطره هارو با وجود آدما فراموش کرد؟ شهیمگه م-

 :کندینگاهم م گنگ

 ...یآدمارو فراموش کن دیقبل از اون با ،یخاطره ها رو فراموش کن یاگر بخوا-

پس  سفت و سخت از من تو دلش داره... یرد پا هیتلختم  یخاطره ها شتریب

 .یفراموش کن دیاول از همه منو با

روم و  یتر م کیشود. نزد یرود و نگاهش دوباره دور م یم یغره ا چشم

کوچک خودم در آسمان  یو به ستاره  نمینش یکنار زانوان بغل کرده اش م ییجا

 :شوم یم رهیخ
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 ینم یعنیمزاحمم نشه  یکس یگیباال و م یایم یره نرو. وقتچشم غ یاونجور-

 ...گهید ینیمنو بب یخوا

 :ردیگ یم قیعم یدم

. اصال حال و یدیباال، زحمت اضافه کش یهمه پله رو اومد نیاگه واسه کل کل ا-

 ...دعوا ندارم یحوصله 

 .ازت بکنم یتشکر درست حساب هیبار  نیاول ینه اتفاقا، اومدم برا-

چرخم تا درست  یاندازش م ریز  یرو یکند تا ادامه دهم. کم ینگاهم م متعجب

 :میرا بگو میچشم در چشمش حرفها

که به خاطر تک تک ماها  یا یهمه سال سخت نیاومدم بگم ممنونتم بابت ا-

ه ک یا یگذشت و صبور ،یریپذ تیاز مسئول میحجم عظ نیبه خاطر ا ...یدیکش

به  میاما عادت کرد م،یدید یعنی ...میدیندو ما  یتک تک مون خرج کرد یبرا

که  ،یکن جمع یجور هیمارو  یو گندا یباش شهیکه تو هم نیخوب بودنت، به ا

انگار از همون  آب تو دلمون تکون بخوره... یو نذار یمثل کوه پشتمون باش

 ...بودن و موندنت یطیبه بودنت، به در هر شرا یعادتمون داد یبچگ
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 :گذارم یبزند که نم یخواهد حرف یم

 دونم ی. میما ندار یبه تشکرا یاجیدونم تو احتیم بار تا تهش بگم... هیبذار -

تا منو  گمینم نارویحرفاست. به روح آقاجون قسم که ا نیدلت بزرگتر از ا

  .یخوام که منو ببخشیاصال  نم ،یببخش

 :زنم یقابل نفوذ چشمانش زل م ریغ یو به صخره ها کنمیم مکث

 یجا ی. خودتو بذارینقص هام درک کن ی. منو با همه یخوام درکم کن یفقط م-

لبخند مهربون به  هیکه با  یکه هر دست کمک که با تو بزرگ شده... یشمیابر

پر ستاره داشته. من فکر  یو چشما ییایدل در هیسمتش دراز شده حتما پشتش 

مثل عرفان هم باشن،  راگ یحت ایکردم همه قراره مثل تو باشن، مثل آراز باشن 

چند هزار  یآدما دنیتو صورتشون بد بودنشونو داد بزنن. من عادت نداشتم به د

 .دیسف یو رو اهیدل س یچهره. آدما

طاقت فقط  یچسبد اما ب یرا سفت م میشود و دور تا دور گلو یچنگ م بغض

 دهیشود، قبل از آنکه او نشن ریرا ادامه دهم؛ قبل از آنکه د میخواهم حرفها یم

 :اش به قضاوتم بپردازد یدر دادگاه درون
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چراغ  نیام. به قول آقا جون"چند سادهیاشتباهم وا یمن اشتباه کردم، اما پا-

 یمن افتادم، م "...شیخو یسزا ندیو ب فتدیبگذار تا ب رود/ یراهه م یدارد و ب

. اما من نمیب یدارم م سزاشم ،یا گهیکس د چیدونم که خودمم مقصرم و نه ه

مثل شماها باشن. قرار  مهه ستیداشتم؛ که بفهمم قرار ن ازیاشتباه ن نیبه ا

 ستیقرار ن باشه... فیزبونش نرمه، دلشم همونقدر نرم و لط یهرک ستین

 یمن هنه  چهارتا حرف خوشگل زد کردارشم همونقدر خوشگل باشه... یهرک

 ینیتو هم آزار بب نمیبب دیکه من با ییسزا نیخوام تو ا یام اما نم رفتهیپذ نارویا

فکر  چرخه... یم الیمغز من چقدر فکر و خ ودونه ت ی. خدا میکن یو خودخور

 لیتونن وجود داشته باشن، گذشته ام، دل یکه م یو خانواده ا انیک یبه حرفا

 دهیکه االن داره زجرم م یزیچ نیشتریاما ب درد آرام، درد خودم... ان،یک یکارا

لحظه هم غم چشمات از جلو  هی پخش شد... یعوض انیک لمیکه ف هیاون صحنه ا

 انیک یایکردم آخر زبون باز یدرصد فکر م کیره. من اگر  ینم ارچشمم کن

  .ذاشتم یوقت پامو اونجا نم چیختم بشه، ه لمیقراره به اون ف

 میکلمه هم از فکر ها کی یحرف زده ام و تالش کردم حت زیکریسرهم و  پشت

 .کم نشود
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 یخشم و مهربان نیجمالتم در کش و قوس ب یآالن از ابتدا تا انتها نگاه

 دانیم روزیپ یاش در حال مبارزه است و آخر سر، باز هم مهربان یشگیهم

و با  ردیگ یداده ام را نرم م هیتک نیزم یکه مقابل دستانش رو ی. دستشودیم

 .کشاند یستبرش م ی نهیحرکت تند مرا به سمت س کی

 یرا جور میغم و حسرت ها یکند؛ همه  یاش مثل مثلث برمودا عمل م نهیس

ده نمان یدر دلم باق یحسرت چیه گریکشد که بعد از برداشتن سرم، د یدرونش م

 :میگو یبسپارم م یرا به دست فراموش میغصه ها یهمه  نکهیباشد. قبل از ا

تو اگه  ...ریساعتم خودتو از من نگ کیواسه  یحت آالن... ریخودتو از من نگ-

ها رفته بودم، فکر  هیمن دنبال سا نداره برام... تیاهم یچیبودن ه گهید ینباش

گرما و  یتونن جا یکه اونا م ...رنینورو بگ یتونن جا یها م هیکردم سا یم

 یبزرگ م یحفره  هی یتو که نباش بود... الی. اما همه اش خرنیبگ ویروشن

ما  یگفت یم شهیتونه جاشو پر کنه. هم ینم زیچ چیو ه چکسیافته تو دلم که ه

 کنار هم یو خوش یدونم قراره سخت یکه بهمون خوش بگذره، م میومدین ایبه دن

هم قشنگه. منو نبخش، اما دوست  یتحمل سخت یکنن اما تو که باش دایپ یمعن

 .ریداشتنتم ازم نگ
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 یشود. کنار گوشم لب م یجهان م یسمفون نیباتریقلبش ز زانیتند و نام کوبش

 :زند

 قراره دوست نداشته باشه کله خر؟ یک-

 ینزده. گوشم از حرفها یپر شده از حرفها نمانیندارم. سکوت ب یجواب چیه

 یقیعم یگذرد و نفس یم گرید یرقصد. کم ینزده اش آرام شده و دلم نرم تر م

 :دارد یبر م میعطر موها یاز رو

 وزه؟ یبزن یحرفام بلد بود نیتو از-

 :شود و بعد یسکوت م هیکنم. چند ثان یآغوش گرمش پنهان م انیرا م لبخندم

از تو، از خودم ناراحتمو وقاحت  شتریدروغه، اما ب ستمیاگر بگم ازت دلخور ن-

 .کهیاون مرت

 :شود یرا دور شانه ام حلقه م دستش

دل صاب مرده  نیا کمیکردم بلکه  یناکارش م زدمیم دی. باگهیآراز راست م-

ز و به ج نیرو زم یافتاده بود امیشد، تا به خودم بیچ دمی. اصال نفهمرهیآروم بگ

 .دمیدیرو نم یچکیتو ه
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نرم و  یها ییزنم تا کهربایآشفته ام را کنار م یکنم و موها یرا بلند م سرم

 :دلم را ببرند نشیریش

 م؟یزن ینم ویما واسه دل خودمون کس یمگه نگفت-

 :زند یم یآرام لبخند

 ...وگرنه دستم به اون اونو جلو آراز گفتم که دور ورداشته بود...-

ه ادام قیعم یو با نفس ردیگ یرود تا دهانش را پر کند را م یکه م یفحش یجلو

 :دهد یم

 .میخدا براش خواسته بود که تونست در بره، وگرنه االن همه بازداشتگاه بود-

 :لرزد یپشتم م ی رهیزندان ت یها لهیتصور آالن پشت م از

 .نداره یزیماجرا جز شر چ نیتوروخدا ولش کن. ته ا-

 :پرسدیاندک م یشود و در همان فاصله  یم رهیچشمانم خ به

 ؟یشیبشه و از پدرت بگه، خر حرفاش نم داشیبازم پ یعنی-
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 یسه دکمه  یچرخانم رو یتوجه به نگاه پر سوال چشمانش نگاهم را م یب

 :کنمیم یاولش باز یشرت خوش رنگش و با دکمه  یت یباال

 .بزنه یدم که بخواد حرف یاصال  جوابشو نم-

 :شود یتر از قبل م میمال شیصدا

 . باشه؟یکن یاول از همه خودمو خبر م شیدیهر وقت د-

 :دهم یتکان م یسر آرام

 ...نمشیوقت نب چیه گهیکنم د یدعا م-

 .شورند یام، رخت م دهیوقت ند چیکه ه یپدر ادیته دلم به  و

 :دیگو یشود و آالن همانطور زل زده به چشمانم م یسکوت م دوباره

نگفته دوازده شب  دم؟یم تیماه رییبرات نگفته من دوازده شب به بعد تغ زیعز-

خودته اما برگشتت با کرام  یرفتنت پا ،یبه بعد که وارد قلمرو آالن بش

 نه؟یالکاتب
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 یم یرا ط میرد رگ ها دیگو یکه م یجان گرفته و با هر کلمه ا شیصدا خش

قلب  نیترسم هر لحظه ا یفشاردش که م یرسد آنچنان م یکند و به قلبم که م

 را به پشت گوشم میموها طنتشیتوجه به چشمان پر ش یبپرد. ب رونیالکردار ب

 :فرستم یم

من  شیپ اتیدرد بد اخالق یدوا دیاما فکر کردم شا نگفته... یزیکه چ زیعز-

 ...باشه

گذارد  یو م ردیگ یکنم. مچ دستم را آرام م یم یبسته اش باز یبا دکمه ها و

لباسش باال برود و به  ی قهیزند به چشمانم تا نگاهم از  ی. زل مشیران پا یرو

 :ها برسد ییکهربا

 ؟یکن یم یباز ریبا دم ش یدار یدونیپس م-

 :دهد یدهم و ادامه م یتکان م یسر آرام

 شه؟یکه من صفر تا صدم چقدر زود پر م-

و  دیآ یدهد جلو م یکه دلم را قلقلک م یدهم و با نگاه یتکان م یهم سر باز

 :بوسد یام را آرام م ینینوک ب
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همه اش قر  یشکر گذار نییآ شیوگرنه نما .یتو امشب قصد جونمو کرد نه...-

 .و ادا بوده

 :زند یستاره چشمک م کیکنم و ته چشمانش  یم یبلند و از ته دل ی خنده

  تفنگه؟ کیخنده هات مثل شل نیکه ا یدون یم-

 :کند یقلبش اشاره م به

 .نجایا نهیشیم رهیم-

فقط خود بابا  ا،یکه به وقت زنده بودن بابا س ییشوم. از آن لوس ها یم لوس

 :زنمیبود و بس. با همان لحن آرام لب م دارشیخر

 ن؟یحرفا بلد نیشمام از-

 :رندیگ یلبانم آرام م یکیبرجسته اش در نزد یها لب

 .نداره یبهترم. امتحانش ضرر یتو عمل ول-

از گرما دلم را به  یمیکند و حجم عظ یقبل از لبانم قلبم را لمس م شیلبها یگرم

 یمهره به مهره  یاش رو دهیکشد. انگشتان بلند و کش یدر آغوش م کبارهی
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 یخنکا در دنی. نفس کشستدیا یپشت قلبم م ییو جا دیآ یم نییستون فقراتم پا

ام  نهیاز کنج س یکند و آه آرام یم دادیب شهیشب خانه باغ، سخت تر از هم

کند. از صورتم به  یتنم را آرام آرام فتح م نیافتد. لبانش سرزم یم رونیب

 یمردانه اش دلم را م یگردنم نجوا یرسد و در گود یگردنم م ی دهیپوست کش

 :دزدد

 ...ارهیم ادمیتن تو ظهر تابستونو به -

 یاست از خاطرات ظهر ها یکوچک یخواند جرقه  یکه م یپرخاطره ا آهنگ

 کرد یبا خودش خلوت م ایحوصله در اتاق باباس یب یخانه باغ و آمدن آالن. وقت

بغل کرده اش و  یبه او، زانو ها یداد و من دزدک یرا گوش م شیو آهنگ ها

 یباورش م یزدم. چه کس یجوانش را بغل کرده بود زل م یکه شانه ها یغم

دور و درازم در  یاهایرو یقلبم را بردم؟ که همه  یشود که من دل فرمانروا

 فت؟گر تیتابستان رنگ واقع یشب ها انیپا

 یکه همه  یرود. مثل سردار یم شیشود و او آرام آرام پ یبه لبخند باز م لبم

اش را چشم بسته حفظ است. انگشتانش آرام آرام دکمه  یاراض یها یبلند یپست

دم، بو دهیها پوش ثاقیمنزل م یرا که برا یبسته و سفت و سخت قهی زیشوم یها



 
1374 

شده ام. او مرد  شهمه لطافت، در اوج خشم و غم نیکند. مسخ ا یباز م

 شیپر تب و تاب پ یکه انتظار دار یاست. وقت بیو غر بیعج یها یریغافلگ

 یم مینجواها انیشود. میم یطوفان ،یبرود آرام است و آنجا که منتظر آرامش

 :پرسم

 شه؟یمنم م یاندازه  ،یکه انداخت ییذره جا هی نیا یعنی-

 یبالشش م یسرم خوب رو یو وقت راندازشیز یکند رو یم تمیهدا یآرام به

 یرگبز لیپهنش حا یگذارد و چتر باال تنه  یکنار سرم م ییدستش را جا ند،ینش

 :آسمان یچشمانم و ستاره ها نیب شودیم

 . نه؟گهید یکرد ادشمیفکر کم و ز یعنی نجایا یپاتو گذاشت یوقت گهید-

اتفاق شب  نیتر بیچشمانش و نم نم باران عج طنتیزنم به ش یم لبخند

داده بر دستانش، صورتش را به سمت آسمان  هیزند. تک یرا رغم م یتابستان

 ی. دوباره نگاهش بر مشیمژه ها یرو ندینش یکوچک م یکند و چند قطره  یم

 :گردد سمت چشمانم

 .یدییتا نچا نییپا میآسمونم دلش به حالت سوخت. پاشو بر-
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 :رمیگ یرا م شیدستش را بردارد بازو کهنیاز ا قبل

و پت هی. گهید میرفت؟ بمون دیباران با ریبا همه مردم شهر ز گهیمگه سهراب نم-

 .رو سرمون میکش ی. همونو میهم که دار

 ریخط چانه و شانه ام گ نیب ییکند و دستش جا یگرد شده نگاهم م یچشمان با

 :زدیر یم رونیرا ب رتشیکند. در حال نوازش گردنم ح یم

بشما، خودش  تیخواستم به راه راست هدا یخودت شاهد باش، من م ایخدا-

 .خار   یتنش بدجور م

 یم شیکنم و نوازش دستانش مسحور کننده تر از قبل پ یم یاز ته دل ی خنده

 :روند

 کرد؟ دیکارا با یباران چ ریز گهید ند؟یفرما یچه م یجناب سپهر گهیخب د-

 :شوم یم رهیخمار به چشمانش خ یچشمان با

 بست دیچترها را با ...یبهتر بلد یلیاشو که تو خ هیبق-

 رفت دیباران با ریز
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 برد دیباران با ریرا خاطره را ز فکر

 رفت دیباران با ریهمه مردم شهر ز با

و  دیآ یکه باز مثل بار اول نفسم بند م یبوسد. جور یتر از قبل م قیرا عم لبانم

 چه کنم؟ دیشده را با میها هیکه محبوس ر ییهوارود یم ادمی

 :دهد یشود و خودش ادامه م یم رهیپسر نوجوان در چشمانم خ کی طنتیش با

 برد دیباران با ریدوست را ز-

 جست دیباران با ریرا ز عشق

 دیبا زن خواب دیباران با ریز

 ...کرد یباز دیباران با ریز

پتو و التهاب تن  ریز یفضا یسرمان. گرما یکشد باال یدارد و م یرا بر م پتو

 و میزند رو یم مهیاست. چتر تنش خ یصد زمستان پر برف کاف یگرمش، برا

 .از برند یادیشوند که عشق را ز یم یچشمان عیچشمانم آسمان وس دید یهمه 

ناشناخته،  یبا دلهره ا میها یهستم؛ در اوج شاد نطوریهم دیآ یم ادمی یوقت از

 .زهر بدل کند یکامم را به تلخ ینیریاتفاق ناگوارم تا ش کیمنتظر 
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 نکهیاز ا شتریگذرند ب یهم م یکه از پ یامن یها هیروزها، ساعت ها و ثان نیا

و سکوت  انیک یکنند. فکر آرام و حال نزارش، حرفها یشادم کنند، نگرانم م

 .فکرم را پر کرده یآالن همه  بیو غر بیعج

کرده.  فیتعر زیعز یکم و کاست برا یاش را ب یداستان رضا و باردار آرام،

رد ک شیبرا یمختصر ینیمقدمه چ زیالبته قبل از او آالن به خاطر فشار خون عز

 بداند زیشود. قبل از شروع داستان انگار که عز انیوارد جر یمیمال بیتا با ش

خلوت اتاق خودش بماند و  درتا  کردرونیماجرا از چه قرار است، همه ما را ب

با آن همه  ز،یعز یدانم چقدر گفتنش آرام را آزرد؛ برا یکه م ییآرام و حرف ها

 .استیکار دن نیو گناه گفتن سخت تر یاز زشت ،یو خوب یپاک

 یم یانیکاو انیکه مربوط به ک ییماجرا به جز قسمت ها یاز همه  زیعز حاال

  .شود، با خبر است

 دهیآمد مضطرب و پر رونیکه از بهارخواب ب یزیدار، عزاز چند ساعت کش بعد

با عمه تماس  نحالیبود که از او سراغ داشتم. با ا ییوقتها یرنگ تر از همه 

 .دیایبه خانه باغ ب یموضوع مهم یگرفت تا امروز عصر برا
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 یکه در وجودش م ینیجن یآرام برا دیمعتقد بود که هرچه زودتر با دایشد زیعز

 یب یلرزانش وقت ی. هنوز هم صداردیبگ میرفت که بزرگ و بزرگتر شود، تصم

بدهد  ریو ماه من لماجیرفت تا دستور شام را به د یحواس به سمت آشپزخانه م

 یکمرش در هم گره زده بود و راه رفتن یکه بر رو یدر خاطرم هست. با دستان

 :شده شهیهمروزها کند تر از  نیا ش،یکه به خاطر ورم و درد پاها

 ...ببخشه تیمعص نیخدا مارو به خاطر ا-

 .دیلرز زیبا حرف عز دلم

باالخره برسد. تا من و آراز  کشنبهیطاقت گذشته اند تا عصر  یها تند و ب ساعت

. میرفتن به خانه باغ، عجله کن یو برا میبزن رونیاز باشگاه ب شهیزودتر از هم

طوفان سودابه  میو نگذار میکنار آرام باش ریزنج یزنگ زده  یتا مثل حلقه ها

 .ناتوانش کند شتریب نیاز ا

 دهیکه بابا تازه پر کش ییاست. شده آالن آن روزها ریدرگ یروزها حساب نیا آالن

از  یدانم که بخش یبود. همانقدر پر کار و همانقدر پر دغدغه و مشغول. م

که به  یگریو شرکت است، اما از بخش د تیجمع یاش بابت کارها یریدرگ

 .خبر ندارم دیگویکداممان نم چیه
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کرد که من و آراز زودتر به خانه باغ  دیهم خودش تماس گرفت و تاک امروز

کند تا خودش را  نییرا باال و پا زیعمه فشار عز یحرف ها میو نگذار میبرو

 .برساند

که  میبرس یجور میگرفت میتصمبه خانه باغ صدبار با آراز  دنیرس ریطول مس در

 دنیاز من چشم د شتریروزها ب نیرا کامل زده باشند. آراز ا شانیحداقل حرف ها

 :دیگویم کباری قهیعمه را ندارد. هر چند دق

 شمال؟ میبر میگ ردش کن نویجون آراز هم-

عمه وسط باغ پارک شده و طبق معمول، هنوز  نی. ماشمیرس یم باالخره

شوم و همراه آراز به  یم ادهی. پدیرا بشو نشیرا مامور کرده تا ماش یاب دهینرس

 یو سالم و احوالپرس گذاردیم یاب یبر شانه  ی. آراز دستمیرو یم یسمت اب

 :کند یم یدوستانه ا

 کرد؟ فیملوکانه اشو رد شاتیفرما ده،یباز عمه خانم نرس-

 :زند یم یلبخند خجول یاب

 .بود فیکث یلیدادم بشورم براشون. خ شنهادیخودم پ-
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کنم و هرچه به دنبال شلنگ یم یسطل آب، اسفنج و دستمال خشکش نگاه به

 :شود یام م ی. متوجه کنجکاونمیب ینم یگردم اثر یآب م

 .نیشورمش؟ نگران آب نباش یسطل آب م نیخانم جان، با هم-

 :پاشم یم شیبه رو یلبخند

 .آراز خان ریبگ ادیسردر خونه باغ.  میبزن میبساز دیبه خدا مجسمه اتو با-

 یستیز طیکشد تا کمتر با موارد مح یرا م میآورد و بازو یدر م یشکلک آراز

 :اعصابش رژه بروم یرو

ن اصال  م ...مینشد بیتاد نیاز ا شتریتا ب میجان ما بر یاب باز رفت رو منبر...-

من  ی ندهیکار به نسل آ یتو چ رن،یبم یام از خشکسال ندهیخوام نسل آ یم

 ؟یدار

 :کشم یم رونیمحکمش ب یپنجه ها انیحرص دستم را از م با

 ...خودمو ی ندهیدارم؟ نگران نسل آ کاریتو چ تیخاص یگمشو. من با نسل ب-

 :چرخد سمتم یبرق شرور چشمانش م با
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تو  دوماه بگذره بعد... نیذاشت یالمصب م ن؟یشد؟ عموم کرد یچ جوون...-

 ...اومد یسرعت عمل نم نیبه ازودپزم 

 :روم یپله ها را باال م اتشیتوجه به چرند یب

 میش ینکن. وگرنه مجبور م ایشوخ نیکم چرت و پرت تفت بده. جلو عمه هم از-

 .مینیباال درخت بش میبر

 :افتد یخندان و شاد دنبالم راه م آراز

 شم؟یعمو م یحاال ک-

 ییمویل شرتیآن ت نیآست ریبرجسته اش که از ز یبازو یرو نمیسنگ فیک با

 :کوبم یزند، م یبرق م یحساب

 ه؟یخجالت بکش. عمو چ یوا-

دوره  یخجالت بکشم؟حضرت عباس دیبعد من با نیعشق و حالشو شما کرد-

 .شده یزمونه ا

 :روم یبه سمت در م کالفه
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 .امیادب تو بر نم یاز پس زبون ب یکیمن -

 ...مییایادب یب نیخودمونم دست رنج همحاال قهر نکن. ما -

 متیعطر گران ق یشوم. بو یو وارد خانه م دیگو یدهم چه م یگوش نم گرید

 یغذا یبا بو شهیمثل هم گریفضا را انباشته. د یعمه از همان درب ورود

  .میشو یدعوت به داخل نم لماجید

 یکنم و با قلب یرا همان جا رها م فمیک م،یگذار یم یرا داخل جا کفش مانیکفشها

کنار گوشم نجوا  یآرام ی. آراز با صدامیرو یم یلرزان به سمت هال خصوص

 :کند یم

به جون تو سودابه جفتشونو کشته، جسدشونم برده پشت درخت خرمالو چال -

 .کرده

آرام  ییکنم و مثل خودش با صدا یژست مرموزش م یحواله  یچپ چپ

 :پرسمیم

 حاال چرا درخت خرمالو؟-

 :دهد یآهسته جواب م اریبس یو با همان صدا کندیبه اطرافش م ینگاه دوباره
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 ...مورد عالقه اشم خرمالوئه ی وهی. البد مگهیبس که خودش گسه د-

ماه  سالم بلند یکنم، صدا دایپ شیبه حرف ها دنیخند یبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

 :دهد یرا م پراند. آراز زودتر از من جوابش یجفتمان را از جا م ریمن

ما خاطرمون هست تو  یهم ند ی. حاال سالم نظاممیجون زهره ترک شد ریمن-

 .یچقدر مودب

 :کند یاشاره م ییرایخندد و با دست به پذ یم ینخود ریمن ماه

 نیترسوندمتون. گفتم اگر دنبال خانم بزرگ و سودابه خانم هست دیببخش-

 .تون کنم به اون سمت ییراهنما

 :کند یچشمان خندانم م یحواله  ینگاه آراز

مارو به سمت  یبه نظر اومد بخوا شتریب یکه تو سالم داد ینجوریقربونت، ا-

 .یکن تیهدا یقاتل بروسل

 مانیخواند، قدم ها یمارا به اسم مکه زیعز یو صدا ردیگ یشدت م ریمن ی خنده

 نیکند. در چهارچوب در نگاهم در چشمان غمگ یتندتر م ییرایرا به سمت پذ
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به  شیبرا امیاال میکه از قد یو مشوش نیماند؛ همان نگاه غمگ یجا م زیعز

 :مانده ادگاری

 تو؟ نیایمادر چرا نم-

 ریچند روز پکر و سر به ز نیا ی. آرام مثل همه میکنیآرام و عمه سالم م به

کوتاهش. عمه طبق  یدهد و باز با دندان افتاده به جان ناخن ها یجوابمان را م

شلوار  د،یسف زی. شومدهیبه خودش رس یمعمول خوش لباس است و حساب

 یاش نشان م یقعاو را جوانتر از سن وا یشده، حساب تیالیها یو موها یمشک

شود که عمه  یباورش نم ندیاو، آرام و آسوده را با هم بب یدهد. اگر کس

به جا نگذاشته.  یصورتش نقش و نگار یرو یلیرشان باشد؛ گذر عمر خماد

هم انداخته.  یرو یرا با طناز شیمخصوص آقاجان نشسته و پاها یصندل یرو

دهد.  یآهسته م یلیرا خ ناست و جوابما نییاز باال به پا شهینگاهش مثل هم

 یرو نکهیاز ا شیرسد مخاطب همان جواب هم آراز باشد. پ یالبته که به نظر م

 :کند یعمه اعالن جنگ م یشوم صدا ریمبل جاگ



 
1385 

د شد بلن دیخانم با شمیابر یپا یکرد. جلو تیکفا شهینم یسالم عاد هیبه  گهید-

 همه نیکنن، با ا یم داینباشه کم کم دارن حکم بزرگ خاندانو پ یچی. هستادیا

 .و هوادار راثیارث و م

است،  یاستیبا س اریاست که او زن بس نیکه در مورد عمه وجود دارد ا یزیچ

اش استفاده کند،  یرفتار یها استیشخص من از س یبرا ندیب ینم یاما لزوم

 .ندارد شیبرا یچون منفعت

 :دهد یام جواب دخترش را م یذهن یها لیزودتر از تحل زیعز

 .... بترس از آه دل مظلومزیامان از زبون تند و ت-

شنود به وضوح  یرا م شیها هیجواب کنا حیصر نقدریبار است ا نیکه اول عمه

 :زند یم ییخورد و پوزخند پر صدا یجا م

  خواد بکشه؟ یآبم روش، آهم م هیمظلوم؟ خوبه وهللا. همه اموالمونو خورده -

 :کند یرا نگاه م زیمخالف عز یدهد و با حرص سمت یبه گردنش م یقر

 ...جون زیجادو جنبلت کردن عز-



 
1386 

جرقه  کیموضوع پر شده و فقط منتظر  کیوتش از هزار و که انبار بار زیعز

 :پرد یم کبارهیاست، 

آب خوش از گلوش  هیبچه  نیداره ا یجادو کردن که چشمت برنم یتورو انگار-

 .خودت بکن یواسه بچه ها یها فکر هیو کنا شین نیا یبره. به جا نییپا

موضوع را مطرح  دیکه نبا یموجب شود جور زیعز تیعصبان نکهیترس از ا با

 :شوم یکند از جا بلند م

 ...سالم بدم برم هی. من اومده بودم نیخورد نکن یخودیجون اعصابتونو ب زیعز-

 :دیگو یمتعجب از بلند شدنم م آراز

 دنید ایواسه دعوا  یاومد تنده عمه جون؟ شتی. چرا باز آتشمیببنم ابر نیبش-

 ز؟یعز

زند و عمه جواب سوالش  یم میروم که دوباره آراز صدا یبه سمت در م مصمم

 :دهد یرا بالفاصله م

 .ببندم تونم یکه نم یخانواده ام، اما چشممو رو همه چ دنیاومدم د-
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کش ندهد.  نیاز ا شتریکنم تا آراز بلند نشود و بحث را ب ینگاهم التماس م با

 .و ساکت نشسته آرام است ریکه همچنان سربه ز یتنها کس

 شیوقت است که نسبت به حرف ها یلیشده. خ یعاد گرید میعمه برا یها شین

که  ییاست و ماجرا زیبلند شدنم حال نابسامان عز لیحس شده ام، اما دل یب

 .را به راه خواهد انداخت یدانم چه طوفانیهنوز عنوان نشده م

پشت  مکتیانتخاب باغ است و ن نیعمه بهتر یدور ماندن از ترکش ها یبرا

بود  یپناهگاه خوب یمحبوب آقاجان که از همان کودک مکتیعمارت. همان ن

 .دور ماندن و فکر کردن یبرا

 مکتیزنم و در امتداد غروب خوشرنگ آسمان به سمت ن یرا دور م عمارت

را در  دمید یآن باعث شود تا کم ینشستن رو دیروم تا شا یآقاجان م یچوب

 .کرد، بچرخانم یاعمالشان نگاه مکه او به آدم ها و  ییسمت و سو

ا ر لمیموبا یوقت نشد عوضش کنم، هدفون و گوش یمانتو که حت بیداخل ج از

هزاران آهنگ، دلم  نی. از بکتینم یدهم به پشت یم هیکشم و تک یم رونیب

اش اشعار محمدرضا  ییجادو یرا کرده که با آن صدا ییبایخسرو شک یهوا
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و  کنمیم وکند.هدفن ها را در گوشم فر یدکلمه م ییبایرا به ز انیعبدالملک

 :ردیگیزنده اش در گوشم جان م شهیخشدار و هم یصدا

 بایز-

 است یحوصله ابر یهوا بایز

 میاز عشق ببخشا یچشم

 دیتا رود آفتاب بشو              

 مرا یدلتنگ                                    

. ذهنم ییجادو یو صدا یشعر پر معن نیدهم به ا یبندم و دل م یرا م چشمانم

دور.  یرود به سالها یشود از خانه باغ و م یدور م ایآقاجان و بابا س ادیبه 

و با هم و دست در دست، قدم بر  ستادمیا یم ایباباس یپاها یآنوقت ها که رو

گم  نجارایبود و غم راه ا ادتر. آن روزها که خانه باغ پر نور تر و شمیداشت یم

شنوم  یشعر را م نیگذارم. هربار که ا یدور تکرار م یکرده بود. شعر را رو

دانم  یدانم چند دور شعر از اول تا آخر تکرار شده فقط م یکشد. نم یدلم پر م

 :دیگو یآنجا که م قا  یدق
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 است نیتمام حرف دلم ا بایز-

 عشق را به نام تو آغاز کرده ام من      

 یعشق که هست یهر کجا در             

 !...آغاز کن مرا                                           

 

 هیچشمان بسته ام و عطر خوش ادکلن آالن قبل از ر یرو ندینش یآرام م یدست

 :افتد یم گوشمیبه جان قلب باز میها

 ؟یستیک یاهیس-

 :کشم یاش م دهیانگشتان کش یدهد و دستم را رو ینم یجواب

 به نگاه کردن نباشه؟ یازیانقدر حضورش پررنگه که ن یجز تو، کآخه -

کند دور شانه ام و سفت و  یدارد و حلقه م یچشمانم برم یرا از رو دستش

 یو بعد با دستانش کم میموها یکشد از رو یم یقیکند. نفس عم یمحکم بغلم م

ا شور خسته و قرمزند ام یکند تا زل بزند در چشمانم. چشمانش حساب یدورم م
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 نیمهربانش تا چ د. لبخنزندیموج م شهیاز هم شتریدر نگاهش ب یو شوق زندگ

 :رودیم شیچشمانش پ یپنجه کالغ یها

 دم گربه رو با پاش کنده؟ یباز ک-

و  چارهیب یدور و دراز را؛ عرفان دم گربه  یمانده آن خاطره  ادشی خوب

زبان بسته و  وانیدم ح یگرسنه را که سرگردان کوچه بود، کند. پا گذاشت رو

 نیهم یکردم و رو هیگربه فرار کرد دمش جا ماند. انقدر به حالش گر یوقت

 کیو عرفان  دیمزمستان نشستم که باالخره آالن ماجرارا فه یدر سرما مکتین

 نگون بخت یاز گربه  یاثر گرید میکتک مفصل نوش جانش شد. اما هرچه گشت

 .مینکرد دایپ

لباسش را باالزده و معلوم است  یها نیکنم که آست ینگاهش م یفتگیش با

 :به تنش خوش نشسته یخستگ

 .مونده ادتیچه خوب -

 :گذارد یاش م قهیشق یرو انگشت

 .رو خاطراتت پر کردن نجایا-
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 :قلب مهربانش یرو ییگذارم جا یم انگشت

 پر کرده؟ یچ نجارویا-

 :کند یانگشتانش بغل م انیو دستم را در م دیآ یم جلوتر

 ...آخ آخ...دست به مهره ام که حرکته-

 یشود و به آسمان م یاز ته دلم شروع م یبلند یبوسد. خنده  یرا م دستم

شوند و فقط فکر  یدلشوره ها با پاقدمش پاک م یرسد. آالن که باشد همه 

 .زندیبودنش در دل و جانم چرخ م

 .سند منگوله دار هیسند خورده به نامت؛  نجامیا-

 :چرخد یصورتم م یم و نگاهش روزن یم لبخند

  ؟ینشست نجایچرا ا-

  .عمه رو نداشتم یو درشت گفتنا زیاعصاب ر-

 :کشد سمت خودش یرا آرام م دستم

 .نباشه تیکار م،یپاشو بر-
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آرامو هم که  یکنه. حاال ماجرا یروز خوشش چپ و راست، درشت بارم م-

 ...بفهمه، البد

 :کند یم اخم

 ؟ینکنه تو حامله اش کرد-

 :نشاند یلبم م یاش خنده رو یجد سوال

و  دهید یمنو دشمن اول و آخر خودشو خانواده اش م شهیسودابه هم ینه، ول-

 .کنه یبارم م چاریباز ل امی. االن بنهیب یم

 .می. اما اگرم نداریپاش دیبا گهیپاشو د گهیم تی. حاجنمی. پاشو ببیغلط اضاف-

 ...حاال بذار-

 یخانه باغ را م یوارهایسودابه د ادیفر یجمله در دهانم کامل نشده صدا هنوز

 تشیاما موج خشم و عصبان ستندیمفهوم ن شیحرفها یلیفاصله خ نیلرزاند. از ا

 .دهدیخوب تکانمان م
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 ی. آرام و سودابه پشت سر هم از در ورودمیدو یم وانیسرعت به سمت ا با

قدم  یخسته و مفاصل دردناک به سخت یبا آن پاها زیشوند و عز یخارج م

 .بلبشو جا مانده نیا یکجا ستیشود. آراز معلوم ن کشانیدارد تا نزد یبرم

انتظار کمکم  ،ی. دشمن شادم کردیبه من گفت یآخر از همه اومد یکرد جایتو ب-

 ؟یدار

 :کند یام اشاره م ستادهیدست به من که هاج و واج با فاصله از پله ها ا با

ل م یدختره  نیهم- با مردم گفتم خدا  یکشه. هرچ یحروم زاده داره تو دلش ک 

 .زد تو سرم

 :دیآ یباال م یآراز از تراس طبقه  یصدا

 عمه؟ یکن یکه سرتون اومد. پس چرا توبه نم دیآه کش شمیابر نیآره، هم-

حواس  یاندازد و مانتو و شالش را ب یبه سمت آراز م ینگاه خصمانه ا سودابه

کند و تالش دارد مادرش  یم هیبلند گر یکشد. آرام با صدا یبه تن م یو عصب

 .را از رفتن منصرف کند
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 و کوبدیعمه با پشت دست بر صورت دخترش م نشان،یو دار کشمکش ب ریگ در

 :کندیاو را از خود دور م

آشغال باهات  هیمثل  یعوض یاون پسره  یگذاشت ؟یاز حرف مردم. خورد نمیا-

دختر  یبگ ینیجا نش چیه گهیدستمال. با دختر دکتر برزو؟ د هیرفتار کنه. مثل 

تظر من شتریاز همه ب نایهم ؟یگفت نامیواسه ا ینشست ،یبرد تمویثیح ...اییما

 .ننیبب مونویبودن بدبخت

 رید ایما  دنیآرام؟ فهم یباردار ست؟یچ قایمشکل عمه دق ستیمشخص ن اصال

. هنوز نتوانسته خودش را به دیآ یاز دور تر م زیعز یصدا خودش؟ دنیفهم

 :بطن ماجرا برساند

 ...مادر با بچه ات حرف بزن هیمثل  نیسودابه؟ بش هیچه رفتار نیا-

خودشان را پنهان کرده اند تا  ییدر جا یاب یو حت ریو ماه من لماجید مشخصا

 .نشوند یخانوادگ یوارد دعوا

 :کند یپوشد و به سمت پله ها حرکت م یرا م شیکالفه کفش ها سودابه

 .بمونه یباق نمونیبذار حرمتا ب ...زینگو عز یچیه-
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 :کند سمت دخترش یرو م دوباره

ردا مگه؟ ف یحاشا گذاشت یبرا ییجا گهی. دیواسه همه گفت توییرسوا ینشست-

 .گن یقصه اتو واسه کل شهر م نایبدبخت. هم میشینقل دهن مردم م

 :کند تا مادرش گوش کند یالتماس م شیها هیهق هق گر انیم آرام

 ...گذشت یبه من چ یدون یتو که نم-

برات فکر چاره  نایتا هم نینگذشت. بش یگذشت چ یخوام بدونم چ ینم گهید-

 .تو گوشت فرو کن نویا ستم،یلحظه به بعد مادر تو ن نیاز ا گهیکنن. من د

 :دیگویاز پشت سرم م نیخشمگ یبا صدا آالن

 ...که نشد راه حل نیعمه ا-

دود تا او را از رفتن منصرف کند.  یبدون کفش به سمت مادرش م یبا پا آرام

آرام دست  ده،یرس یورود یتازه به درها زیافتد. عز یاتفاق م کدفعهی زیهمه چ

او را از خودش دور کند  نکهیا یفقط برا تیکشد و عمه با عصبان یمادرش را م

من  نکهیو قبل از ا دخور یسر م یسنگ یپله ها یدهد که رو یهولش م یجور

. دیآ یم نییوضع ممکن پا نیچند پله را با بدتر میبکن یحرکت میآالن بتوان ای
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 یسنگ یاش با لبه  قهیکند و شق یاول برخورد م یپهن پله  یکمرش به لبه 

 .نرده

مات چشمانم.  یصدا و از پشت پرده  یب نم؛یب یماجرا را انگار صامت م یباق

آقاجان که در گوشم با سرزنش  یپر شده از رد قرمز خون و صدا ریتمام تصو

". بابا جان نیکفش بپوش نیبر ن،یسنگ با جوراب راه نر ی"رو کند: یتکرار م

 م؟یآقا جان گوش نداد یوقت به حرفها چیچرا ه

 

گم که  یبه شوهرش م رمیزوزه بکشه م گهید کمیصداشو قطع کنه!  یکی-

 .روز انداخته نیدش آرامو به اخو

 مارستانیپا در ب یندارد. از وقت یاز عمه تمام تشیاست و شکا یعصب آراز

شده و  یبستر شیکه به خاطر فشار باال زیو آرام را برده اند، عز میگذاشته ا

زند. انگار نه انگار که  یکند و زجه م یسره ناله م کیعمه از همان لحظه 

آمبوالس در گوشم کم و  یآمده است. صدا شیاتفاقات پ یخودش مسبب همه 

آرام با آن حال نزار و رد خون،  ریگذارم، تصو یشود و تا چشم بر هم م یم ادیز

 .ردیگ یجان م میپشت پلک ها
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 دنی. بعد از رسستین یفیتعر یلیاش خ یکرده اند و حال عموم یرا بستر آرام

تا خودش را به  میآرام، با دکتر برزو تماس گرفت ییآمبوالنس و جا به جا

به او  یافتادن آرام حرف یمورد نظر برساند اما در مورد نحوه  مارستانیب

داخل شکمش  ی همرد نیآرام و جن یوضع جسمان دنی. دکتر بعد از فهممینزد

با  اهگنیب نینداشت. جن دنیکرد و توان سوال پرس یناباور به تک تکمان نگاه م

 یشست و عطا ایکه به کمر مادرش خورد، دست از دن یترسناک یضربه  همان

 .دیبخش نشیساکن یو نا مردم یبدعهد یرا به لقا شیها یقشنگ

 .مشخصا  عذاب وجدان دارد و قدمرو، صدبار طول راهرو را رفته و آمده آراز

 هوی یسود نیدونستم ا یچه م مونده بودم. کاش نرفته بودم... شتریکاش ب-

 ن؟ییکنه پا یدخترشو پرت م شهیم یجن

زند  یقدم م یزند و تالش دارد بار وجدانش را سبک کند. ه یخودش حرف م با

 .زدیر یم رونیمخاطب را از دهانش ب یو جمالت پراکنده و ب

 :حالم را بدتر کرده یخواب یشده و ب نیسنگ یحساب سرم

 .گرفتم جهیسر گ یو برگشت یآراز. انقدر رفت گهید نیبش ایب-
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 !یدون یبگو، بگو که توام منو مقصر م-

 :اشم کم شود یتاب یبزنم تا از ب شیبه رو یکنم لبخند مهربان یم یسع

  .گفت یزیچ هیبود  یدونه. آالنم عصب یتورو مقصر نم یکس-

 :ندینش یو کنارم م دیآ یبخش انتظار م یها یسمت صندل کالفه

 ی. تو که حق داشتمیمراقب اوضاع باشمثال مارو فرستاده بود زودتر از خودش -

دزد  یرضا کهیآرام داشت از اون مرت ...ششونیموندم پ یم دیاما من با ،یبر

کنم،  داشیخوام پ یم ادیزد، نتونستم تحمل کنم. اسمش که م یحرف م ییایدر

 .تو حلقش زمیدندوناشو بر

 :ضرب گرفته نیزم یامان رو یگذارم که ب یچپ مضطربش م یپا یرو دست

 هگید یبال هیکرد. دعا کن امشبم بگذره،  شهینم شیاالن کار ...گهیتموم شد د-

 .ادیسرش ن

اش را  یشانی. پچدیپ یدر هم م ییدستانش را مقابل صورتش به حالت دعا آراز

 :دهد به دستان کم رمقش یم هیتک
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 شه؟یاون آرام سابق م گهیآرام د نیا شه؟یبدترم مگه م نیاز گهید-

است و  ضیاز جسمش مر شتریدر حال حاضر روح آرام ب .دیگو یم درست

 .درمانش زمان بر

نجاتش  یو از نگران دیایکز کرده و منتظر همسرش است تا ب یگوشه ا عمه

و  میاست و از من و آراز خواست تا به خانه باغ برگرد زیعز شیدهد. آالن پ

 .نه آراز رفتن دارم و ی. اما نه من پامیاز ماجرا به عمو سهراب نزن یحرف

گذرد و دکتر برزو و آالن با هم به بخش  یبه همان منوال قبل م قهیدق چند

از  یگریاز غم و د یکی. چشمان جفتشان خون افتاده؛ گردندیاورژانس بر م

 .خشم

 قابل یلیخ شانیصدا نجای. از اندینش یرود و کنارش م یسمت همسرش م دکتر

 :شود یم کمانی. آالن با چند قدم بلند نزدستین صیتشخ

 خونه؟ نیمگه نگفتم شما بر-

 :دهد یافتاده جوابش را م ریبا همان سر به ز آراز

 ...می. نگرانمیبر مینتونست-
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 :ندارد یآالن انگار تمام تیعصبان

چه  یاالن نگران گهی. دیرفت یول کرد ،یبود ینگران م دیاون موقع که با-

 داره؟ یا دهیفا

 :شود یبلند م یپر حرص و عصب آراز

  ؟یومدیخودت چرا زودتر ن-

فک خوش  اد،یکه از زور فشار ز ییدندان ها نیدارد کلمات را از ب یسع آالن

پرتاب کند، که خودم را  رونیکشند به ب یبه رخ م شهیاز هم شتریتراشش را ب

 :اندازم یم انشانیم

 یکی ه؟یشماها چ ریبه جون هم. تقص نیموش و گربه افتاد نی. عگهید دیبس کن-

 ن؟یکن یم شهیخون همو تو ش نیشما دار ن،ییبچه اشو از پله ها انداخته پا گهید

کنند. با حرفم  یشوند درست مثل پسر بچه ها با هم دعوا م یم یعصب یوقت

. صورت آالن خسته ندینش یم شیو آراز سر جا رندیگ یجفتشان از هم فاصله م

کشد که دلم  یمحکم بر صورتش م یرسد. دست یتر از چند ساعت قبل به نظر م

 یم برادرشاز  یدو صندل یسوزد. با فاصله  یصورتش م یاجزا یهمه  یبرا
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 ریز یشود که در حال بحث ها یم دهی. نگاهم به سمت دکتر و عمه کشندینش

 یو از آالن م نمینش یم یو مشخصا پر چالش هستند. وسط دو برادر عصب یلب

 :پرسم

 بهتره؟ زیعز-

 :دهد یتکان م یسر

 دیجد یبره باال. دکتر براش قرصا نقدریفشارش ا گهید میبذار دینبا آره...-

به  یک ستیمعلوم ن نجایبکنم. ا یچک هیزنگ بزنم با دکتر خودشم  دینوشته. با

 .رقصه یزنه گربه م یسگ م ه؟یک

 بره خونه؟ ستیبهتر ن-

 :صدا کنارمان نشسته یو ب ریکند که سر به ز یبه آراز م ینگاه یچشم ریز

. بهش گفتم آرام حالش رنیگ ینفسمو م مارستانیب یواراید گهیخودشم م آره.-

 یخونه، من م نیبا آراز بر زیکنن. تو و عز یخوب شده و فردا مرخصش م

 ...باشه ی. کارنجایمونم ا

 :گذارم حرفش را کامل کند ینم
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 مونم. حال آرام چطوره؟ یمنم باهات م-

 :یکند پشت صندل یکشد و دستانش را پرتاب م یم یقیعم نفس

 گنیتو شوکه. دست چپش که شکسته. از سرش عکس گرفتن فعال م افتضاح...-

 دشیبمونه. بنده خدا اونم باورش نم دیشبو با گهیاما بهرام خان م ست،ین یزیچ

 .نهیحال و روز بب نیدخترشو با ا

چرخد سمت  یاهم مشود. نگ یو رو م ریدست آرام دلم ز یتصور شکستگ از

موضوع  نیزند. مسخره تر یدر تمام حرکاتش موج م یدکتر برزو که ناباور

که حق دارد او را با نام کوچکش صدا کند  یچرخد؛ تنها کس یممکن در سرم م

 یبه کار اکس نتوانسته آالن ر چیوقت ه چیخاطر که ه نیبه ا دیآالن است. شا

بهرام برزو را با عنوان  دیافراد خانواده با یخواهد بکند، مجبور کند. باق یکه نم

  .عمه مواجه خواهند شد یصدا کنند وگرنه با چشم غره 

و عمه  زیخواهد که عز ی. از آراز و آالن مدیآ یبعد خود دکتر برزو م قهیدق چند

 مارستان،یرا به منزل برسانند. آراز اصرار دارد که آالن برود و خودش بماند ب

به خانه  زیو همراه عمه و عز دیآ یبرادرش کوتاه م نیه سنگاما در مقابل نگا
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کم فروغ  یو چشمان دهیخم یروند. بعد از رفتنشان دکتر هم با شانه ها یباغ م

 .شود یدور م

محکمش  شهیهم یو دست بر شانه  نمینش یم یآالن با آن حجم از خستگ کنار

 :گذارم یم

 .یخسته ا یلی. خیرفت یکاش توام باهاشون م-

 :کند یسرش را بلند م آهسته

همه اتفاق  نیخسته است. باور ا المیفکرم خسته است، خ ست،یتنم خسته ن-

 ؟یابر ادیداره به سرمون م یخسته ام کرده. چ بیو غر بیعج

 :رمیگ یرا م دستش

  .گهید ادیم شیپ-

 :کند ینگاهم م قیعم

 کرده از لیدختر تحص هیکرد که  یم فیبرام تعر یماجراها اگر کس نیقبل از ا-

 یمادر هیدونم  یچه م ایحامله شده،  یپسر عوض هیموجه از  یخانواده  هی
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، تو شکمشو کشته یو دستشو شکسته و بچه  نییبچه اشو از پله پرت کرده پا

 ...شدیسخت باورم م

 ...است هیمرگ مال همسا میکن یفکر م شهیما هم نکهیواسه ا-

 :دهم یادامه م ریبه ز سر

 .قبل از آرام، به خودش بد کرد عمه-

ام  یشانیگذارد. پ یپشت سرم م ییکند و جا یشود. دستش را بلند م یم سکوت

بخشد به  یگرم و نرمش جان دوباره م یآورد و بوسه  یلبانش م کیرا نزد

 :تنم

 کرده؟ ریگ نیآه تو آرام و سودابه رو زم گه؟یآراز راست م-

 .ادیبال سر آرام ب نینبودم ا یوقت راض چی. من هحرفو نینزن ا-

 :ردیگ یم قیعم یدم

 .دلتو شکستن. بدجورم شکستن-



 
1405 

 ی همیسراس یصدا میبگو شیحرف ها بیتکذ ایو  دییدر تا یزیچ نکهیاز ا قبل

 شیصدا میکینزد یلیخ رشیبخش پذ زیدهد. از آنجا که به م یعرفان تکانمان م

رسد. در حال پرس و جو در رابطه با خواهرش، کم  یبه گوشمان م یبه خوب

شود و به سمتش  یمکند. آالن بلند  وانهیرا با سواالتش د چارهیب یمانده منش

 :رود یم

 !برادر فداکار یدیچه به موقع رس !به به-

وانفسا، فقط نگران  نیخبر دادن عمه است. در ا رید لشیآمدن عرفان دل رید

چرخد سمت آالن و  یود. نگاه پر سوال عرفان مهول کردن پسر نازدانه اش ب

 :بلند شده ام میمن که تازه از سرجا

 ن؟یسر خواهرم آورد ییبال ؟چهیکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 :دهد یقبل از ما جوابش را م یمنش

 .مارستانهیب نجای. چه خبرته؟ انییپا اریآقا صداتو ب-

 :کشد یعرفان را به سمت خودش م یرود و بازو یجلوتر م آالن
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تورو پس  یایخوش رقص ی جهیخواهرت داره نت م؟یما بال سرش آورد یمطمئن-

 .واسه ات کنار گذاشته یزیآقا رضا چه سورپرا نی. برو ببکهیمرت دهیم

 :کشد یم رونیآالن ب یچنگ شده  یپنجه  انیدستش را محکم از م عرفان

 کجاست؟-

دهد که من  یمقابل چشمان عرفان تکان م یانگشت سبابه اش را جور آالن

 :ترسم یاز عرفان م شتریب

زنمت که همه  یم یجور امیخودم م رونیب ادیخدا شاهده صدات از اون اتاق ب-

 .ضیمر ادتیع یریاستخونات با هم صدا بدن. مثل بچه آدم م

 :کند یراهرو اشاره م یبعد با دست به انتها و

 .۳۳۵اتاق -

 ییکند و بعد با گام ها یچشمانم تامل م یرو یپر از خشم عرفان لحظه ا نگاه

تمام وقت همراه آرام در  یشود. به سفارش دکتر برزو، پرستار یبلند دور م

و  بیدر ج یرا راحت کرده. آالن با دستان المانیخ نیاتاقش حضور دارد که هم
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با  ستم،یا یزده. کنارش م عرفان زل یبه خون نشسته، به راه رفته  یچشمان

 :کنمیلبم را م یحرص پوست گوشه 

 یگوشه  دیآشغال با نیآرام ا یبه جا ره،یبگ ویاگر قرار بود آه من دامن کس-

 .افتاد یم مارستانیب

 .نداره دنیبه آه کش یازیخدا خودش زده، ن نویا-

 :گذارد یچانه ام م یرا رو دستش

 ؟یلب ور نر نیبا ا گهیدر ضمن، مگه قرار نشد د-

 .یعوض کنهیام م یعصب ...ستیدست خودم ن-

 :کندیم کیو سرش را به چشمانم نزد گذاردیکمرم م یرا رو دستش

 یهمه چ دیبله با یبه من گفت یبود. از وقت یشدنات مال قبل خاطر خواه یعصب-

 یلبتم بکن یخشم. خواست . غم، غصه، حرص،تیرو حاج یکن ورتیرو دا

 .بسپرش به خودم

 :روم یدر م طنتشینگاه پر از ش ریکنم و از ز یم یآرام ی خنده
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 دمش؟ید یکه قبال نم یکرده بود میکجا قا طونتویُبعد ش نیتو ا-

 :ردیگیکشد و با دو انگشتش دماغم را سفت م یچشمانم جلو م یرا تا رو شالم

 .یدون یو نم یدیهست که ند زیچ ی. کلیاالن همه کسم ،یقبال دختر عموم بود-

 :پرسم یم ریدهم و متح یرا عقب م شالم

 مثال؟ یچ-

 :پرسد یکند و با تعجب م یبه اطرافش م ینگاه

 نشونت بدم؟ جلو مردم؟ نجایهمه رو هم-

 :کوبم یسفت و سختش م ی نهیبر س یمشت آرام با

پر و  یدار دهیهمه عالئم دور موندن از غداست. خون به مغزت نرس نای. اثیخب-

 .بهم یباف یپوچ م

کند، به سمت  یمخف شیها طنتیاش را پشت ش یکه تالش دارد نگران ینگاه با

 :اندازد یم یاتاق آرام نظر

 .خانم یابر یکن یم ی. کم کارارهیهمه عالئم دور موندن از  نایا ر،یخ-
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 :رمیگ یرا م دستش

 کنم؟ یکه من پر کار یتو اصال هست-

 :چرخد سمتم یم یرانینگاه ح با

 ی. بعد من مشیسر خونه و زندگ رهیم شهیها. آرامم خوب م گذرهیامشبم م-

 .مونم و تو

 :شوم یغرق م نشیریو ش یعسل یدو گو در

 .فقط من بمونم و تو یچه خوب بشه وقت-

 :ردیگ یاوج م میلبها یرو ییکند و جا یاز چشمانم شروع م نگاهش

  .شماال میبدزدمت، بر گهیم طونهیش-

 :دهد یسر م میرا کنار لبها انگشتش

. بعد یمزاحم چیبدون ه ،یی. دوتامیریبهتر بشه م کمیاوضاع احوال آرام که -

 و مارستانیواسه ب نایفقط ا ای یزن یخوشگل برام م یحرفا نیاونجام از نمیبب

 ه؟یوقت بدحال
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 :رمیگ یرا م دستش

 .تنگ شده امونیشمال. دلم واسه اسب سوار میوقته نرفت یلی. خمیبر-

، شل شده یکه حساب یکند و با بندیتر م کیبلندم را به هم نزد یطرف مانتو دو

 :بندد یسفت م

من  یبه خلق و خو یمعقول و منطق یکارا نی. اصال ادمتیدزدیم دیاز اولم با-

 .ادینم

راه  نیکه انگار تا قبل از ا یکنم و چشمانش با آرامش یم یاز ته دل ی خنده

 .کند ینگاهم م رهیچشمانش را گم کرده بود، خ

 :ها یکند به سمت صندل یم تمیخندم هدا یکه م خوب

. هر وقت عرفان رفت، میبخرم تا ضعف نکرد کیقهوه و ک هیمن برم  نیتو بش-

دونم یامشب. نم یبمون ششیخواست تو پ ی. دلش مامیآرام تا من ب شیبرو پ

 چرا؟

 یبار هزارم خدارا شکر م یشود و ته قلبم برا یدهم. دور م یتکان م یسر

 .کنم
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د کنم چن یگوش بدهم. تا روشنش م یکشم تا آهنگ یم رونیب بمیرا از ج یگوش

  .کندینظرم را جلب م امیپ کیجواب و  یتماس ب

 :کنم یناشناس است که ثبت نشده. بازش م یاز شماره ا امیپ

 انیک ؟یوقت دار ی. کشمیابر نمتیحتما بب دیبا-

کند. ساعت دو بامداد است  یحالم را دگرگون م یشوک عصب کیمثل  انیک اسم

که با خودم عهد کرده ام تا  یاست. با وجود شیربع پ کیحدودا  یبرا امیو پ

ندارم. دستانم  یکنترل چیوقت جوابش را ندهم اما مقابل خشمم ه چیه گرید

 شیرا برا امیپ رمیبگ یمیتصم نکهیکنند و قبل از ا یزودتر از مغزم حرکت م

 :کنند یارسال م

 !به درک یبر دوارمیام-

 

اتاقش در  یمانده به قاب پنجره  رهیآرام، مثل دو روز گذشته، خ یخال نگاه

 .مارستانیب
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 یرا در پشت مردمک ها یحس چیاست که ه ییاش از آن نگاه ها یخال نگاه

 یحالت ب کیو نه اضطراب.  یمانیپنهان نکرده؛ نه خشم، نه غم، نه پش اهشیس

پزشکش و دکتر  ی هیاز حد نگران کننده است. به توص شیتفاوت و کدر که ب

 یلحظه ا یحتمدت  نیو اصال در طول ا مینگذار شیتا تنها میبرزو، تالش کرد

که تمام وقت مراقبش  ی. با وجود پرستارمیآمده صحبت نکن شیاز اتفاقات پ

 از شی. باالخره عمه نتوانست بمیشب عمه کنارش بود کیشب من و  کیاست، 

کرد اما آسوده هم از ترس  فیآسوده هم تعر یمل کند و ماجرا را براتح نیا

 کیروز آن هم به مدت یارسالن و خانواده اش، فقط د شیپ شیرفتن آبرو

که در  ییکوه آبرو داستیکه پ نجوریو رفت. ا دیساعت آمد و خواهرش را د

است  یاز سالمت خواهر تیپر اهم یلیچشمان همسر و خانواده اش ساخته، خ

 !کند یدست و پنجه نرم م یکه با افسردگ

نسبت به حاالت آرام داشته  یتفاوت یو ب یکنم رفتار عاد یتالش م شتریب هرچه

ست ا بیو نگاه سرد و ساکتش آنقدر عج بی. حال غررمیگ یم جهیباشم، کمتر نت

 طنتیسرتا پا شور و ش یاست که زمان یآرام همان آرام نیکه انگار نه انگار ا

 .هبود
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شم. تفاوت با یبدنم ب یکنم نسبت به کوفتگ یم یکشم و سع یم یقیعم نفس

 ی جهیتوانست نت یتخت همراه، آن هم با استرس و اضطراب، نم یرو دنیخواب

  .داشته باشد یبهتر

کشم و نور با شدت هرچه تمام تر بساطش  یپنجره را از دو سو م یآب یها پرده

کند و  یم یبار حرکت نا خواسته ا نیاول یکند. آرام برا یرا در اتاق پهن م

 یرود تا سرد یکه م ردیرا بگ یشدت نور یآورد تا جلو یدستانش را باال م

 .چشمانش را فتح کند

 ...نکن-

ساعت است که از  ۴۱از  شتریکه ب ییپر از خط و خش است. صدا شیصدا

نزده. در جواب سودابه، دکتر برزو و آسوده همچنان  رونیخسته اش ب یهنجره 

آالن  یمقتدرانه، موضع سکوتش را حفظ کرده و تنها با چند تکان  سر جواب ها

 .را داده

 ؟یدنبالش نقدریداره که ا یچه سود یکیتار-

 :کند و بعد، پوزخندش پر صداست یسکوت م هیثان چند
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 .هیکیبه بعد همه اش تار نیاز-

 :کشم کنار تختش یا مهمراه ر یصندل

 .میکن یخوب، چراغاراو روشن م-

 :کند یچشمانم توقف م یرو یکوتاه ی هیثان یتفاوتش برا یسرد و ب نگاه

 کدوم چراغ؟ خواهد چراغ روشن کنه؟ یم یک-

 :. هنوز به دست راستش سرم وصل استرمیگیسردش را م دست

و  یشیبکنه. باالخره امروز فردا مرخص م یتونه کار ینم یچکیجز خودت ه-

 .به روال سابقش گردهیبرم یهمه چ

 یکه بچه  یاز نگاه آدما به زن یفهم یم یتو چ تو گفتنش ساده است... یبرا-

 ...آورده؟ االن انگشت اتهام همه رو به منه اینامشروع به دن

 :رمیگ یم قیعم یدم
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 یوقت نقش اون زنو باز چیتو نبودم. ه یوقت جا چیمن ه ،یگیراست م-

 . مندمینفس کش ،یگیکه م یگناه یب یاون بچه  ینکردم. اما تا دلت بخواد جا

 .دمیاز تو لقب نامشروع و حروم زاده رو شن شتریب

 :رقصد یچشمانش در اشک م مردمک

 که به سرمون اومد؟ یاالن خوشحال-

گذره.  یروزا م نی. استمیمادرت ن یحت ایتو  یبه غم و غصه  یوقت راض چیه-

که  نهیبد  بد. مهم ا ییروزا هیگذرن  یخوب  خوب م ییروزا هیآدما  یهمه  یبرا

کوه ماتم رو دلته.  هی. یغصه دار یلی. االن خیخودتو گم نکن یطیتو هر شرا

 .ینیک ببیرو تار ندهیآ یاما حق ندار ،یغصه بخور یحق دار

 :رمشیگ یدوباره دوباره م ییکشد و با پررو یرا عقب م دستش

اون  یکن. برا هیگر یکه از دست داد ییزایهمه چ یو برا نیروز کامل بش کی-

که  یو حاال ترک برداشته، واسه غرور یکه از خودت ساخته بود یمجسمه ا

و چهار  ستی. بیدیکه کش ییو دردا یدیکه شن ییدار شده، واسه حرفا حهیجر

که تموم  هلتاما م ،یکن هیاز دست دادن تک تکشون گر یبرا یساعت وقت دار
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و به بعد دستت ییجا هیاز  دی. باگهیهاتم تموم بشن. آالن درست م هیگر دیشد با

نن سوزو یفقط برات دل م هیبق ،ینی. هرچقدر بشیخودتو پاش یبه زانو یریبگ

  .یشیم ریگ نیاز قبل زم شتریکه هر لحظه ب ییتو نیو بازم ا

ش تال یچکد. با سرسخت یکند و م یم دایباالخره راه صورتش را پ یبدقلق اشک

و  ستندیقابل مهار ن گرید شیاشک ها لیدارد رد اشک را محو کند اما س

 :چکند یم نییپا یگریپس از د یکیقطرات، 

 .ستیمنتظرم ن یکس گهید رونیاون ب-

 یو آن رنگ ها و مدل ها شیشوم که بدون آرا یم رهیخ ضشیصورت مر به

 :است نیاز حد معصوم و دلنش شیب ،یرعادیغ

 دیدرو زدو اومد تو، با ی. اگر االن کسشهیم داشونیپ ایتو سخت یواقع یدوستا-

 ادیم واروید یک ،ینیبب دیهمه هستن. االنه که با ی. وقت شادقهیچقدر رف یبفهم

 .کنه داتیباال تا از پشتش پ

 :تالش دارد تا نگاهش را بدزدد یسرسخت با

 .منتظرن تا خوب بشم و بعد شروع کنن به سرکوفت زدن-
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و  یشوخ یآورد و با کل شیکه آالن برا ییبایدود سمت شاخه گل ز یم نگاهم

 یشاخه گل از دستانش م کیاست که  یکس نیخنده، منت گذاشت که آرام اول

 .ستیها ن یسوسول باز نیکه او ابدا  اهل ا رد،یگ

 ینمع نیاما به ا ،یریبپذ ویخود خواسته کرد که ییخطا دی. بایتو اشتباه کرد-

و پامون زخم  میفتیقراره بارها ب یزندگ نیتموم شده. تو ا یکه همه چ ستین

 دیبا یروز هی . گوش کن آرام....میو سر سختانه بجنگ میبشه، اما بازم بلند ش

 یومدین رونیب یو خوش یب. درسته با خورونیب یومدیپدرت م ی هیسا ریاز ز

رو  یاون حباب صورت دیبه بعد با نجایباالخره امروز همون روزه. از ا یول

 .یروبه رو بش یواقع یایو با دن یبترکون

کند. سر نادر با  یدر جفتمان را ساکت م یدهد و صدا یرا آهسته تکان م سرش

 :شود ی" من داخل اتاق مدییو بعد از جواب "بفرما ریتاخ هیچند ثان

 سالم، بد موقع اومدم؟-

 :کند یتا چشمانم پرواز م لبخند

 .یجناب علو ی. به شدت به موقع اومددیرس بیشاهد از غ نیبه، بب-



 
1418 

نسبتا  بلندش  یو موها شی. راست یو صورت دیسف یگل نادر پر از رز ها دسته

. با همان آرامش دیآ یبه چشم م شهیرا کوتاه کرده و صورتش جوان تر از هم

شود.  یمثبت، با هر قدمش در اتاق پخش م یو انرژ دیآ یاش داخل م یذات

 ش،یبایز یگل ها یشوم و برا ی. بلند مردیگ یگل ها را مقابل آرام م یدسته 

 .کنم یپارچ آب را پر م

 است آرام خانم؟ قهیما چقدر خوش سل قیرف نیا ینیب یم-

 یکه حال و حوصله  داستیزند و به شدت پ یم یبا همان نگاه کسل لبخند آرام

 یپا و آن پا م نیا یکنم که کم یرا به نادر تعارف م یکس را ندارد. صندل چیه

 :شود

م آرام خانم کسالت دارن، گفت ی. تا گفتشمیمزاحم نم یلیجان، من خ شمیابر نیبش-

 .بکنم و برم یعرض ادب امیب

 :کنم ینگاه دستپاچه اش م یحواله  یچپ چپ

امروز  ی. من به حد کافنمیبب نیواسه عرض ادب. بش یچه لفظ قلمم اومد یوا-

 .بخوره به سرم ییهوا هی رونیادا کن. برم ب نتویتو د کممیهمراه نمونه بودم، 
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 :دیآ یآرام انگار از ته چاه م یصدا

 .خسته کردم شممیآقا نادر. ابر یاومد یدیزحمت کش-

 .ستیواضح ن یلیکند که خ یم یلب تعارف ریز یبا همان دستپاچگ نادر

 :گذارم یکنار تخت م زیم یآب را به همراه گلها، رو پارچ

 ؟یجبران کن یخوایم ی. حاال چطوریزحمتم داد یلیاره خ-

رسد به  یشود و م یاش بلند م دهیچیدستان در هم پ یاز رو سشیخ نگاه

 :چشمانم

 .دونم ینم-

 :زنم یخودش بشنود لب م شتریکه ب یشوم و آرام جور یم کشینزد کالفه

فرمت  نی. ایکه داشت یزودتر برگرد به همون حالت پاچه پاره اتوروخدا -

 .نشده است فیمظلومت برا مغزم تعر

 یشانیچند ساعت حکم معجزه را دارد. پ نیا یزند که برا یم یکمرنگ لبخند

 :میگو یبوسم و رو به نادر م یملتهبش را م
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حال دختر عمه امو خوب  یتون یم ام،یرم و م یکه م یا قهیچند دق نیتو ا نمیبب-

 .نه ای یکن

 :دارد یگذارد و آرام بر م یچشمانش م یدستش را رو نادر

  .شنیزودتر خوب م یبمون-

 :دهد یچرخد سمت آرام و ادامه م یم نگاهش

 بوده؟ نیقدمم سنگ-

 :زنم یبه صورت مهربانش م یلبخند

ارا ک نمیزنگ به شرکت بزنم، بب هی رمیقدم عالمه قربان. م نیقدم شما سبک تر-

 .رهیم شیدر نبودم چطور پ

 ریغ ینادر که اشاره کنم به آرام. یدهد. با چشمانم اشاره م یتکان م یسر 

را  المیتا خ گذاردیهم م یرا خوب متوجه شدهگ چشمانش را آرام رو ممیمستق

 .راحت کند

 :دیآ یخروجم از اتاق پرستار به سمت اتاق آرام م با
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 ن؟یمارو تنها گذاشت ضیمر-

 .اومده براش. گفتم تنها باشن ینه، مالقات-

چشم از آرام بر  یبه او سپرده اند تا لحظه ا یکه مشخص است حساب پرستار،

 .کند یبا سمت اتاق حرکت م یندارد، بعد از درنگ کوتاه

 .چند روز، پر سر و صدا و شلوغ است نیمثل ا مارستانیب

 یبه گوش یشوم به آفتاب ظهر. نگاه یم رهیو خ ستمیا یراهرو م یپنجره  کنار

 :سمینو یآالن م امیاندازم و در جواب پ یم

 .خودت یجز دور ستین یحالش بهتره. حال منم خوبه و مالل-

 :سدینو یجوابم را م ریتاخ هیچند ثان با

 . حله؟میکنیمالل شما رو با بغل جبران م-

 یچرخم تا مطمئن شوم در اطرافم، کس یدهم و م یسر م یسرخوش ی خنده

 :سمینو یم شیام نشده باشد و بعد برا یوانگیمتوجه شدت د

 .یتون یکه م یشما ماللو مرتفع کن، حاال با هر روش-
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روم که درست پشت بخش  یم یکوچک اطیحواس نسبت به اطرافم به سمت ح یب

 :دهد یفوت وقت جوابم را م یاز جنب و جوش مردم است. ب یاورژانس و خال

 گه؟ید یهر روش-

 !یهر روش-

 .نکنه یهر ک-

جز  اطیکوچک ح یدهد. فضا یبلندم چند گنجشک کوچک را پر م یخنده  یصدا

 نیکند و سکوتش، ا یرا منعکس نم یگرید یصدا چیگنجشک ها، ه یصدا

 یکیبخش ها مجزا کرده. پله ها را دوتا  یرا کامال از باق مارستانیبخش از ب

از  رانگاهم  نکهیشوم. قبل از ا یکوچک م یروم و وارد محوطه  یم نییپا

را  انیچرخم سمت صدا و ک یخواندم. م یبه نام م یبلند کنم، کس نیزم یرو

. دستان مشت نمیب یپله ها م یبر چشم، باال یاهیس نکیو با ع بیدست در ج

که بلدم، به  ینگاه نیدهد و با سرد تر یسر م بمیرا به سمت ج یشده ام گوش

و نفرت هر کدام  بشوم. ترس، خشم، اضطرا یم رهیچشمان پنهان شده اش خ

دانم کدامشان محق تر است. قدم اول را  یاز قلبم چادر زده اند و نم یدر گوشه ا

 نییگذارم تا برگردم، اما او زودتر از من چند پله را پا یکه آمده ام م یدر راه
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 یپنهان کنم و با لجباز میحس ها یرا پشت باقکنم ترس  ی. تالش مدیآ یم

 کامل یتا وقت ستمیا یم میندارد، سر جا یتیکه انگار اصال حضورش اهم یجور

و دستم را  ستدیا یکنارم م د،یآ یآمد دور شوم. انگار فکرم را خوانده؛ م نییپا

 :ردیگ یآرام م

 .کارت دارم سایوا-

 :کنم یکشم و کلمات را ناخواسته در صورتش پرتاب م یرا محکم م دستم

 .یدستت به من نخوره عوض-

 :ردیگ یفاصله م یبرد و کم یدستش را باال م دو

 .... کارت دارمشمیابر اریدر ن یباز وونهیخوب. د لهیخ-

 :زنم یم ییپر سر و صدا پوزخند

نشونت  ویباز وونهیآدما د یوسط شلوغ میکه خلوته. بر نجایا ؟یباز وونهید-

 .رونیپرتت کنن ب نجایکنم با لگد از ا یکار هیبدم. 

 :گذارد یرا مقابلم م شیرا بردارم دوباره پا یقدم بعد نکهیاز ا قبل
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 !صبر کن-

سرش.  یدهد باال یدارد و هلش م یچشمانش بر م یرا با سرعت از رو نکیع

کند.  یام نم وانهینگاه هزار رنگش د گریبرد. د یعطر خوشش دلم را نم گرید

که به ساز  نمیب یم یگرگ زخم کیفقط  یبیو دلفر تیهمه جذاب نیمن در ا

 .رقصد یزمانه، زشت م

 :پرسم ی. قبل از او ممیا ستادهیشده در چشمان هم ا خیم جفتمان

ن؟ دنبال م یفتیب شهیتو واقعا روت م ؟یرو اکران کن گهید لمیف هی یاومد ه؟یچ-

 هگیکنه. واسه جون خودتم که شده د یم یدست آالن بهت برسه پوستتو قلفت

 .ایدنبال من ن

 کهنیکوبم بر شانه اش. قبل از ا یبا مشت م نباریکشد که ا یرا م میبازو دوباره

دو دستم را از  گر،یگذارد و با دست د یدهانم م یدستش را رو میبگو یزیچ

کنم تا تکان بخورم. حرکت تند  ینم دایاجازه پ یه حت. انقدر تند کردیگ یپشت م

داشتم اما در مقابل  شیبرا یحتما جواب زدیسر م یگریاگر از کس د عشیو سر

 :زند یفلجم کرده. کنار گوشم لب م رتیاز وقاحتش، بهت و ح زانیم نیاو و ا
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. انقدر اسم اون یذار یخودت نم یخوام با آرامش باهات حرف بزنم ول یم-

 .اریمن ن یماموتو جلو یپسره 

تند و  یلیبزنم و خودم را رها کنم اما او خ یکنم که ضربه ا یرا بلند م میپا

حرکت  یگذارد که جلو یم یرا جور شیدهد و پا یم یتر از من جا خال عیسر

 :ردیرا بگ میبعد

آدم  یو مثل بچه  یزنینم غیدارم. فقط ج یدستمو برم ،یریهر وقت آروم بگ-

  .حرفمو بزنم یذار یم

 عمل یمیمال میاز حد او مثل نس شیدهم که در مقابل زور ب یبه دستانم م یتکان

حفظ آرامش  یرا برا اطیح نیا ی. خلوتستین یکنم راه فرار یکند. هرچه م یم

ترس و دلهره  یداخل انتخاب کرده بودم که بدتر در هزارتو یاهویاز ه یو دور

 یورود اطیح یاز باال و حت یدیاست که د یاش به صورت یپرتابم کرده. طراح

که  یقطور یها وارهیها و د لوتیکشاندم پشت پ یم یندارد. با هوشمند

 یو سکوت با هم به جانم م هیکنند. سا یدوششان حمل م یساختمان را رو

 .پر رنگ تر شود هیتا ترسم هر ثان زندیر
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موجود  نیدانم از ا یام ادامه دارد. ترس به جانم شره کرده و م دهیاف یب یتقال

. دیآ یچه کارها بر م ه،یکر یمتشخص و باطن یبا ظاهر یدوست نداشتن یدوپا

 :کند ینگاه م میتفاوت و خونسرد به دست و پا زدن ها یب

 !من شروع کنم یگرفت هر وقت آروم-

 یو فقط نگاهش کنم. حال نگاهم را م زمیکنم نفرتم را در چشمانم بر یم یسع

 :آورد یخودش نم یفهمد و به رو

 .ادیعمو داره م-

مانم تا ادامه  یحرکت م یو ب نیدوزدم به زم یکند. م یعمل م ریمثل ت حرفش

 :دهد

 دامیپ ایزود نیات به ا یریزنج یمن احمقم با وجود اون پسر عموها یفکر کرد-

  .اومدم یبشه؟ اگر عمو نخواسته بود حاال حاالها سراغت نم

دارد اما  یدهانم بر م یدستانش را از رو ندیبیو آرامشم را م یحال یب یوقت

 :را از پشت گرفته تا فرار نکنم حالم یهنوز دو دست ب گرشیدست د
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واده انخ هی. گفتم االن شینیماجرا، دلت نخواسته بب دنیبهش گفتم با وجود فهم-

 .یندار یازین گهید یخانواده  هیو به  یدار

 و دیگویتمام جمالتش را م یشود. با بدجنس یبه پوزخند ختم م شیحرفها آخر

 :دهد یفکر کردن هم نم یاجازه 

همه سال  نیکه ا ی. مرددنشید یایات کنم ب یعمو گفت هر جور شده راض یول-

ه . فکر نکن برانیا ادیکبد م ضیکشور نذاشته، حاال داره واسه تعو نیپاشو تو ا

تونه انجام بده.  یکه بخواد م گهید یکبده. که بهترش و هرجا ضیخاطر تعو

 .نهیتورو بب ادیداره م

 :دیگو یلب م ریو ز شودیدستم شل م یبا خودش حرف بزند دستانش رو انگار

 شه؟یباورش م یک-

 رونیتا خواسته کلمات ب ست،یکه اصال همکالم شدن با او دلخواهم ن یوجود با

 :زندیر یم

 ؟یچ یکبد برا ضیتعو-
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. بشیو عج ختهیدر هم ر یموها انیکشد م یو پنجه م ردیگیفاصله م یکم

 :و تالش دارد نگاهش را از چشمانم دور کند رسدیبه گوش م نیغمگ شیصدا

 .داره یزده به کبدش. سرطان دست از سرش بر نم نباریمتازتاز ا-

باشم و از دستش فرار  یدانم عصب یساخته، نم شیکه با حرفها ییفضا وسط

تفاوت از کنار او و موج غم  یب ایغصه بخورم  شیکنم و از حرفها هیکنم؟ گر

 که سخت در آغوشش گرفته اند رد شوم؟ ییها

 .اش دسته نداره یکی یساز یتو صدتا چاقو م ؟یگیاز کجا بدونم که راست م-

 نیا کنهیبشه. اما ول نم التیخیبهت دروغ بگم؟ من از خدامه عمو ب دیچرا با-

سفر  نی. سفر براش خطرناکه. اونم ارانیا ادیماجرارو. تمام تالشمو کردم تا ن

کفش کرده که  کیماهه رفته لندن و االنم پاشو تو  کی. بدون اطالع من یطوالن

 ی. همه ینماز رستانمایراز، بیخواد بره ش ی. مرانیا ادیکبد ب ضیتعو یبرا

 .کرده قاتشمیتحق

 یکه حت زارمیکه گفته ب ییکنم. انقدر از او و دروغ ها یو سخت نگاهش م سرد

 :توانم صورتم را متاثر نشان دهم یبه ظاهر هم نم
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 منیب ینم یلیدل گهی. دیکرد یدروغ و دغلتو تا ته برام باز شیبار نما هیتو -

 .حرفاتو باور کنم

 :کشدیروم که از پشت و با شدت شانه ام را م یم اطیسمت ح به

که فرستاده رو گوش کن.  یسیو نیا سای.وایا نهیمادرت لجباز و بد ک یلنگه -

 .نظرت عوض شد دیشا

 ییگشتن، صدا هیکشد و بعد از چند ثان یم رونیهمراهش را ب یسرعت گوش به

 یپخش شده در فضا م یصدا لوت،یساکت پ یکند. به خاطر فضا یرا پخش م

 :چدیپ

باشم. حق داره  دهیقبلش بچه امو د رمیاش کن عمو. بذار اگر قراره بم یراض-

نها . ترازیرسم ش یم یاش کن. پنج شنبه با محب یاما تو راض نهینخواد منو بب

 .پسرم این

از مرگ و  یزیرسد. طور غم انگ یبه گوش م دیمرد خسته و نا ام یصدا

 یرییتغ انیدر مقابل ک کنم حالت چهره ام یباز هم تالش م. دیگوینبودنش م

 :کنم یتفاوت نگاهش م ینکند. با همان نگاه سرد و ب
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بهت  یات معلوم شد از ک یتو باشه. خود خواه یمرد عمو نیکه ا شهیباورم م-

مرد  هیفقط  ست؛یسخت ن یلیمن باشه هم خ یکیپدر ژنت نکهی. قبول ادهیارث رس

و چند سال ول کنه و بره  ستیبچه رو ب هیتونه  یم یخود خواه و از خود راض

 ...فتهیب ادشیو بعد دم مرگش 

 :پرد سمتم یم تیبا عصبان انیک

و شناختم.  دمیعمرم د یکه تو همه  هیآدم نی. عمو بهترشمیمزخرف نگو ابر-

سالها  نیبهم نباف. عمو کل ا فیاراج یدون ینم یزیاز کل ماجرا چ یوقت

  .یکرد همراه مادرت و پدرم رفت ی. فکر میرانیروحشم خبر نداشته که تو ا

 :کنم یبغض و خشم در چشمانش نگاه م با

پدرش از مرز خارج شده هم  یکه بدون اجازه  یبابت بچه ا یجالب شد. حت-

 .ینکرده؟ چه پدر نمونه ا تیشکا

و خسته  فینح یشانه ها یرو نندینش یبا همان شدت دوباره م انیدست ک دو

 :ام
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ممکنو جا گذاشتو رفت.  یچهره  نیمادرت قبل از فرارش از خودش زشت تر-

 .یستیعمو رو قانع کرده بود که تو بچه اش ن

شوم. با ساعد دو دستم دستانش را پس  یم انیک یچشمان رنگ ی رهیخ ناباور

 :روم یزنم و عقب عقب م یم

 نی. انمشیخواد بب یهم درست باشه بازم دلم نم یزنیکه م ییحرفا یاگر همه -

گذره. چه واسه من چه واسه  یبه بعدم م نیهمه سال بدون اون گذشته، از ا

 .خودش

در حال  ایکار دن نیسوزد و سخت تر یهق زدن م یام در تمنا نهیحجم س تمام

د قدم بلن کیاست. با  یمرد عصب نیمقابل چشمان ا هیحاضر مقابله کردن با گر

 :کند یرا جبران م نمانیب یاصله ف

تونه از خودش  یکنه ماجرارو. حتما م فیخودش برات تعر . بذار عموشمیابر-

 ...که تا حاال هیمرد نیدفاع کنه. عمو بهتر

 :رمیگ یپرم و دستم را باال م یحرفش م انیم
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اما من با  ن،یکه عموت شده برات بهتر یدیند یتو دور و برت آدم درست حساب-

 .یام کن یحرفا راض نیخواد با ا یبزرگ شدم. نم نایبهتر

 :زند یم ییپر صدا پوزخند

 یکیموندم، االن خودم رو  یرضا م یخونه  گهید کمی. دمیآره دو نمونه اشو د-

 .بودم یاز تختا بستر

ر که به خاط ییهمون کتکا یمزاحم من بش شتریب کمیخوشحال نباش. االنم  ادیز-

 .بمونو تماشا کن یخوا ی. میکنینوش جان م نجایهم ،یفرار بزدالنه ات نخورد

 یدر چشمانم م یمخف یحس ها انیاز حاالتم را از م کیکدام  انیدانم ک ینم

 :دیآ یشود و آرام جلو م یجر و بحث م الیخ یخواند که ب

 فیکه مادرت زنگ زد و اصل ماجرارو تعر ی. عمو از روزستیاالن بحث من ن-

هنوزم باور نکرده باشه که تو  دیکرد. شا یکرد دنبالته. بازم حرفاشو باور نم

 .ندتیخواد بب یدلش م نحالیاما با ا ،یاش باش یدختر واقع

 دنبالم؟ چرا تورو فرستاد؟ ومدیچرا خودش ن-
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 نقدریمدت کوتاه او را ا نیوقت در ا چیبارد. ه یم انیک یاز سر و رو یکالفگ

 زیعز شیبرا ضشیمر یکه چقدر خاطر عمو داستیام. پ دهیرمق ند یخسته و ب

 :است

 کیبا  شیکه چند سال پ یتصور کن ویآدم دیتازه حالش بهتر شده بود. تو با-

 یبازم حرفا دیترس یکوه از خاطرات مزخرف کشورشو گذاشته و رفته. م

  .تحمل ندارم گهیگفت اگر بازم دروغ گفته باشه د یمحبوب دروغ باشه. م

 :بزند خیاست تا دستانم  یکلمه کاف کیفقط  انیک یحرفها یالبه ال از

 محبوبه؟ ...یهمون که گفت محبوب؟ اسم اون زن...-

 یبایز یمن کلمه  یایآن زن را خطاب کنم. در دن یدانم به چه نام ینم اصال

لقب  نیکوتاه از ا یاستفاده  یشود. حت یمعنا م شیها یو مهربان زیمادر با عز

 یاز نفرت ها و زخم ها با رفتنش بر جا یکه کوله بار یزن یبرا ،یپر معن

 .گذاشته، اشتباه است

 :دهد یتکان م یشود و تند سر یم رهیدر عمق چشمانم خ انیک

 آره اسمش محبوبه. اسمش برات آشناست؟-
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 :کندیرفتن محکم تر م یرا برا میرود و قدم ها یم برهیو بمیدر ج یگوش

 ...جا چی. هنمتیخوام بب ینم گهیمن د . به هر حالستیمهم ن-

خواهم  یکه نم یتواند مرا مجاب کند تا کار یداند با خشم و دعوا نم یهم م او

من  یکه چقدر زور و اجبار رو دهیمدت کوتاه خوب فهم نیرا انجام دهم. در ا

چرخد و دستانش هوا را  یخشم و التماس م نیگذارد. نگاهش ب یعکس م ریتاث

 :زندیچنگ م

. به قول یکن یم ریهمه کار خ نیبا چوب اشتباهات من، عمورو نزن. تو ا-

 یمرد ب نیبه خواهش ا یتون ی. چطور میدرست بزرگ شد یخودت با آدما

. بازم یآدم دم مرگو برآورده کن هی یآرزو نیفکر کن قراره آخر ؟یتوجه باش

 نه؟ یگیم

 یتفاوتیو ب یکه در سنگدل یانیرد کمرنگ اشک در چشمان ک شود؛ینم باورم

دارد که باز  ینیخش غمگ شیتوانستم متصور شوم. صدا ینم یرا حت هشیشب

  .گنجد یهم در خاطرم نم
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حق حرف زدن  هی ؛اگر قراره اعدام بشه یبذار خودش از خودش دفاع کنه. حت-

  .و دفاع کردن، هرچند کوتاه که داره

 :گذارم یعقب تر م یقدم باز

 اشونجیفکر ا دیبا یو عکس از من بود لمیدنبال جمع کردن ف یرحم یبا ب یوقت-

 .یکرد یم

 :گذارد یهم م یبا حرص رو یا هیثان یرا برا چشمانش

تو  یفرست یم رمردویاون پ یمن بوده. به خاطر اشتباه من دار یاون خطا-

 اد؟یب رونیبعدش زنده ب ستیکه معلوم ن یعمل

 :زنم یم پوزخند

 گلم ببرم؟ یبراش حلقه  یخوا یمن افتاده. م ادیمگه من کشتمش؟ دم مرگش -

 :رود یباال م شیصدا تن

 هی و یینجایگم اون بدبخت روحشم خبر نداشت که تو ا یتو؟ م یمنطق یچقدر ب-

  .کنن. بذار حرفاشو بزنه یدارن بزرگت م گهید یخانواده 
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 اطیپر نور ح یها وارد فضا لوتیپ ی هیگذارم و از سا یعقب م گرید یقدم

 :کنم یها رها م هیسا انیشوم. او را میکوچک م

بار داشتم خر  کینکن. من  یبرام باز مونویپش یآدما یکنم ادا یخواهش م-

و باال  ینوسیس یها ینرفته چقدر قشنگ از منحن ادمیشدم. هنوزم  یحرفات م

واسه باور  کیکوچ یجا هی. کاش انیک ی. تو همون آدمیگفت یصدام م نییپا

  .یذاشت یحرفات م

 :برد یرا باال م شیحرص و خشم صدا با

 یبه خاطر مرد به خاطر من نه، به خاطر عمو. به خاطر عمو هم نه... یلعنت-

ه ک ی. به هرچشهیکه قبل از مرگش تنها خواسته اش فقط به دست تو برآورده م

 .انقدر راحت نگو نه یاعتقاد و باور دار

در دلم  شیبا حرفها لوت،یپ یها و سرد هیتا او در دل سا ستمیا ینم گرید

خلوت، خودم را  اطیروم و از سکوت ح یباال م یکیرسوخ کند. پله ها را دوتا 

 رونیب بمیحواس از ج یرا ب یرسانم. گوش یاورژانس م یاهویبه بخش پر ه
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از  یگریو د دراز نا یکیکند؛  یپاسخ نظرم را جلب م یکشم و دو تماس ب یم

 .آالن

خنده ها ضربان تند قلبم را  یکنم و پشت اتاق آرام، صدا یرا تندتر م میها قدم

عمو، آراز، آالن و دکتر برزو  دنیکنم و د یکند. در را باز م یم زانیم یکم

 :پرسد یم ستادهیا ینادر که در گوشه ا هیکند. قبل از بق یمتعجبم م

 د؟یطول کش نقدریتماس با شرکت ا هی ؟یکجا موند-

 یروم و رو به تک تکشان سالم م ینگاه کنجکاو و پر سوال آالن در م ریز از

 ی. مکند یدهد و دستش را به سمتم دراز م یجوابم را م یکنم. عمو با لبخند پهن

ظهر  یزمستان هم گرما یشبها نیکتریکه در تار یمنت یدوم در آغوش امن و ب

وقت  چیخواهد و من ه یم هیرده. دلم گربازوانش پنهان ک انیتابستان را در م

 !کردن موفق نبوده ام یباز لمیدر ف

 کوچولو؟ یدیاووه. انگار از سفر قندهار برگشته. چند وقته عموتو ند-

کند. آرام با لبخند کم  یهمه را بلند م یخنده  یآراز طبق معمول صدا یحرفها

کند و دکتر برزو به وضوح تالش دارد ظاهرش را  یبه تک تکمان نگاه م یجان
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آالن، آراز و نادر در وصف لوس  یهمهمه  ینشان دهد. صدا یو معمول یعاد

آرام فراهم  یرا برا یدر تالشند تا جمع شاد یشود. سه نفر یبلند م میبودن ها

 یکند و کنار گوشم م یپسر ها نگاهم م یتوجه به شلوغ باز یکنند. عمو ب

 :پرسد

 شده عمو جون؟ یزیچ-

 :زنم به چشمان کم طاقت عمو یزنم و لبخند م یبدقلق را با قدرت پس م بغض

 .فقط دلم تنگتون بود نه...-

 :بوسد یام را م یشانیشود و بعد پ یم رهیدر چشمانم خ یکم

 .منم دلتنگت بودم دخترم-

 داستیزند و پ یگزارش نوشته شده با آرام حرف م یمطالعه  نیبرزو ح دکتر

شود. آرام جفت  یمرخص م مارستانیاست که از ب ییروزها یبرا شیها هیتوص

 و پدرش دیایحتما به خانه باغ ب صیکفش کرده که بعد از ترخ کیرا در  شیپا

 کیمارستان نزدیتالش دارد قانعش کند تا به منزل خودشان برود که هم به ب

تواند مراقبش باشد. نادر و آراز در مورد سفر  یاست و هم خود دکتر برزو م
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و آالن  میزنند که قرار است بعد از بهبود حال آرام برو یحرف م یا یدسته جمع

شود برگردم سمتش و در جواب  ینگاهش باعث م ینیکند. سنگ یفقط نگاهم م

". معلوم است که قانع نشده. یچینگاه پر اخم و تکان اندک سرش لب بزنم "ه

ه . ببر تنش خوش نشسته یحساب یسرمه ا زیر یبا چهارخانه  دشیسف راهنیپ

 یحرفها شیاصال حواسش پ داستیزند و پ ینادر و آراز لبخند م یها یشوخ

تا راحت با آرام  رمیگ یاز عمو فاصله م یو کم دیآ یم میبرا یامی. پستیآنها ن

کنم که از  ینگاه م انیک یو به نوشته ها ستمیا یم هحرف بزند. کنار پنجر

 :فرستاده یامیپ میناشناس برا یشماره ا

 چیکه ه یآدم مجزا فکر کن. کس کیهم که شده به پدرت به عنوان  کباری یبرا-

 .با من نداره ینسبت

 :دیآ یم یگرید امیزنم که پ ینوشته ها زل م به

تو که  ؟یتفاوت باش یب ضیآدم مر کی ینسبت به آروز یتون یچطور م-

 یبه آرزوها یوقت نکهیا ؛یگفت یکار م یبچه ها یاز تحقق آرزو شهیهم

 شهیافته و چقدر راحت م یتو چشماشون م یرسن چه برق یم کشونیکوچ

 .از اوناست یکیخوشحالشون کرد. فکر کن عمو هم 
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 :رسد یم یبعد امیزنم و پ یم یتلخ پوزخند

 .نی. همنیو چند ساعت عمو رو بب ای. فقط بینیمنو بب ستیاصال قرار ن-

تمام اصوات داخل اتاق  ه،یچند ثان ی" مکث کرده و طنی"هم یرو چشمم

کشد. نگاهم به  یم رونیانگشتانم ب انیرا از م یگوش یشوند. دست یکمرنگ م

 ریرسد که ز یرود و به چشمان آالن م یشود باال م یکه دور م یا یهمراه گوش

شلوارش فرو  رام را د یکند. گوش یدرهم گره خورده نگاهم م یاخم ها بانیسا

کنم.  یبه اطراف م یکند. نگاه یکند و با چشم و ابرو به در اتاق اشاره م یم

. دوباره نگاهش ستیکس حواسش به ما ن چیاست و ه یمشغول کار یهر کس

 یروم و رو به آرام م یکند. همراهش م یکنم که باز به سمت در اشاره م یم

 :کند یآراز گل م یها ی. باز خوشمزه بازمیآ یم گرید قهیچند دق میگو

 ؟یبر یکردن؟ داداش منو کجا م جتونیخانم دکتر باز پ-

 :دیگو یآراز م یجمله  یروم. نادر در ادامه  یبه نگاه شوخش م یغره ا چشم

 .یایب گهیباز ازون زود اومدنات نشه دو ساعت د-
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 انیکند. م یدهد و زود خودش را جمع م یجواب نادر را نگاه آالن م نباریا

 یشود، لبخند م یعوض نم تشیوقت ماه چیکه آالن ه نیا ادیبا  میها ینگران

 .زنم

 یکند و در پشت سر آالن پر سوال و اخمو بسته م یم مانیبا لبخند راه عمو

  .شود

 خب؟-

 :بندم یلباسش را م یباال ی دکمه

 .ادیچه بهت م-

 :ردیگ یدستم را آرام م مچ

 حواس منو پرت نکن. چته؟ ایدلبر نیبا ا ...یابر-

 :دهم یم لشیتحو یکم جان لبخند

 .خسته ام کمی دیخواد باشه؟ شا یم ی. چیچیه-
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 یکه به کمر زده نگاهم م یکج و دستان یخورد و با سر یم یگره کور اخمش

 :کند

 هشیمن باورم م یور هیلبخند  نیبا هم التینوشته؟ به خ یزیمن چ یشونیرو پ-

 ست؟یات ن یچیتو ه

 نمیشن یم یو سبز یفیرد یسه صندل یکشم و رو یام م یشانیبر پ یدست کالفه

و  دیآ یسوار شده اند. همراهم م یفلز لیر یفاصله از اتاق، رو یکه با کم

 :ندینش یکنارم م

 مه؟یزیمن چ یگ یاز کجا م-

 :ردیگ یدو انگشتش چانه ام را آرام م با

 .خونم ینگاه به چشمات بکنم. تا تهشو م هی هیکاف-

 .یفهم یبشه م یبده. هر چ یلیکه خ ینجوریخب ا-

 :رندیگ یدوباره جان م شیها اخم

 مگه قراره نفهمم؟-
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 :شوم از لحن حرف زدن و نگاه نافذش یم دستپاچه

 کمیماجرا نداره. بذار  تیتو کل یری. تاثیشیم یهم فقط عصبان یبفهم یول نه...-

 ...دمیراجع بهش فکر کنم بعد اگر د

گذارد  یشوم. دستش را م یجمله ام م یادامه  الیخیشود که ب یباعث م نگاهش

کند که انگار تالش  یدر چشمانم نگاه م رهیخ یام و جور یصندل یپشت یرو

 .بکشد رونیرا ب گذردیآنچه در سرم م ،یکالم چیه یدارد ب

  .یراه ننداز ادیو داد و فر ینش یپس قول بده عصبان-

در  شهیکه هم یلجباز یطره  گرشینگاهش ادامه دارد. با دست د همچنان

 :کند یچرخد را پشت گوشم مهار م یصورتم م

 .کوتاه نکن! خب، جونم؟ بگو گوشم با توئه نقدریموهاتو ا گهید-

 یبه لبانش م رهیگوشم تمرکزم را برهم زده. خ یدستانش پشت الله  حرکت

 :میگو

 .دمید انویک-

 :خورد یبه بدنش وصل شده باشد تکان م کبارهی یکیشوک الکتر انگار
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 ؟یچ-

 شیرا پس و پ انیک یبندم تا حالت نگاهش باعث نشود حرفها یرا م چشمانم

  .میبگو شیبرا

 :کنم یشود اضافه م یکه تمام م جمالتم

 .رازیش رهیم ...ادیآخر هفته م-

 :پرد یجا م از

 ه؟یکدوم گور. خود خرش یغلط اضاف-

 :رمیگیشوم و دستش را م یبلند م همراهش

مسئله هم  نیکردم با ا یرفته. ولش کن. خودم جوابشو دادم. فکر م گهید-

 .یبرخورد کن یمنطق

 :کرده رهیدوباره به جان چشمانش افتاده و رنگ چشمانش را ت خشم
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فقط  اوردمیسرش ن ییآدم اصال منطق ندارم. اگر تا االن بال نیمن در مورد ا-

و ت نیا گهیکرد. اما د کیاز قبل بهم نزد شتریبود که حضورش مارو ب نیواسه ا

 !خودم یکشمش خونشم پا ی. مستین ایریازون تو بم یریبم

 :دوم یرود. دنبالش م یخلوت م اطیبه سمت ح یو عصب کالفه

 ...رهیم یعموش داره م به من نداره که... یگم رفته. اون کار یبهت م-

 ی نهیشود با سرعت بخورم به س یباعث م دنشیو چرخ ستدیا یم کبارهی

 :ستبرش

. گه خورده هندستون کرده ادی لشیکرده تازه ف خودیب یلیخ شرفشیب یعمو-

 کرده که اومده سراغ تو؟ الیخ یاومده. چ نجایاومده تا ا

داشتم نقش مرد  یگنجد. حساب یاصال در باورم نم تیحجم از خشم و عصبان نیا

رفت تا کم کم در روح و  یکه م یکردم. آرامش یو آرام گذشته را باور م یمنطق

است که در نبود دشمن  یرام و آرام ریجانش رسوخ کند. آالن درست مثل ش

ه دست و پنج شکالتبا م ریبا تدب یلیو خ ندینش یم یصدا گوشه ا یساکن و ب

مهارش کار  گریکه وجود دشمن را حس کند. د یکند اما امان از وقت ینرم م
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 یرود و پشت سرش م یم نییپله ها را پا عیتند و سر یلی. خستیکس ن چیه

 :چرخد سمتم یکشم که م یم ینفس راحت اطیبودن ح یدوم. از خال

 ست؟یکه ن یخوشحال-

 :باال رفته یحساب شانیریو ترس درگ دنیقلبم به خاطر دو ضربان

 آخه؟ یبش ریبا اون درگ دیتو خوشحالم. چرا با ی! من برایوا-

شدت خشم رگ گردنش متورم شده و مطمئنم تا سکته فقط چند قدم فاصله  از

 :دارد

بشه. خودش  داشیجا دور و ورت پ هی. تا امروز منتظرش بودم یدیند یریدرگ-

  خلوت تورو خفت کرده؟ اطیآتو رو داده دستم. اومده تو ح

 :رمیگ یشود دستش را م یبدتر م هیکه هر ثان بشیاز حال غر نگران

چند وقته آروم و  نیکردم مثل ا یبه خدا فکر م ؟یکن یم ینجوریتو چرا ا-

 یم نجوریدونستم ا ی. اگر ممیریبگ جهیو نت میبا هم فکر کن شمیپ ینیبش یمنطق

 ...یکن

 :حرفم انیپرد م یم
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 و ریز هیوسط بوده  کهیمرت نیا یکه پا یدفعات یمثل همه  ،یدونست یاگر م-

 نه؟ گه،ید یدیکش یواسه ام م گهید یرو

 یم یماند تا جوابش را بدهم و با سرعت پله ها را به سمت باال ط ینم منتظر

کردم، اما  یخوردم و افتخار م یقبطه م شیباال یقدرت بدن نیبه ا شهیکند. هم

 .کند یو رو م ریدلم را ز یفقط ترس و نگران نباریا

 .سایآالن. جون آقاجون وا یریم یکجا دار-

 :چرخد سمتم یپله ها م یباال

باشه نشونش بده  دیبا یکیشورتشم درآوردم. باالخره  زیچند وقت تا سا نیا-

 .داره یچه مزه ا یریخفت گ

کرده ام و نشسته  دایپ یرا به سخت سیپل یپر ازدحام اداره  یاز فضا یا گوشه

 !است و نه خواب تیلحظه افتاده واقع نیکه تا ا یام تا باورم شود اتفاقات

و اشاره، از  مایو آراز را با هزار ا دمیفکر آالن دو یبعد از رفتن ب بالفاصله

 .که قرار بود برپا شود یسراغ آتش میاتاق خارج کردم تا با هم برو
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بود که  نیآالن استقبال کرد. نظرش ا تیاز عصبان یلیمن، آراز خ برخالف

 نی. به اولشیبنشاند سر جا شهیهم یرا برا انیباشد تا ک دینفر با کیباالخره 

جوابمان را نداد  میبود. هرچه با آالن تماس گرفت انیک یخانه  میکه سر زد ییجا

 !و مشترک مورد نظر در دسترس نبود

مطمئن شدم با آراز به سمت  انیاز نبود ک یبرج سوال کردم و وقت ینگهبان از

 شهیاز هم شتریمسخره و سرسام آور شهر ب کی. ترافمیمحل کارش حرکت کرد

 ریآژ یدرست همزمان شد با صدا دنمانی. رسمیکرد تا برس یاعصابم را خط خط

رسانده  انیک ه. آالن بدون فوت وقت خودش را بمارستانیب یو همهمه  سیپل

 ی قهیفروگذار نکرده بود.  یا هیثان چینشان دادن ناز شصتش از ه یبود و برا

رفت تا به رنگ  یو ورم قرمز صورتش که م یصورت زخم ان،یلباس ک

بودند که  یپر زد و خورد یشاهدان دعوا یبه خوب یبدل شود، همگ یبادمجان

وارد معرکه شود به سمت  سیپل نکهیداد. قبل از ا یآالن م یفکر ینشان از ب

چنگ و دندان نشان  یگرفته بودند و با خونسرد یآالن رفتم که دورش را جمع

 .داد یم انیک
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از دهانم راه باز  دهیبر دهیو استرس نفسم بند آمد و کلمات بر دنیشدت دو از

 :کردند

 آالن؟ یکار کرد یچ-

و  نددیجوان رس سیبزند چند پل یحرف نکهیو قبل از ا دیتعجب به سمتم پرخ با

 سیداشت با رئ یشتریها که سن و سال ب سیاز پل یکیرا متفرق کردند.  تیجمع

 انیسمت ک یگریسمت آالن و د یکی گر،ید سیکرد و دو پل یبخش صحبت م

 یخروج سمتمسن تر جفتشان را به  سیپل یمی. قبل از هر تصمستادیا یزخم

سوال و جواب ها در بازداشتگاه جوابگو باشند. با آمدن  یباق یکرد تا برا تیهدا

زد؛ آالن او را به هدفش رسانده بود. قبل از  یم یبرق شاد انیچشمان ک سیپل

خارج شوند آالن سمت برادرش آمد و کنار گوشش  مارستانیکامل از ب نکهیا

کرد و با سر اشاره کرد تا همراه  لهبه سمتم حوا یزد. بعد نگاه مطمئن یحرف

 .آراز باشم

 که جمع شده بودند ییهمراهان، پرستاران و پزشکها یپچ هارفتنشان پچ با

م در قلب یریگفت که مثل ت یم یزیچ یهرکس شانیپچ هاپچ نیشروع شد. در ب

 لیدل یبودند که ب مارستانی. همه نگران پزشک جوان و کاردرست برفتیفرو م
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 از ایکالغ ها  کالغ چهال کیقرار گرفته که به حدس و  یمورد ضرب و شتم کس

 !شرخر ایدرمان نشده بوده و  یها ضیاز مر یکیبستگان 

 شهی. طبق معمول هممیبرو سیپل نیسمت آراز تا پشت سر ماش دمیعجله دو با

 کردیم یداشت و سع یبر نم یهم دست از شوخ یو نگران تیدر اوج عصبان

گفت  میبرو سیاصرار کردم که دنبال پل یوقت یذهنم را از ماجرا دور کند. حت

را برساند.  ودشخ قهیآالن خواسته تا مرا به منزل خودشان ببرد و بعد با وث

طاقت مجبورش کردم که اول مرا به بازداشتگاه برساند و بعد به  یو ب یعصب

اش مثل مرگ گذشت.  هیهر ثان نجایبه ا دنیخواهد برود. تا رس یدنبال هرچه م

شود  انیک تیزد و خورد باعث شکا نیرا زده باشد و ا انیآالن ک نکهیباور ا

تماس گرفت تا با  نایبعد از پرس و جو با س و. آراز مرا رساند کند یام م وانهید

با  که یاز درد یام کرده ام تا کم یشانیخودش را برساند. دستانم را بند پ قهیوث

بدهم. آراز تالش دارد با  امیشود را الت یم شتریو ب شتریام ب یشانیهر نبض پ

 :پا افتاده جلوه دهد شیو خنده ماجرا را در ذهنم ساده و پ یشوخ

 میبود دهیساعت زودتر رس می. اگر نیداد یاز اول آدرس محل کارشو م دیتو با-

 .زدم یناموسش م یچهارتا مشتم من تو صورت ب
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 :کنم یچشمانش م ینگاه ممکن را حواله  نیتر یعصب

ره ب دیبود با شتریزورش ب یکجه مگه؟ هرک یکرده؟ کشت یکار قشنگ یلیخ-

 ...وسط گود؟ عصر تمدن و گفتمانه

کنه. رفتار متمدنانه روش  یفرق م یشارالتان همه چ یپسره  نیادر مورد -

 .. چاره اش فقط مشت و لگدهدهیجواب نم

 ن؟یزدن ناکارش کردن، شما ازون خفن تر کلیبا اون قد و ه ویروح هللا داداش-

 :اندازد یبه دور و اطرافش م ینگاه

 در رفته.حاال چه کرده بود که میپخ کن هی ...ایگرفت یبچه سوسولو جد نیا یلیخ-

 .بشم دوتا مشتم من بزنم کیشد؟ بگو منم تحر ییداداش ما هوا

و پر استرس  نیروم. در بدتر یبه نگاه شوخ و خندانش م یظیغل یغره  چشم

چند بار تماس  ای. درمزه اش را شروع کرده یب یها یزمان ممکن شوخ نیتر

حرف زدن ندارم  یبرا یمناسب تیکه وضع سمینو یم شیو در آخر برا ردیگ یم

 یصندل یروکنم. آراز با آرامش  یم فیهمه اتفاقات را تعر شیو بعدا برا

از  یزنم او آرام و رها نشسته و جور یجوش م شترینشسته و هرچه من ب
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خبرم.  یدارد و من از آن ب یموس یبرادرش مطمئن است که انگار آالن عسا

نفس راحت بکشم.  یو کم دیایب نایگذرد تا س یمثل چند ساعت م قهیچند دق

 :رساند یبلند خودش را م یو با قدم ها مهیسراس

 داداش کله خرت کار خودشو کرد؟ نیشده؟ باالخره ا یچ-

 یدهد که چه اتفاق یم حیتوض شیشوم و قبل از من آراز برا یبلند م شیپا به

 چییدهد. آراز سو یکه همراهش آورده را به دست آراز م یافتاده. کالفه پوشه ا

 یدهد تا بروم و سوار شوم تا آنها برگردند. قوت قلب م یرا به دستم م نشیماش

 یبماند. بعد از لبخند مهربان شتگاهدر بازدا هیثان کی یگذارد آالن حت یدهد که نم

روند که آالن و  یم یشوند و به سمت اتاق یهمراه م نایپاشد با س یم میکه رو

شود. دست راستش را  یاز اتاق خارج م انیرا برده اند. قبل از ورودشان ک انیک

آمده. با آن حال نزار باز  شیدستش پ یبرا یمشکل داستیبا دست چپ گرفته و پ

که  دیگو یشنوم چه به آراز م ینم یهمهمه و شلوغ انیدر م د؛یآ یمهم کوتا ن

 با فشار یتازد ول یبر هم فشرده به سمتش م یکند. با دندان ها یم یاو را عصب

 انیشوند و ک یشود. وارد اتاق م یم دهیبه عقب کش نایمحکم س یپنجه ها

 ریز. خوب ردیگ یم لینشسته تحو یزیکه پشت م یاش را از سرباز یگوش
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 یحرف م یتلفن یبا کس قهیچند دق یکند. برا ینظرش گرفته ام تا بفهمم چه م

 یماجرا نخواهد شد. چند وقت نیا الیخیند و ته دلم مطمئنم او حاال حاالها بز

شود که شد! از نظر او تازه اول  ریخودش اس یکرده تا آالن با پا نیهست که کم

 .ماجراست

 

و ماجرا  رمیگ ی. تماس ماستیرسد در یمشورت به ذهنم م یکه برا یکس نیاول

 تیو شکا تیدهم. او هم معتقد است که قبل از داستان شکا یشرح م شیرا برا

بازداشت نشود  قهیکنم. امروز که آالن با وث یرا راض انیک ینحو کیبه  یکش

 .زدیر یبهم م زیکند و همه چ یم تیشکا انیاست که ک یی. مهم فرداستیمهم ن

 یدهم و تماس را قطع م یم یرا سرسر ایدر یجواب مراقب خودت باش ها

 و ستمیا یکنم. مقابلش م یمردم رد م یکنم. با چند قدم بلند خودم را از البه ال

 ییکشد و در آخر رنگ نگاهش رد آشنا یتا چشمانم باال م مینگاهش از کفش ها

 :ردیگ یم

که واسه کتک زدنم  تویول ؟یچرا اومد گهیشد؟ تو د یبه به خانم خانما. چ-

 ...نداره که یریتوف به حالت یلیاش خ هیبق گهید ،یفرستاد



 
1454 

 .شد و اومد سراغت یمن نفرستادمش.خودش عصبان-

همراهش را به دنبال  یطور که دست راستش را با دست چپ گرفته، گوش همان

 :کند یم نییباال و پا یزیچ

 هیوقت بود منتظرش بودم. منتظر بودم  یلی. خشیفرستاد یاتفاقا خوب کرد-

 نیجاش ب یا یموجود وحش نیهمچ .وونایح نیبفرستمش ب ادیب شیپ یفرصت

 ...که ستیآدما ن

به مغزم  ژنیاکس دیکشم شا یم یقیبندم و نفس عم یحرص چشمانم را م با

 :بکنم یبرسد و بتوانم کار

روش آالن درست نبود  نبوده... لیدل یب یکه خورد ییکتکا یدون یخودتم م-

 .یستین ریتقص یتو هم ب یول

 :دیگو یدر چشمانم م رهیکند و خ یبلند م یگوش یرا از رو سرش

 .مقصر تره یک مینیچطوره که قانون نظر بده. بب-

 .ستینکند ول کن ناجرا ن یکش تیو شکا تیدانم تا شکا یم
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 ...یری. تو خودت درگادیداره؟ آخر هفته عموت داره م یا دهیچه فا-

ال با یشانه ا یالیخیشود. با ب یستاره در چشمانش انگار روشن م کیحرفم  با

 :اندازد یم

 نیکنم، حساب ا یعمورو خودم م یبه اون داره؟ کارا یچه ربط نی. اادیعموم ب-

 .رسه. تو نگران نباش یم لمیمردکم وک

 ییافتد که مشخص است بال ی. نگاهم به دستش مستین ایجوره کوتاه ب چیه

 !دست کج و ورم کرده چه نقشه ها که ندارد نیسرش آمده و او با هم

 یساکت م یکنه. فکر کرد یم تیاونم شکا یکن تیدم آالن نذار. تو شکاپا رو -

 نه؟یش

بران را ج نمانیب یقدم فاصله  میو خشن ن یعصب کبارهیآتشش زده باشم.  انگار

 :دیآ یکند و به سمتم م یم

خواد  یم یچه غلط نمیکنه بب تیداره؟ بره شکا یغلط کرده. مگه از من مدرک-

 .بکنه

 :کشم یبه صورت خسته و کم رمقم م یدرستش کنم بدتر گند زدم! دست آمدم
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دعوا و کشمکشا  نی. با ایندار ری. قبول کن که تو هم کم تقصانیگوش کن ک-

 شه؟یدرست م یچ

 :زند یم یکجک یپوزخند

 .هیمن کاف یداستان ادب بشه برا نینفرم تو ا کیتماشا کن. فقط  سایوا-

مثل  شیرود. حرفها یگذرد و م یتندباد از کنارم م کیزند و مثل  یرا م حرفش

. رمیگ یدوباره تماس م ایشود. با در یکوبد و تکرار م یچکش در سرم م

ندارم. در  یجواب چیاش نکردم. ه یکند که چرا با زبان خوش راض یسرزنشم م

 میبرا ناختشاست و ش یبیکم آورده ام. او مرد عج شیو حرفها انیمقابل ک

 یو آراز تماس را قطع م نایآمدن آالن و س رونی. با باستیکار دن نیسخت تر

کجا  ستیدارد. معلوم ن انیکردن ک دایکنم. نگاه آالن به دور و بر نشان از پ

نگاه آالن سخت  یدر آن شلوغ دنمیکنم. با د یزده. به سمتشان پا تند م بشیغ

 :کند سمت آراز یشود و رو م یم

 همه خالفکار؟ نیا نیب یچرا آورد شمویابر-

 ...خودم خواستم-
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 :چرخد سمتم یسخت تر م نگاهش

 توئه؟ یجا ینجای. اخودیب-

 :کند یم یدست سیپ نایبدهم س یجواب نکهیاز ا قبل

 .فعال رونیب می. برنیحرفارو ول کن نیا-

 :دوم یپشت سرشان م خوشحال

 تموم شد؟-

تا زودتر از همه  ستندیا یمنتظر م یکند و سه نفر ینگاهم م یدیبا ناام نایس

 یم یعصب یبار با لحن نیاول یبرا نایس میرس یکه م نیخارج شوم. کنار ماش

 :توپد به آالن

برو  ؟یا یمملکت مگه شهر هرته؟ قانون داره. از طرف شاک ،یآخه مرد حساب-

دستشم که  ،یانداخت ختیسر و صورتشو که از ر ش،یزد یکن. گرفت تیشکا

سرش اومده؟ با همون  ییدر رفته، شکسته، چه بال یکار کرد یچ ستیمعلوم ن

 بکنه خوبه؟ تیدست ازت شکا

 :کنم یبه تک تکشان نگاه م دیام نا



 
1458 

 مگه تموم نشد؟-

 :دهد یبا همان خشم جوابم را م نایس

تونه  یهمه رو م یتازه اول ماجراست. آقا فکر کرده با بزن بهادر باز رینخ-

  .ادب کنه

 :کشد یساکت و پر اخم دست از سکوتش م آالن

 دیرضا با یخورد. همون روز خونه  یکتکشو م دیبا یعوض نی. اگهیبسه د-

خورد که فرار کردو از دستم در رفت. اگر بابتش قرار باشه اعدامم بشم  یم

 دیتونه واسه. خودم با ینم یالشخور نیهمچ ی. قانون جلوستین یحرف

 .دمیرس یحسابشو م

و  هدیاش ته کش یشگیو آرامش هم ی. خونسردستین شهیهم ینایاصال س نایس

 :انفجار یجرقه است برا کیمنتظر 

ا ب ی. هرکشهیاگر قرار باشه همه مثل تو فکر کنن که سنگ رو سنگ بند نم-

پدر  شهیم نیصافش کنه؟ هم ییداشت بره تنها یخرده حساب شخص یهرک

 هی یکشه شوهر زنشو، زن بچه اشو برو تا ته. مرد حساب یبچه اشو م زنهیم
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ه گیهست، شرکت هست، باشگاه. چند وقت د تیرو دوشته؛ جمع تیعالم مسئول

 ره؟یدنبال کارارو بگ یک یتو نباش ته،یجمع یجشن بچه ها

 ایزدم.  یبه آالن م یحرف دی. نبادهیرا چسب میگلو خیب یوجدان بدجور عذاب

 یم فیتعر شیماجرا را برا یشتریب استیام تر و با ستوانستن آر یحداقل م

 دادیاتفاق را خودم گذاشتم و چه کج گذاشتم. از داد و ب نیاول ا یکردم. سنگ بنا

را  یآب معدن یکند و بطر یم زرا با نیو آالن، آراز هم شوکه شده. در ماش نایس

 :کشد یم رونیب

 .گهید میکن یم شیکار هی. نیصلوات بفرست نیآب بخور نیایبابا ب-

 :زند یداغ تر از قبل داد م نایس

باشه ما  نیبرادرت در مقابل حوادث ا کردیرو یتا وقت م؟یکن یکارش م یچ-

 .میباش لونیو دیبا یهمش تو پاسگاه و دادگاه و کالنتر

 :داغ کرده یکه حساب داستیگذارد و پ یهم م یچشمانش را رو آالن

. من یاومد یداداش من. نم یاومد ینم ؟یواشده شکار نجایپات ا نکهیاز ا-

 ...دونم چرا مزاحم تو شده یرو، نم قهیوث ازهیسپردم خود آراز ب
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 :زند یم ادیفر ناینزده باز س یآراز حرف هنوز

داره. من واسه خودم ناراحتم؟ من  یوقتا مغزت پاره سنگ برم یچقدر بعض-

خون جلو  ینجوریا یبخوا شمیزنم ابله. بابت هر مشکل ابر یجوش تورو م

 .یکه بدبخت رهیچشمتو بگ

آخرش هزار درد. انگار هر  یجمله  نیدرد دارد و ا کی نایس یجمله  هر

 یتوجه دادشانیبه داد و ب گریوسط قلبم. د ندینش یکند و م یحرفش کمانه م

ا ر یحلش کنم. گوش دیشده پس خودم با جادیمشکل به خاطر من ا نیکنم. ا ینم

  .فرستم یم امیپ انیک یدارم و برا یبر م

 یمعامله ا هیبا هم  ایب ،یو ترفند لهیتو که استاد معامله و نقشه و صدتا ح-

  .میبکن

پشت سر آالن و  نا،یو ناراحت س یعصب یفرستم و بعد از خداحافظ یرا م امیپ

ر ب نایدوباره س میرا روشن کن نیماش نکهیشوم. قبل از ا یم نیآراز سوار ماش

 یکشد خم م یم نییرا پا شهیآالن ش یجلو و وقت یصندل ی شهیسمت ش گرددیم

 :شود
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 .کنم یم دایپ گهید لیوک هیبرات  ،یکن یبا نارون کار نم گهیدونم د یم-

هم که بکنند  دادیدوانده و قدمت دارد که صد ها داد و ب شهیانقدر ر رفاقتشان

در هم، کف دستش را  یرا سست نکند. با همان اخم ها شانیها شهیر یباد چیه

خاطرم هست  یدهند. تا وقت یکوبد و با هم محکم دست م یبه دست آالن م

روزها کنار هم بوده اند و  نیو شادتر نیبوده. در سخت تر نیهم شهیهم

 یگوش ی برهیزند و و یدارد. اشک در چشمانم حلقه م یبیرفاقتشان جنس عج

 :گرداندیحواسم را بر م

 ؟یه اچه معامل ؟یبنگاه زد-

 :دیگویکند و آراز با خنده به آالن م یحرکت م نیماش

 .یکرد سشیخوب سرو ما،یخودمون یول-

 یچرخد به پشت و نگاهم م یتواند حالم را بهتر کند. م یآالن هم نم یخنده  تک

 :کند

 ؟یشد میچرا مثل موش اون پشت قا-

 :دهد یمن جوابش را م یکند و با خنده، به جا یپخش را روشن م آراز
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بشم. شمام خوب تخته  میشما، منم دنبال سوراخ بودم قا یواال با اون نعره ها-

 .تون کمه ها

کند و به رسم  ی. دست چپش را دراز مدهیبرادرش را نشن یانگار صدا آالن

 :کشد یم نییام پا ینیب یرا تا رو یگذشته روسر

 .خاله سوسکه نمیغمتو نب-

 .زنم یاش لبخند م یو کله خر باز یهمه مهربان نیا به

 :دیآ یدورتر م ییآراز انگار از جا یصدا

محبوبشو بذارم که چند  یاز آهنگا یکیبزنمون،  کهیحاال به افتخار داداش -

 .زده روش یوقته قفل

کند و آراز با چند عقب جلو باالخره آهنگ مورد نظر را  ینگاهش م یسوال آالن

 :کند یرا پر م نیتمام اتاقک ماش یقربان رضایعل یکند و صدا یم دایپ

 من از عهد آدم تورا دوست دارم-

 آغاز عالم تورا دوست دارم از
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 شبها من و دل تا دم صبح چه

  نم نم تورا دوست دارم میسرود

 دوست دارم تورا

به  نهیدر آ ینگاه طنتیچرخد سمت برادرش و بعد با ش یم یرانندگ نیح آراز

 :اندازد یسمت من م

آهنگا وصف حالشو به  نیچرخه، مگه ا یداداش ما که زبوتش نرم نم نیا-

 .گوشت برسونن

 :سمینو یم انیک یبرا زند،یم ادیرا که خواننده فر یتو را دوست دارم" بعد"

 .عموت دنیواسه د رازیش امیشو، منم م تتیشکا الیخیتو ب-

 :خواند یکه م ییصدا و

 دمیتر از غم ند یمیصم یسالم-

 ...غم تو را دوست دارم یاندازه  به
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 یم یگریمهربان رنگ د یبان اخمش، با لبخند هیسا ریآالن ز یگرفته  نگاه

 .یدلدادگ نیریرنگ ش رد؛یگ

راست  کیکه بعد از شرکت  یکردم. از همان وقت فیتعر زیعز یرا برا زیچ همه

گفت شب  ی. وقتختیر یدلم هر دمیآمدم خانه باغ و او را دم در و چشم انتظار د

دلم  شتریاش باشد ب یکه آقاجان از او خواسته مراقب امانت دهیقبل خواب د

از غصه و  یچشمانم، دنبال رد یحال و هوا انینگاه مهربانش م ی. وقتختیر

تا  بردمش و ییرایگفتم. به پذ ریو اتفاقات اخ انیاز ک شیگشت برا یم یناراحت

 شیکردم با مقدمه برا یم. سعکرد فیتعر شیکم و کاست برا یآخر ماجرا را ب

 یو کم عقل انیک یموفق نبودم. کارها یلیکنم تا هول نکند اما باز هم خ فیتعر

 یکرد. صدا نشیاز حد غمگ شیو آالن، ب انیک وردخودم و در آخر زد و خ یها

 چیسالها ه نیخارج شد، مطمئنم کرد که او در طول ا شیکه از گلو یآرام یناله 

مالمتم  یحساب میها یها و خودسر یعقل یاز خانواده ام نداشته. بابت ب یخبر

 اش دهیو زحمت کش ریهم نتوانست مجابش کند. دستان پ میها یکرد و شرمندگ

که مربوط به رابطه  یماجرا گفتم به جز بخش ی. از همه دمیگرفتم و بوس نرمرا 

ان خانه باغ است و روزها او مهم نیا نکهیشد. گذشته از ا یآرام و رضا م ی
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هست  یحضورش احترام دارد، نخواستم وجهه اش خراب شود. خواستم اگر حرف

 یمعن یحساب ها،روز نیبرسد. هرچند که آرام  ا زیاز زبان خودش به گوش عز

فاصله گرفته  ینور یسالها یکند. با آرام گذشته به اندازه  یاسمش را تکرار م

اغ به ب یدگیاش، رس یشخص یبه کارها یدگیرفتن به دانشگاه و رس یو به جا

 .شیروزها نیا یدغدغه  یشده همه  یو کمک به اس

راک آقاجان لم داد. تنها  یصندل یکل ماجرا ساکت شد. رو دنیبعد از شن زیعز

 یخبر از آالن کار یب دیاست که نبا نیدارد ا یپافشار شیرو یلیکه خ یزیچ

  .شود ریو دلگ یعصبان شتریب دنشیبکنم که بعد از فهم

به  ،یمیمال یقیمثل موس یبا کف سنگ یمدور صندل ی هیبرخورد پا یصدا

شانه  یاز رو یانگار بار بزرگ زیعز یکند. با گفتن ماجرا برا یخواب دعوتم م

 چیه و رمیبگ میتصم دیبا ییکنم به تنها یاحساس نم گریبرداشته شده؛ د میها

وشم گبه یانگار به سخت زیعز یساعت صدا می. بعد از گذشت نستین یراه نجات

 :رسد یم

 ...بخواد تورو با خودش ببره نکهیاما ا ته،یعیحق طب ینیباباتو بب یبخوا نکهیا-
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نشسته ام تا به  نیزم یاش، رو یکند. کنار صندل یچشمانش داغدارم م غم

 یشوم و دستانش را دوباره در دست م یباشم. بلند م کیدستان مهربانش نزد

 :مریگ

اول و آخر من  یخونه  ز؟یببره عز نجایمنو از ا یتونه کس یمگه م-

 یبه خاطر آالن قبول کردم که برم، اما هرچ ...نمشیبب رمی. فقط منجاستیهم

 . هست؟ستیاز لطفم ن یخال دنشید نمیبیگذره م یم شتریب

لرزانش را  یکند و پلک ها یمطمئن نگاهم م یول نیبا همان نگاه غمگ زیعز

 :گذارد یهم م یآرام رو

ن به آال دیبا یداستان از چه قراره. ول یبفهم دیپدرت. باالخره با دنید یبر دیبا-

  .میبگ

 :شوم یخم م یصندل یرو مضطرب

 .انیره سراغ ک ی. باز مزیذاره برم عز یاگر بفهمه نم-

 :کند یدر چشمانم مکث م رهیخ شهیمطمئن تر از هم زیعز نگاه
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. رازیش یریتو هم تنها نم یکنم. ول یم فی. خودم براش ماجرارو تعررهینم-

 .ادیآرازم باهات م

 یباق ینظر مخالف یجا چیکه ه ردیگ یم جهیزند و نت یمطمئن حرف م یجور

بابت درد زانوانش،  ریتاخ یکند و با کم یاش را ثابت م ینماند. حرکت صندل

 :رود یدر مشود و به سمت  یبلند م یصندل یباالخره از رو

 .ادیاستراحت کن تا آالن ب کمیبرو -

 اد؟یمگه قراره ب-

 :چرخد سمتم یدلخور م ینگران و کم یکند و با نگاه یدر مکث م دم

 .نیایب با هم کردمی. فکر مادیصبح زنگ زدم که بعد کارش ب-

شرکت و پس گرفتن سهم رضاست.  یکارها ریکه امروز آالن چقدر درگ نگفتم

و رضا در اطرافش  انیاز ک یرد چیکند ه یروزها تالش م نینگفتم که چقدر ا

 یشود. م یم رمیدامنگ زیعز یها یدلخور میدانستم آخر حرفها ی. مندینب

 زیخواستم او همه چ یشود اما م یعجوالنه ام ناراحت م ماتیدانستم بابت تصم
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 یبه درگاه، م دنیاما قبل از رس رودیرا بداند و کمکم کند. به سمت آشپزخانه م

 :کند یچرخد و با چشمان نمدار و مهربانش نگاهم م

 .میکار دار ادیاستراحت کن مادر. آالن که ب کمیبرو -

و ماه  لماجید یرود که از سر و صدا یبعد عصا زنان به سمت آشپزخانه م و

. قبل از ورود به اتاقم آرام دیآ یدانند امشب آالن م یا هم مکه آنه داستیپ ریمن

کنم. وسط اتاق با چند آلبوم عکس  یم دایمادرش پ یها یرا در اتاق جوان

 یشوم و کنارش م یکند. وارد اتاق م یصدا به عکس ها نگاه م ینشسته و ب

 :نمینش

 .گشتم یآرام؟ دنبالت م یکن یکارا م یچ-

 :دهد یبلند کرد و نگاهش را به چشمانم م یمیعکس قد یاز رو سر

 .گردم یدنبال خودم م-

 یجلوه کند هم م یعیکه تنگ لبخندم چسبانده بودم تا طب یذره جان کی همان

 .دارد یپرد. ته حرفش انگار ناخوش
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 و به عکسها نمینش یکند. کنارش م یحرفش انگار غم دارد که به تنم شره م ته

بابا،  ی. همه از زمان کودکستیکدامشان متعلق به آرام ن چیشوم. ه یم رهیخ

چشم  ییبایبود. ز بایهم ز یاز همان جوان یهستند. عمه سود یعمو و سود

 یبه چشمت نم گریو د شودیدارش کامل دود م شین یکه با دو جمله  یریگ

چند پسر همسن و سال  نیآقاجان، ب یخانوادگاز عکس ها در باغ  یکی. در دیآ

کس را  چیکه آن وقت ها هم ه داستیو از نگاه پر از فخر و غرورش پ ستادهیا

 :میگو یم ضهینبودن عر یخال ی. براگرفتینم یجد

 .خوشگل بوده شمیمامانت از همون جوون-

 :دهد یزند جوابم را م یکه آلبوم را آرام ورق م همانطور

 .دا نشدنوقت ازش ج چیکه ه ی. دو تا خصلتیآره، خوشگل و از خود راض-

و جوان  کیاندازه ش نیتا ا یاو و آسوده به داشتن مادر کردمیفکر م شهیهم

 شد به یهم باعث م یتا نوجوان یمثل سود یکنند. نداشتن مادر جوان یافتخار م

عمه بارها خداوند را  یبه بعد با شناخت واقع ییجا کیآرام حسادت کنم اما از 

گذاشت تا بزرگ  زیمثل عز یتیشاکر بودم که مرا در دامان زن مسن اما با درا

به صداقت،  چگاهیبود اما او ه کسانیبزرگ شدن من و عمه  طیشوم. شرا



 
1470 

ام کنار آر گرید یکند. کم یمادرش افتخار نکرد و نم یکرنگیگذشت و  ،یمهربان

 یبرا یحرف چیاست که ه نیاتفاق ا نیتر بیکنم و عج یبه عکس ها نگاه م

 ی. نممرا هم ساکت کرده دهیچیدور خودش پ هک یقطور واریگفتن با او ندارم. د

آراز  یشود صدا یتمام که م یمیسه آلبوم بزرگ و قد یگذرد ول یدانم چقدر م

 :رسد یدر به گوش م یاز ال

 .تو انیحاج آقا دارن م نیحاج خانما سر لخت نباش هللا... ای-

به عکس ها مانده و  رهیو خ ریخندم اما آرام همچنان سر به ز یحرفش م از

 .دهد ینشان نم یواکنش چیه

 .باال منبر یبرامون بر میتو حاج آقا. منتظرت بود ایب-

دود و با زبان  یشود و اول نگاهش سمت آرام م یلبخند مهربانش وارد م با

دانم. کنارمان  ینم یعنیدهم که  یتکان م یکند و سر یپرسد او چه م یاشاره م

 :ندینش یم
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 ایمرده ان  ای ینیبیکه م ییاونا .شهینم دایآرام جون، اون تو واسه ات شوهر پ-

به خودم بگو آلبومامو واسه  ای. شما بدارن نیریزنده هم باشن، اقلکم هفتادو ش

 .ات رو کنم

دست  نیزنم تا ادامه ندهد. از یم شیبه پهلو ند،یکه آرام نب یجور آهسته،

 به رهیساکت نشسته و خ شهیکردند اما آرام برخالف هم یبا هم م ادیها ز یشوخ

  .دیگو ینم چیکند و ه یعکسها فقط نگاه م

. مثال هر وقت هیبه چ یچ ادیکنم دستم ب یعکسارو نگاه م نیا یمنم هر ازچند-

 .فهمم یم بازم نمکن یبابات نگاه م یجوون ایمامانت  یبچگ یبه عکسا

 :پرسد یکند و در جواب حرفش م یسمت آراز م ینگاه آرام

 و؟یچ-

مانده  رهیاز عکس ها خ یگی یکه رو یو نگاه یکامال جد یبا لحن آراز

 :دیگویم

. نه بابات بنده خدا برام سواله یی؟ خدارفته یعرفان به ک یدماغ عقاب نکهیا-

 .ارث برده یاز ک نیداره نه عمه. ا یدماغ نیهمچ
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 :رمیگیخنده ام را م یجلو یسخت به

 آخه؟ هیچه سوال نیا-

 :ندینش یآرام م یکنج لب ها یکمرنگ لبخند

 ؟یدماغ من چ-

 :کند یبه آرام م یکند و نگاه یسرش را بلند م آراز

بود اصل  ینمونده چه شکل ادمونیما اصال  ،یدیتو هم زود نوک دماغتو چ-

 .جنس

 :شود یپهن تر م یلبخند آرام کم گرید نباریا

 .یبرم دماغمو عمل کنم. از بس که مسخره اش کرد یتو باعث شد نیهم-

 یفهمم و بعد جواب آرام را م یکه نم دیگو یم یزیبا حرکت چشم و ابرو چ آراز

 :دهد
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 یدخترا نیان ا یدماغش بزرگ باشه. چ دی! اصال زن بابودما یعجب خر-

تم واسه آخر یامرزیخداب هی نمیبیکنم م یخوب نگات م . البته االن کهیکیپالست

 .با همون مسخره کردنا دمیخر

اشاره  مایشود با زبان ا یکند. آراز که متوجه م یرا راحت م المیآرام خ لبخند

 :دیگو یفهمم، م ینم یزیاش چ

 .. آالن اومده منتظرته. االناس که تنوره بکشهگهیپاشو برو د-

اش  سهیدرون ک یبه بسته  یکنم که با چشم، اشاره ا ینثارش م یغره ا چشم

آرام  یبرا شیکه چند روز پ ستیا هیفهمم که سوالش در مورد هد یکند. م یم

ه کنم ک یبخواند. اشاره م یحوصلگ یدوران ب نیچند کتاب که در ا م؛یبود دهیخر

شد. راحت نبا یلیمن خ ابلمق دیکنم شا یصبر کند من که رفتم به او بدهد. فکر م

 :روم یشوم و سمت در م یبلند م

 .میتا شام بخور نیای. شمام زود بنییرم پا یمن م-
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در  زیاندازم. آالن و عز یبه اطراف م یو نگاه میآ یم نییها را آهسته پا پله

 یتازه رو یکه اس ییتخت ها یزنم در باغ و رو یو حدس م ستندیآشپزخانه ن

 .باشند دهیچ وانیا

قرمز و  ینشسته و به آن مخده  یتخت چوب یگوشه  زیدرست است. عز حدسم

و سرش را  دهیتخته دراز کش یداده و آالن با آن قد بلند رو هیخوش رنگ تک

را در  یصحنه ا نیهم چن میها یاز دوران کودک یگذاشته. حت زیعز یپاها یرو

دل داده  یگکمرنخاطرم ندارم. با ساعد دستش چشمانش را پوشانده و با لبخند 

. آالن رمیتکرار عکس بگ یب یصحنه  نیخواهد از ا ی. دلم مزیعز یبه حرفها

است و حکم دوست  زیهمان عز شیبرا زیهرچقدر هم که بزرگ شود باز هم عز

 .حکم قلبش نیداشتنش باالتر

 پس؟ ی. من چخوووب مادربزرگ و نوه خلوت کردنا-

 :دارد یچشمانش بر م یزند و آالن دستش را از رو یلبخند م زیعز

کردن، نه  یاومد خونه کل محل و آب و جارو م ی. شوهرشون ممیقد یزنم زنا-

 ز؟یعز
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 یبا خنده  زیدواند. عز یم زیسرش و چشمان عز یرا به سمت باال نگاهش

 :دیگو یم ینخود

 یکمرمون دوتا م گهیکه د میآب و جارو کن میخواست ینه واال. همه محلو م-

  .شد

 :روم کنارشان یدهم و م یتخت هل م ریرا به ز میها ییدمپا

 یاصال چه معن ،شهیداره خار چشم من م گهید تیپسر دوست نیجون ا زیعز-

 ؟یدوست داشته باش شتریداره که شما آالنو از همه ب

 :میکوبد به ساق پا یدارد و م یبالش کنار دستش را بر م آالن

 یچ نیوجب قدشه دومتر زبونش. ا هیکنه.  یداره جبران م زیتورو عز یکارکم-

 ز؟یبه من عز نیبود انداخت

 :کند یآخش را بلند م یو صدا ردیگ یگوش آالن را م زیعز

 ؟یزدن جلد خونه باغ بود یخودت سر و تهتو م ایبهت  میما انداخت-

 یطوفان یخنده ها یافتم. صدا یو به جانش م رمیگ یرا از دست آالن م بالش

 :شود یاش بلند م
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 نفر؟ هینا مسلمونا. چند نفر به  نیکن ولم-

غم، آرام آرام دارد النه  کینگاهش  یکه در انتها یخندد. با چشمان یهم م زیعز

 :کند یم

 .اشم زشته یحرفا شوخ نی. ایبدون شمویقدر ابر یتا تو باش-

کنارش و دست از زدنش  نمیکشد تا بنش یشود و مچ دستم را م یم زیخ مین آالن

 :بردارم

ت م گرفت،یزبون درازت م نیجز من تورو با ا یهرک-  یسر سال نشده َپس 

 .فرستاد

رود که با خنده، سفت و محکم کنار دستش  یدستم به سمت بالش م دوباره

 .دارد ینگهش م

شربت شهادت رو  نیا یتون ی. ممینشد ینشده آالن خان. هنوز رسم ریحاالم د-

 .یسر نکش

 :شود یم زیخ مین شیجا سر
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 ایشربت شهادت و سر بکشم  دیمن با ای ؛یندار شتریدوتا راه ب ،یاضافغلط -

 .باغچه سرتو گوش تا گوش ببرم. انتخابش با خودت نیلب هم

 :کنم یم زیسمت عز ینگاه یحرص

 یتونم زندگ یمن بدون تو نم زمیعشقم، عز گهیجمله نم هی ز؟یعز شینیب یم-

 ...یزنم بش دیکنم. با

و دست  یقبل یگذارد همان جا یزند و آالن دوباره سرش را م یلبخند م زیعز

 :اش یشانیپ یگذارد رو یرا م زیعز

  اصال مگه دست خودته؟-

کند. با  یآالن را شانه م میخوش حالت و حج یموها یبا دستش البه ال زیعز

 یگریبه سمت د یو آالن را کم گذارمیم زیعز گرید یپا یحسادت سرم را رو

 :کنم کینزد زیبه عز شتریا خودم را بدهم ت یهول م

 .یریگیازم م یدار زمویعز نم،یبرو اونور بب-
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چشمانش  یدرخشد. خوشحال یچرخد سمتم و نگاه خسته اش م یم سرش

 ی. روالشیخ یرضا از شرکت است و آسودگ ی هیمشخصا  بابت پاک شدن سا

 :زند یام را کنار م یشانیپ یرو یشود سمتم و موها یآرنجش خم م

 ؟تا به کجا یحسود-

 :کند یبلند م شیپاها یجفتمان را از رو زیعز

 .تا دعواتون نشده نیبر نیپاش نیپاش-

دهد به  یلم م زیشود. کنار عز یبوسد و بلند م یم رد،یگیرا م زیدست عز آالن

 .کنم ینگاهش را حس م ینیسرم سنگ یمخده و از همان باال

 میبا هم سرمونو بذار یآرزوم بود من و ابر شهی. هممیخدارو شکر ما محرم شد-

 .رو زانوت

 :شود یبلند م زیعز یخنده  یصدا

 .بهت میانداخت شمویما ابر یگفت یاالن م نیتو که هم-

 :کند یشود حال دلم را خوب م یآالن خارج م ی نهیکه از س ینفس آرام یصدا
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 ...به قول آقاجون حرف که باد هواست-

کشد البه  یکند و دستانش را م یرا پخش م میبا دستان مهربانش موها زیعز

 :دیگوینگذشته که آالن م قهی. هنوز چند دقشانیال

که ماشاهلل آراز  نجارمیداره. ا دیاطراف، باغ د یساختمونا یپاشو از همه -

 !کرده یچراغون

 :کنم یم یو زبان دراز چرخانمیرا م سرم

 .زهیعز یمن نشم؟ اصال االن وقت قصه ها یچطور تو ولو بش-

 :کنم یسرم نگاه م یباال به

 ؟یشد دلشو برد ی. چیخودتو آقاجونو بگ یبرامون قصه  دیبا-

 :دود یتا چشمانش م زیعز طنتیو پر ش ینخود ی خنده

  .نمی. پاشو ببنیکن تیاذ رزنوی. کم من  پنیدیمنو که صدبار شن یقصه -

 :مانم یم میو سخت سرجا سفت

 . مگه نه آالن؟یبگ دیجون با زیعز-
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کند. دست  یاز آن باال نگاهم م یحظ خاص کیچرخد سمت او که با  یم نگاهم

 :کند یلباسم را درست م ی قهیاندازد و  یم

 .شهیم یکه عال زیعز یو منم بتونم حواسمو بدم به قصه  یاگر پاش-

شروع  زیکنار آالن و عز نمینش یکند. م یم یرا راض زیاز ته دلم عز ی خنده

 :کند یم

حاال با زمان ما فرق کرده. اما تو همون دورانم من از او خوش شانساش  گهید-

 .بودم

 :شود یم میما تقس نیکند و نگاهش ب یم ینخود ی خنده

 اسدهللا خان، ...نهیریهر بار گفتنش واسه خودمم ش یصدبار براتون گفتم، ول-

پدرش بود. خاطرمه که هفده هجده ساله بود که  ملکیپسر خان بود. کل ده از ما

خودمون، فرستادش شهر که  لماجید نیشد مادر هم یاش، که م هیخان با دا

قالب  کی. قبل از اون دوست  جون در ارهیده اعتبار ب یدرس بخونه و برا

  .بود امرزمیداداش خداب

 :کند یورم کرده اش را جا به جا م یدهد و پاها یتکان م یسر آرام
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به  ینبود چ میحال یلیرفتم و خ یاسدهللا خان که رفت، بچه بودم. تازه مدرسه م-

 یلیجوون الغر و قدبلند بود که با وجود سن کمش خ هیاز ده رفت،  ی. وقتهیچ

فرق کرده  یلیبعد از سه چهار سال برگشت ده خ یحرفش برش داشت اما وقت

 .بود

 :پرسم یقرمز و م یدهم به پشت یم هیآالن تک کنار

 داد؟ یرفت که رفت؟ براتون نامه نم یعنی-

اندازد دور گردنم و سرم را  یدهد، دست م یاش را سر م یطوفان یخنده  آالن

 :بوسد یم

 .نشونینشده ب ینامه بده؟ هنوز که خبر دیچرا با زیآخه کله پوک. واسه عز-

 :زند یلبخند م زیعز

  .نوشت یاما فقط شرح حال م داد،یدونه نامه م هی یسال بیحب یبرا-

 :روم یباز آالن م شیبه ن یغره ا چشم

 .بود بیحب ییمنظور منم نامه به دا-
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 :زیکنم سمت عز یبعد رو م و

 نوشت؟ یم یچ ییدا یبرا-

 یم زیو محبوب عز یمس ینیرا در س یشود و بساط چا یم وانیوارد ا لماجید

  .آورد

 .رسوندت. خدا به موقع لماجیآ قربون دستت د-

 :زند یکه فقط مخصوص آالن است م ییاز آن لبخند ها لماجید

 .نجاستیهم ا یعمان مویگذاشتم. ل نیکه دوست دار ایآقا جان ازون پولک-

 :کنم یکه فقط آالن بشنود زمزمه م یلب جور ریز

 ...وخ هینکنه  تیسرد-

با همان تن  ز،یگذاشتنش مقابل عز نیو ح ردیگ یم لماجیرا از دست د ینیس

 :زند یآرام لب م یصدا

 .شهینم میسرد زایچ نیراحت، با ا التیطبع من گرم گرمه. خ-
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در استکان کمر  زدیریم یچا زیعز یآورده برا لماجیکه د یگل سرخ یاز قور و

 .امرزیکه محبوب آالن است و آقاجان خداب یکیبار

 .ادیجون، گلوت حال ب زیبخور عز-

 :داخل خانه گرددیبر م لماجید زدیر یمرا که م یچا

 .تهیکار دست حاج یکنه بهم بگو، چاره  یم تیداره سرد یدیبخور، د ایب-

 :زنم یم شیبه پا یا سقلمه

 ز؟یشد عز یاسدهللا خان برگشت ده چ نکهیبعد از ا-

 جیو گ گرددیمن بر م یدور با صدا یکه انگار برگشته به همان سالها زیعز

 .زندیلبخند م

نامه  بیحب ییبار واسه دا هی یکه اسدهللا خان رفت شهر و سال یگفت یم یداشت-

 .داده یم

 :نوشد یخوشرنگش م یاز چا یدهد و جرعه ا یتکان م یسر زیعز
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نبود. مرد  دهیاون اسدهللا خان الغر و کش گهیبرگشت د یآره مادر. رفتو وقت-

 یده سال که برگشت. ویروز ادمهیشده بود؛ چهارشونه و درشت برگشت. هنوز 

 و الیآقاش بود. خان با اون  یضیبرگشتنش مر لیاز رفتنش گذشته بود و دل

 نداختن. طفلک یتشک چهار گوش شده بود که کنج اتاق براش م هی ریکوپال اس

بار که داشتم  هیآرومو زودرنج شده بود. دردسرتون ندم،  یلیاواخر عمرش خ

. همون روز از پدرم دیخوندم خان صدامو شن یمحل قصه م یبچه ها یبرا

 یو براش قصه بخونم. به پدرم گفته بود همه  ششیخواست عصرا برم پ

 یاش م یو کور یریعمرش به پسر داشتنش افتخار کرده و حاال تو روزگار پ

 .هیفهمه که دختر داشتن چه نعمت

 یم زیها را مقابل عز یکند و آالن ظرف پولک یو پر م زیصورت عز یتلخ لبخند

 :گذارد

 .یقند زیبخور عز یلکپو-

 :دهد یتکان م یسر

بگه.  یزیاما چون خان ازش خواسته بود نتونست چ ومد،یاولش آقام خوشش ن-

اش  یعصب شتریحرف خان ب نیآقام اون روزا با درس خوندنمم مخالف بود و ا



 
1485 

با ترس و لرز  لیکنه. خالصه، اوا یسواد تورو داره بدبخت م نیکرد. گفت هم

 یبزرگ ی ونهکتابخ رمردیخوندم. پ یخان و براش کتاب م یرفتم خونه  یم

بود که مردمش تو  ییهم و غمش روستا یبود. همه  یداشت. مرد خوش فکر

خان بود که  یرفت و آمدام به خونه  نیزدن. تو هم یخرافات دست و پا م

 .اسدهللا خان برگشت ده

 :کند یدرخشد و سرش را بلند م یستاره نشانش م چشمان

 .نیدون یاشم که م هیبق-

 :عالقمندم شتریقصه ب یزند اما من به ادامه  یم یلبخند بزرگ آالن

 .که اسدهللا خان برگشت ده نجاشمیمن منتظر هم ز،یعز گهیبگو د-

ن آال طنتیکنم. لبخند پر ش یتازه دم پر م یرا دوباره از چا زیآالن و عز استکان

 :شود یکمرنگ نم یلحظه ا

 .ایدیرشوه م یدار-

 :شود یبلند م زیعز یخنده  یصدا
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ده  یکدوم از پسراش خبر نم چیده. خان به ه گردهیخبر بر م یاسدهللا خان ب-

 یگفت بازهم فقط اسدهللا بود که نگرانش م ی. البته که اگر هم ممهیکه حالش وخ

 یخان قصه م یگرده که من خونه اشون بودمو داشتم برا یبرم یشد. زمان

 هم دنیهر جفتمون از د دیرساسدهللا خان  یم خونه نبود. وقتخوندم. مه لقا خانم

 یضیو مر یریکرده بود خان دم پ الیاز من؛ خ شتریاون ب دی. شامیجا خورد

 .گهید ی. به رسم خانارهیهوس کرده زن کم سن و سال بگ شیاحوال

 :زند یم ینیریش یخنده  تک

 .داشتم یسر پرباد شمیابر یایاون موقع شانزده سالم بود و مثل نوجوون-

مرا  زیعز شهیهم نکهیرود از ا یچرخد سمتم. چقدر دلم غنج م یجفتشان م نگاه

اش هستم و شباهتم با آنها  یتن یباور دارد من نوه  نکهیداند. ا یاز خودش م

 .از حد است شیب

 ز؟یعز یپاره بود شیآت یعنی-

 :زنم یم شیبه ران سفت پا یگرید یشوم و سقلمه  یم یحرف آالن حرص از

 .ماه شب چهارده بوده یعنی ر،ینخ-
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آراز از پشت سر  یبزند صدا یحرف نکهیزند و قبل از ا یم یزیچشمک ر آالن

 :کند یم رمانیغافلگ

 .نای؟ خوب واسه خودتون خلوت کردماه بوده یک-

 مادر، منتظرت بودم. آرام کو؟ نیتو هم بش ایب-

 :ندینش یدهد و کنارم م یتخت سر م ریرا مثل من به ز شیها ییدمپا آراز

 .گردهیآلبوما، دنبال گمگشته م نی. نشسته بنییپا ومدیکردم ن یهرکار-

 :دهد یتکان م یبا تاسف سر زیعز

 .ده یمادرشم نم یجواب تلفنا-

 .شد یبازرگان یقصه رو بگو. باز آراز اومد آگه ی هیبق زیعز-

 :زدیبر یخودش چا یدارد تا برا یبر م ینیاز داخل س یزیاستکان تم آراز

صه اصال ق گه؟یآراز د یگور بابا ن،یشنو یگل م نیگیگل م وون،یرو ا نینشست-

 چسبه بهتون؟ یاسدهللا خان و بانو بدون حضور من م ی
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خرد و بعد  یرا به جان م زیعز یآراز" چشم غره  یهمان عبارت"گور بابا با

 :دیگو یم یاز برداشتن پولک

 .یبه عروس میبزن رو فست فوروارد بره جلو برس نجاهاشویجون ا زیعز-

 زینوازد، تا زود زبانش را جمع کند. عز یپس کله اش م یکی یبه موقع آالن

 :خورد یم یزیتکان ر شیسرجا

 .ارمی. برم آرامو بزیزبون نر نقدرمیبخور ا توییچا-

جمله را  نیرفتن از پله ها را ندارد و صرفا  ا نییباال پا یپا زیعز میدان یم همه

بلند  هنکی. قبل از امیو به دنبال آرام برو میاز ما سه نفر بلند شو یکیتا  دیگویم

 :ردیگ یرا م زیشوم، آراز دست من و عز

دش تو حال خو کمیاونم  نیبذار ن،یشبتونو بگ کیهزار و  یقصه  نینیشما بش-

 ماه شب چهارده؟ یاسدهللا خان گفت شد ؛یگفتیم زیباشه. خب عز

 :دستش یزند رو یم یکی زیعز

گم. روح آقاجونت حرمت داره  یاشو نم هیبق یاریدرب یمسخره باز یبخوا-

 .مزه نکن یب یشوخ
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 :دهد یسر م یبلند یخنده  آراز

 کتک بخورم؟ دیبابت غفلت آقاجونم من با-

 و ردیافتد تا زبان به کام بگ یمن و آالن با هم به جان آراز م یدست و پا نباریا

شود  یم یخال یداستانش را ادامه دهد. جو که از خنده و شوخ زیبگذارد عز

 :دهد یادامه م زیعز

 یکردن پسرا ی. همه فکر مشدیکس باورش نم چیاسدهللا خان که اومد ده ه-

ده و  هگیبزرگتر د یردن؛ پسراک یخان رفتن که رفتن. البته که اشتباهم فکر نم

 کیبا پدر و مادرشون خالصه شده بود تو  داریدونستن و د یقابل رفت و آمد نم

که اونم چون خان وضعش خوب بود از همون اول تو خونه اش  یتماس تلفن

 .زدن یزنگم بهشون نم هی نیداشت. که اگر اونم نبود حتما هم

 :کنم یم کینزد زیخودم را به عز جانیه با

 یپدرش قصه م یبرا یاون روزو بگو که آقاجون اومد خونه و تو داشت زیعز-

 .یخوند

 :دیگو یشود و آراز قبل از جفتشان م یبلند م زیآالن و عز یخنده  یصدا
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 .. سانسور تو کارت نبودازیعز گهید گهیراست م-

 :زند یم ینیریلبخند ش زیعز

شد.  یعصبان یلیخ دید اسدهللا خان که اومد خونه و منو کنار تشک پدرش-

پدرش  یدستور داد هرچه زودتر دفتر دستکمو جمع کنمو از اونجا برم. هرچ

گفت پسر بذار عرق راهت خشک بشه بعد، گوش نکردو منو با باغبونشون 

 اصلهده بود و نسبتا از خونه ما ف یخان باال یفرستاد خونه امون. خونه 

 از رفتار یو هم خوشحال؛ عصبان شد یهم عصبان دیداشت.بابام که داستانو فهم

برخورد باهام شده، و خوشحال از  نیکردم که ا یمن چه رفتار نکهیپسر خان و ا

خواد تو خونه بشونه و بعدم شوهر  یکه م یتونه منو اونجور یباالخره م نکهیا

 .بده

 شوهر بده؟ یبه ک ،ینگفته بود نجاشویا زیعز-

 :کند یرا جمع م یفرض یتخت آشغالها یفرش کلفت رو یبا دست از رو زیعز
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 یپسر عمو داشتم نصرهللا، تک پسر عموم بود که بعد از مردن پدرش همه  هی-

بدبختش نداد. وضعش  یبه خواهرا یچیزدو ه بیپدرشو به ج یگاو و گوسفندا

 .به نسبت کل خاندان ما خوب بود

بهم زده  یپزخودش دک و  یارثشو فروخته بودو برا یاز گاو و گوسفندا چندتا

خواست بده بهش. دو  یم یبود. آقام خامش شده بودو منو از چهارده سالگ

ن س یاون وقتا شانزده سالگ گهیمقاومت کنم اما د ارمویسالشو تونستم دووم ب

تونست با  یشد، هم م ینون خور کم م هینبود. با شوهر دادن من هم  یکم

بود.  یبشه و خودشو بکشه باال. آقام مرد جاه طلب کینصرهللا شر

 .امرزدشیخداب

در سکوت  یکند و جو کم یم فیقصه اش را تعر نیو غمگ ریسربه ز همانطور

 :آورد یرود. آراز طبق معمول طاقت نم یفرو م

 انیبخت النصر در م یپسر عمو کی یپا شهیجون غصه نخور، هم زیعز-

 .است
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. از حرفش و حرکت تند بعدش همه کوبدیمحکم مران برادرش  یبا دست رو و

 یدوست دارد دلخور م یگریجور د شهیکه آالن را هم زی. عزردیگ یخنده مان م

 :شود

ارزه به صدتا  یتار موش م هینگو مادر. بچه ام آالن آقاست،  ینجوریا-

 .نصرهللا

دهد که  یآراز را فشار م یاز شانه  یصدا قسمت یبا دو انگشت آرام و ب آالن

 زیعز یکند و قصه  دایزد و خوردشان ادامه پ نکهیشود. قبل از ا یآخش بلند م

 :میگو یابتر بماند م

 شد؟ یاشو بگو. بعدش چ هیول کن بق نارویجون ا زیعز-

 :شکفد یزند و وسط صورتش م یصورتش را کنار م یها نیچ زیعز لبخند

. دمیاسدهللا خانو د ،یرفته بودم سوار یقاچاق ب،یچند روز بعدش که با حب-

 هلیبردم سمت طو یاسبو م یو من بردم. وقت میداد یمسابقه م بیبا حب میداشت

نداشت  یبود. برام فرق ادیخودشو رسوند. اون موقع نوجوون بودم و غرورم ز

خونه ام  یو روونه  زدهبود که با من بد حرف  نی. فقط مهم اهیاسدهللا پسر ک
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 اوردمویخودم ن یحرف زد و به منم سالم کرد اما به رو بیکرده. اومد و با حب

ده و برده  یدخترا یاومده بود دل همه  یجوابشم ندادم. اسدهللا خان از وقت یحت

 اشیبود. همه آرزوشون بود اسدهللا خان نگاشون کنه چه برسه به سالم. جوون

 .مایبلند و خوش س دبود واسه خودش. ق یلی

 :چرخد سمت آالن یم نگاهش

 .شده باشه میکه با بچه ام از وسط دو ن یبیس نیع-

 .میپشم نجایشده احتماال . مام که ا میبه دو ن لیالبته با ب-

 :رود یسمتش م یچشم غره ا زیعز

اونام درشت و خوش قد و باال  ،یمادرت ی فهیطا هیانقدر حسود نباش.تو شب-

 .بودن

را  لیزند تا وسا یرا صدا م ریکند و ماه من یرا جمع م یو بساط چا ینیس آراز

 :اوردیرا ب وهیبساط م شیجمع کند و به جا

 .خودمم وحشت کردم ،یمادرت ی فهیطا هیگفت شب زیکه عز ینجوریا-
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 یسرش. قبل از هر حرف یکشد رو یپاشد و دست م یم شیبه رو یلبخند زیعز

 :پرسدیآالن م

 پدر مادرش؟ دنید ومدیآقاجون تو اون ده سال اصال ن ز،یعز-

 یلیکوتاه اومد و زودم رفت. من که خ یلیدوبار، اما خ یکیچرا مادر اومد. -

 گهیشو تو تهران گسترش داده بود. د یاومدناش خاطرم نمونده. کار و کاسب

 یپسرا م یاونو باق دنیخان و زنش به د شهیرفت و آمد براش سخت بود. هم

 .رفتن

 :پرسم یم

 نکرد ازتون؟ یاسدهللا خان بابت رفتار زشتش عذر خواه ز،یعز-

 :چرخد سمتم یم آالن

 .شدیم یبود شاک یهرک گه،یفکر کرده بود باباش زن گرفته د ؟یچه رفتار زشت-

 .کردیم یعذرخواه دیاشتباه فکر کرده بود، با-

 :صورتش ینشند رو یم یآالن کجک لبخند
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 .پسر خان بودا-

 :اسدهللا خان است یها یکنم انگار که او خود  جوان ینثارش م یغره ا چشم

 .کرد یم یعذرخواه دیبود، با یپسر هرک-

 :دیگویم زیقبل از عز آراز

کلمه از  هیکرده که عمرا   یاگر عالوه بر سر و شکلش، مخشم مثل آالن کار م-

 .دراومده باشه یاون دهن بابت عذرخواه

 :خندد یم زیعز

. حاال شما مونهیاز رفتارش مشخص بود که چقدر پش ینکرد، ول ینه عذرخواه-

 نییوقت به مردم نگاه از باال به پا چیپسر خان بوده، اما اسدهللا خان ه نیگیم

چهل، چهل و  یبرگشتش به ده همزمان شد با ساال نایا ینداشت. گذشته از همه 

شاه انجام شده بود و  ضاکه به دستور محمدر یاصالحات ارض یو بحبوحه  کی

 بیشد. القصه اسدهللا خان با حب یکم کم داشت قدرت خان کم و کمتر م گهید

 یازدواج کرده بودو سر خونه زندگ بیقالب شدن. حب کیجان در  اریدوباره دو 

کرد. اسدهللا ازش خواست تو ساخت خونه  یپدرم کار م یخودش بود اما برا
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 رییتغ جادیا یخودش. اسدهللا خان برا شرکردش مبا ییجورا هیکمکش کنه و 

ذهن  یکشور، رو یده سال و ترق نیبرگشته بود ده اما خبر از مردم نداشت که ا

 .نذاشته و فقط خود خانزاده رو از مردم دور کرده یاثر نیاونا کمتر

تخت.  یگذاردشان رو یو م دیآ یها م یدست شیو پ وهیم ینیبا س ریمن ماه

 :درخشد یدر انگشت حلقه اش م یفیانگشتر ظر

  ه؟یناقال خبر ر،یماه من-

 یم یلبخند مهربان زیاندازد. عز یم ریکند و سرش را به ز یخجالت نگاهم م با

 :دیگویو رو به ما م ردیگ یرا م ریزند و دست ماه من

 یو اب ریکه نشد بهتون بگم. ماه من نیشد یکار و کاسب اتونویزندگ ریانقدر درگ-

 .محرم شدن

 ایدیخونه باغو دزد ی پهیسرو صدا؟ باالخره قاپ پسر خوش ت یچه ب یوا-

 .ناقال

 لرزان ییبا صدا ریکند و ماه منیآالن، لبخندم را پررنگ تر م ظیغل یغره  چشم

 :دیگو یم جانیاز ه
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مشهد، عقدو اونجا  میخوب بر خیتار هی میخانم جان. نذر کرد میجشن نگرفت-

 .میریبگ

 :شود یبلند م یبا خوشحال آراز

تا  سر نی. خودم از اگهید میریگیتو خونه باغ براتون م کیکوچ یپارت هیبابا -

 .مینداز یبندمو بزن و برقص راه م یم سمونیاون سر ر

 زیکه عز دیبگو کیهم تبر یو به اب یداریسرا یخواهد برود سمت خانه  یم

 .تهران رفته یکار یبرا یاب دیگویم

 .هم زن گرفت من هنوز عزبم یاب اااا...-

 :کند به برادرش یاشاره م آالن

 .رمیگ یخوبشو م هیواسه توهم  یباش یبشن، پسر خوب ایب-

 :دیگویخندد و آراز با حرص م یم ریمن ماه

تا دهن خودت واشه،  دی. صدسال طول کشیریخواد واسه من زن بگ یتو نم-

  .قسمشون بشه به روح پدرم دیبچه هام با ،یقدر طول بد نیهم یسر منم بخوا
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 یا ابحتم دیگو یم ریبه ماه من کیو آالن بعد از تبر میخند یحرفش بلند بلند م از

سال است  یلیخواهد کمکشان کند. خ یدانم که م یاو. م شیکه آمد بفرستدش پ

داماد شد کمکش کند.  یگذارد تا وقت یبه طور خاص پول کنار م یاب یکه برا

 :دهد یرا به سمتم هول م وهیظرف م زیعز

 .نیخور یکدوم نم چیباشه ه ینجوریتو ظرف، هم نیمادر پوست بکن بچ-

 .اشو بگو هیشما بق ز،یباشه عز-

 :دیگویشود باز آراز م یکه دور م ریمن ماه

 .مرغا یهم رفت قاط یاب-

 :میگو یپوست کندن م نیدارم و ح یبر م یبیس

 ؟یغصه خورد ،یریگ یتوهم زن م-

 :کند یدارد و با پوست شروع به خوردنش م یبر م یاریخ

 .رمیزن بگ ایگرون نیبخوام تو ا دمیمن به قبر آقاجون خند-

 :کند یآخش را بلند م یبرادرش و  صدا یبه ساق پا کوبدیبا پا محکم م آالن
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 ؟یبد یخوا یمنم تو م یچته؟ پول گوشت و مرغ خوته -

 :کند یم زیبه عز یاشاره ا آالن

 یاصال به تو زن م نیبب .میکن یبعدا  راجع به زن گرفتن شمام صحبت محاال -

 .دن؟ بعد به گوشت و مرغش فکر کن

شده،  نیسنگ یآراز، به خاطر گوشش که کم یکه مشخص است از حرفها زیعز

 :دهد یادامه م دهینشن یزیچ

. یتسیمن ن یبچه  گهید ای یشیزن نصرهللا م ایکفش که  هیآقام پاشو کرد تو -

رفتم  یحتما م دیآرزوم بود درس بخونمو معلم بشم اما واسه ادامه با شهیهم

 ذاشت ی. آقام نه تنها نمشدیگناه محسوب م هیخواسته  نیشهر، که خود گفتن ا

که زن اولش سر زا  نصرهللاخواست زنم بده به  یادامه بدم، که به زور م گهید

ده رفته بود و ش بیاون موقع حبشهره بود.  یو بداخالق ینتیرفته بود و به بد ط

طاقت شده بودم از  یاز دست آقام ب یروز که حساب هیبود مباشر اسدهللا خان. 

ن اسدهللا خا یلیمدت خ نیبگم که تو ا نمی. ابیرفتم سراغ حب رونویخونه زدم ب

پدرش قصه بخونم، اما  یکنه که من بازم برم برا یراض ابامواومد و رفت تا ب
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 ختهیحال و روزم بهم ر .مختلف قبول نکرد و هم خودم یهم پدرم به بهونه ها

 یبرا یزیاز دست دادن ندارم. چ یبرا یزیچ گهیکردم د یبود. احساس م

تو  شهیشد، مادرمم که هم ینمونده بود. آقام حرف حساب سرش نم دنمیجنگ

 ماتیتو تصم یریا من تاثاش ب یرو داشت و همراه هیسا هیخونه نقش 

 یعمارت خانو سرپا م داشتنکردم، اون موقع  دایتو باغ خان پ بوینداشت...حب

گفت از اسدهللا خان  بینصرهللا و اجبار آقام گفتم، حب یاز ماجرا یکردن. وقت

 اش باز نشه. یمیکه به دست دوست قد ستین ی. معتقد بود گره ارهیگ یکمک م

 .خونه کرد و خودش چند ساعت بعد با اسدهللا اومدن خونه امون یمنو راه

تمام صورت مهربانش را بغل کرده بود.  یحس تمام نشدن کیمثل  زیعز لبخند

 :دهد یادامه م یکند وقت یسر م یگرید یایدر دن

 یلیبا همون اقتدار خاص خودش در خونه رو کنار زد و اومد تو، با آقام خ-

 یظلم یجلو دیخوب تو گوشم مونده؛ گفت با یکیحرفاش  نیحرف زد اما از ب

دادن  یزور یگفت قصه  م،یریرو بگ شهیکه چند نسله داره به دخترامون م

تموم بشه. اونجا نگفت اول  دیبا ییجا هیسن و سال دار از  یده به مردا یدخترا

 .مظلوم ده گفت یدخترا یاز همه فکر دل خودش بوده، فقط از قصه 
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 :شود یآراز کنار گوشم بلند م یخنده  یصدا

مخ  یشگردا نیکرد ا یعمر م شتریچند سال ب شدیم یآقاجون نابکار، چ یا-

 داد؟ یما هم م ادی شویزن

و پشت سرش دست  ندینش یبر تنم م یفیخف یلرزه  یشب تابستان یخنکا از

شره  رماه،یظهر ت یشود که تمام گرما یدور شانه ام حلقه م یگرم آالن جور

تعجب  یبرا ییکند که جا یبغلم م کبارهیخونسرد و  یکند در جانم. جور یم

 :شزند به برادر یزل م ینماند و بعد با همان نگاه عاد یباق یکس

 !داده یم ادتیشگرد  دیتوام که ساده و نابلد، آقاجون با-

آماده را از دستم  یها وهیکند و ظرف م یام سو استفاده م یحواس یاز ب آراز

 :دهد یخوردن جواب برادرش را م نیرود و ح یکش م

 .استاد میدیدرس پس م-

در باغ  زیلبخندش دم از بودن عز یماست اما حال و هوا شیجسمش پ زیعز

 .اش شده بود یآزاد ریکه سف زندیم یخان و حضور اسدهللا خان

 ؟یاز دست نصرهللا، جون سالم به در برد یز؟چطوریشد عز یبعدش چ-
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خورد و  یم یفیکرده باشد. تکان خف داریب قیعم یاو را از خواب یانگار سوالم

 .پرسم یم گریمتوجه سوالم نشده؛ بار د دیگو ینگاهش م

که من براشون  هیداد که اگر مشکلش خرج شنهادیحرفاش به آقام پ یالبه ال-

خان قصه  یبه زور شوهرم بده منو بفرسته برا نکهیا یدارم، بهتره به جا

. ختیرو بهم ر یهمه چ یلیحرف اسدهللا خ نی. همرمیاش پول بگبخونم و در از

 نییبراش تع ادجوون تازه از شهر برگشته بخو هیبه آقام برخورده بود که 

 خواست. بابت آوردن بویدخترش باشه. شب که شد حب یکنه و دنبال کارا فیتکل

باهاش کرد. خبر نداشت که من  یسخت یخانزاده و گفتن ماجرا بهش دعوا

که حکما همون شب به عقد  دیفهم یماجرارو به گوششون رسوندم؛ اگر م

ده تا خودمو جمع و  یمبهم  یهفته ا کیمهلت  هیاومدم. گفت  ینصرهللا در م

 یو حرفا امیزار هی. اونم فقط به خاطر گرامیداستان کنار ب نیجور کنم و با ا

 .بیحب

 :لرزد یاز قبل م شتریب شیصدا یکشد و کم یم یقیعم نفس

فقط چند قدم  میدست به دست هم داده و به بدبخت زیهمه چ دمیچند روز بعد که د-

بود. خانزاده نبود و خان با  یضیخان. هنوز تو بستر مر شیمونده، رفتم پ
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کرد تو خونه بود. اسدهللا خان براش پرستار  یم یکه ازش پرستار یکارگر

فت ر یم زیو همه چ ودزخم بستر گرفته ب یا ازش مراقبت کنه. طفلگرفته بود ت

پسر  شیتا بدتر بشه. مادر اسدهللا به درخواست خودش رفته بود شهر و پ

به خاطر رفتار تندش بود که  دیبزرگش مونده بود. دوران افول خان بود و شا

 .براش نمونده بود یکس گهید

رود کنارش و  یادامه دهد آراز م نکهیگذارد و قبل از ا یسر زانوانش م دست

 :زیعز یکند به ماساژ دادن پاها یشروع م

پاش لب گور بود، زنشم  هی رمردیبهتر نبود؟ پ یشد یجون، زن خان م زیعز-

 ...که گذاشت و رفت

 :رود یبه نگاه شوخ آراز م یظیغل یچشم غره  زیعز

 !کن یشوخ ادیدستت م یبا هر چ-

 ؟یقند زیعز یمخ اسدهللا خانو زد یباالخره چطورغلط کردم! بعدشو بگو. -

قلقلکش آمده  یاش حساب یاساس یدست آراز و ماساژ ها ریز داستیکه پ زیعز

 :دیگویم
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 ...پسر شهیخودش خوب م-

 اتیو با جزئ قیبرمت به همون سالها، که دق یاشو بگو، من دارم م هیشما بق-

 ...قربونت برم یاشو بگ هیبق

 :کند یو بعد با خنده اضافه م ندینش یگردنش م یآالن خوب رو یگردن پس

بنده خدا  زیالل شو، عز قهی. دو دادیاش صدا در م گهید یاز جا یریدهنشو بگ-

 .حرفشو بزنه

 :دهد یادامه م زیعز مانیخنده ها انیم

 یاز پا افتاده و آروم شده بود، م یحساب گهیخان، که اون وقتا د شیداشتم پ-

دارم و با  ییاهایگفتم فقط چند روز به مهلت آقا جونم مونده. براش گفتم چه رو

. خان خوب به حرفام ستیکه در انتظارم ن ییاینصرهللا چه سخت یرفتن خونه 

آخر شد. یم نیغمگ هشنگا شتریگفتم اون ب یم شتریمن ب یگوش کرد. هرچ

 یبود همه  معلوم.. .حرفام بود که اسدهللا خان در خونه رو زد و اومد تو

تم برم؟ گف شیماجرا تا کجا پ نیحاضرم به خاطر نجات از ا دی. پرسدهیحرفامو شن

 نویکالم بود و من ا کی امرزیخداب آقام... زن نصرهللا بشم دیو با ستین ینجات
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 رشتینشست. ب شمیدونستم. اسدهللا خان اومد و کنار بستر پدرش، پ یخوب م

دوست داره پسرش براش عروس  دیازش پرس یپدرش بود وقت ینگاهش رو

 یم یخونه و هم قشنگ اسب سوار یکه هم قشنگ قصه م یاونم عروس اره؟یب

 کنه؟

دانم  یداستان را خوب م هیغنج رفت. بق شیکه جمله اش تمام شد دلم برا زیعز

خانزاده حاضر شد او را به  یو از ترس قدرت ها یکالمش به سخت کیکه پدر 

وقت دلش با دخترش صاف نشد و تا آخر عمرش  چیاما ه اورد،یدربعقد اسدهللا 

اش را  یداشتن وستشوم و صورت گرد و د یو تار ماند. خم م رهیروابطشان ت

 :بوسم یسفت م

 .آخ...من قربونت بشم-

کشد بر سر من و آراز که همچنان در حال  یزند و دست م یم یلبخند نمک زیعز

 :است زیعز یماساژ دادن پا

گفتم که تهش بگم اسدهللا خان درسته خان زاده بود اما  نارویا یخدا نکنه. همه -

عمرش دنبال حق آدما  ی. همه دیو تبار خان زداه ها نکش رهیبه ت زشیچ چیه

شد، اول از همه اون  یم مالیپا یهمه. تا حق یمن، که برا ی. نه فقط برادیدو
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آدما غرور کاذب  یاعتبار براکه پول و  یشد. تو دوران یبود که صداش بلند م

کرد.  یتونست کمک م یآورد، اسدهللا خان نسبت به همه با محبت بودو تا م یم

بود. خودش باعث  اهامیمنو که برد خونه اش از همون اول دنبال رسوندم به رو

 رشتیده، ب یدخترا یکه تو اون زمان برا یزیچ رم؛یبگ پلمیشد درس بخونم و د

 .جاها از دل خودش زد تا من به خواسته ام برسم یلیبود. خ ایرو کیاز 

و آقاجان  زیصورتش را محو کرده و عشق به عز یشگیهم یآالن اخم ها لبخند

 :دیگو یکند. آراز طبق معمول م یم دادیدر چشمانش ب

 هیدهو به آرزوشون برسونم.  یام برم تک تک دخترا یبه خدا من راض-

 .کنم یفردا شروع م نیز هما ن،یزود جمع و جور کن نیکن یهمراه

 :دهم یجوابش را م زیاز عز قبل

مشکالت ده و مردمش  ریتونست خودشو درگ یآقاجون همون موقع اشم م-

 الیخیو ب رهیشهرو بگ یاز دخترا یکیتونست بره و مثل برادراش  ینکنه، م

 ادستیا زیهمه چ ی. مردانه پالوکسشو داشته باشه، اما نشد یپدرش بشه؛ زندگ

 .آباد کرد ارویو خراب
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 زیلغزند و نگاه مطمئن عز ینرم م یلیشانه ام خ یآالن، که رو یها پنجه

گذرد تا  یدر سکوت م هیکنند که آنها هم با من موافقند. چند ثان یمطمئنم م

 :ردیحرف را به دست بگ سمانیدوباره ر زیعز

 نیدیبراتون بگم. حاال که فهم دیجد یقصه  هیبرسمو  نجایگفتم تا به ا نارویا-

 ...بگم نمیآباد بشه، ا ایخراب یتا بعض میبکش یوقتا سخت هی دیبا

 :آالن یرو ندینش یاول از همه م زی. نگاه عزمیکن یسه ساکت نگاهش م هر

 .خواد دخترشو بببنه یو م ضهیشده. مر داشیهمه سال پ نیبعد از ا شمیپدر ابر-

 .چرخد. سرد و سخت شده یشانه ام نم یمثل قبل نرم رو گریآالن د دستان

ازش سوال  یخبریهمه سال ب نیو بابت ا نهیکه پدرشو بب شمهیهم حق ابر-

 ...جواب کنه، هم حق پدرش

 :پردیطاقت از جا م یب آالن

 ...همه سال نبوده نیا ز؟یعز یچه حق-

 :گذاردیهم م یچشمانش را آرام رو زیعز
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همه سال  نیواسه ا یلیحتما دل منعقد بشه بعد بپر باال... بذار کالم تو دهنم-

  .نبودنش داره

 :زنم یم میاهایرو یاست که ته دلم به رو یهمان هیآالن شب یپرصدا پوزخند

خواد اون مرد و  یخودشم نم شمیهمه سال خوابنما شده. ابر نیآره، بعد از ا-

 .گهید یآدم عوض یسر هیتحمل  یعنیاون،  دنی. دنهیخانواده اشو بب

 الیخیبودم، قطعا ب زیعز یکه اگر من جا دیگو یمطمئن از نظر من م انقدر

 :فرق دارد زیشدم اما عز یم یپافشار

 .نهیخواد بره و پدرشو بب یم شمیاتفاقا ابر-

 یعسل یو در دو گو ردمیاست که مجبورم برگ یشانه ام طور یدستش رو فشار

 :زند، نگاه کنم یبهت و خشم دست و پا م نیاش که ب

 ؟یچ-

کوتاه  یزند و در همان فاصله  یم یکنم لبخند کجک یساکت نگاهش م یوقت

 :زند یآرام لب م نمانیب
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 گه؟ید هیشوخ-

 :دیگو یقبل از من م آراز

 آقا تا االن کجا بوده؟ نیاصال ا نه؟یکجا بب-

 :دیگو یآرام اما مطمئنش م یبا همان صدا زیعز

مداوا  رانیا ادیحاضر شده ب شمیابر دنید ینبوده اما برا رانیسالها ا ضه،یمر-

 .نهیبشه و دخترشم بب

را از  دنیکه دوخته در چشمانم و مجال نفس کش یپر نفوذ یبا همان نگاه آالن

 :دیگو یگرفته، م میها هیر

 .لطف کرده-

 :چرخد سمت عزبز یسرش م باالخره

دونه حرفش درست  هی نیبرادر زاده داره که اگر ا هی. زیشبه است عز هیهوس -

 .ستین هیبه بق یازین گهیدستشه. د یعصا یباشه، اندازه صدتا ابر

 :دهد یبا اخم جواب آالن را م زیعز
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خواد بره پدرشو  یم شمیابر گمیدارم م ؟یکن یام حکم صادر م هیتو واسه بق-

 .نهیبب

 چرخدیشود. بالفاصله آالن م یبا آالن تند م زیعز نمیب یبار است که م نیاول

 :دیگو یکند ذهن طرف است م یبچه  کیکه انگار با  یسمتم و جور

همه سال نبوده و  نیکه ا ی. کسنهیپدرشو بب شهیحاضر نم شمیوقت ابر چیه-

 یکه چ نهیذره از گذشته است، تو همون گذشته بمونه بهتره. اصال بره بب هیمال 

 ه؟یدهن لمی؟ مگه فبره رانیباهاشون از ا شمیآقا امر کنن که ابر بشه؟ البد بعدشم

 :زند یپس م شیپا یکم طاقت دست آراز را از رو زیعز

 .هم خودت بگو یزیچ هیمادر؟  یزن یچرا حرف نم-

 :زیدود سمت چشمان نمناک عز ینگاهم از چشمان ناباور آالن م دیترد با

 ز؟یبگم عز یچ-

 :رسد یبه گوش م شهیآالن بلند تر از هم یصدا
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وده. به ب تیکیولوژیزیکه فقط پدر ف ویمرد ینیبب یخوا یبگم؟ بگو نم یچ ویچ-

 بشه؟ کیخواسته بهت نزد یم یچه جور ه؟یک انیک یگفت زیعز

 :زیچرخد سمت عز یم یبا همان خشم مهار نشدن دوباره

 .ذارم بره یاصال مگه دست خودشه. زن منه، نم-

 یکنند جواب نوه  یم دایکم راه صورتش را پ یلیکه خ ییبا اخم ها زیعز

 :دهد یمحبوبش را م

. حقشه بره چهارتا سوال نهی. حقشه بره پدرشو ببکه شیدینخر یزنت هست ول-

 .رهیازش بپرسه تا دلش قرار بگ

 :زند یم یا یعصب ینا باور تک خنده  آالن

 اون مرده؟ شیقرار دلش مگه پ-

 :دهد یتکان م یکالفه سر زیعز

 آرازم با دختر عموشه، مگه نه؟ ره،یجان من؟ تنها که نم یکن یچرا سختش م-
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را  یچرخد سمت آراز که مات و مبهوت مانده که طرف چه کس یم زیعز نگاه

 :ردیبگ

 ...آخه یمعلومه من باهاشم؛ هرجا بره. ول-

 :شود یاز تمام شدن حرفش آالن بلند م قبل

 نیاز دهیجاست. تا االن پدرشو ند نیبراش بهتر نجای. همرهیجا نم چیه شمیابر-

  .نهیخواد بب یبه بعدم نم

 :کند یرا به پا م شیها ییو دمپا دیآ یم نییتخت پا یرو از

 لیکنه. حاال دل یمیبعدم زندگ نیکرده، از ا یزندگ یاون آقا هم تا االن بدون ابر-

 .چرا خوابنما شده اشم بمونه واسه خودش یضیدم مر نکهیا

 :سمت آالن چرخدیم زیعز

 برنگرده؟ گهیبره و د یترس یآالن؟ م یهست یتو نگران چ-

 :بدتر است ادیکند که از صد اخم و فر یم یا یکجک یخنده  آالن

 جون؟ زیکجا بره که برنگرده؟ مگه قراره بره عز-
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 :دوزد یآالن چشم م انگریبا آرامش در چشمان طغ زیعز

گفت "پرنده اتو رها کن بذار بزه، اگر جلد خونه ات باشه،  یم شهیآقاجونت هم-

 ."گرده یکنه و بر م یم دایخودش راهشو پ

 شرت نازک یت ریستبرش، سر سختانه و با شدت ز ی نهیکند. س یمکث م آالن

 :چرخد سمت چشمانم ینگاهش م ریتاخ یشود. با کم یم نییو خنکش باال و پا

  ؟یبر یخوا یم یراست یراست-

از  یو خوش نقش و نگار، دنبال رد یمیفرش قد یو با نگاهم رو کنمیم سکوت

 :دیگو یبزنم م یحرف نکهیگردم. قبل از ا یتن آالن م یگرما

 هیو فقط  یواسه رفتن داشته باش لیکردم اگر صدتا دل یفکر م شهیچرا هم-

 ؟یچسب یدونه م هیدونه واسه موندن، تو به اون 

 :بندم یزده اش منگاه غم  یرا رو چشمانم

رم  یدو روز م یکیبرم؟ فقط  شهیهم یکه انگار قراره برا یگیم یجور هیچرا -

 بفهمم چرا ولم کردن؟ دیگردم. باالخره من نبا یو بر م

 :دیگو یبلند م بایدو رگه و خشدارش کرده تقر یکه خشم، حساب ییصدا با
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 یچ یما برا یدیبار نپرس هیچرا  شه؟یختم م نجایتو به ا یسواال یچرا همه -

 م؟یو ولت نکرد میکنارت بود شهیما چرا هم م؟یپات واساد شهیهم

که با پوست و گوشت و  یزیچ ی. من برایاز زندگ نیباور من یچون شما همه -

 سوال بپرسم؟ دیشده چرا با نیاستخونم عج

  .زنم یم ادیاثبات خودم فر یتختو برا یام رو ستادهیا ناخواسته

 :کند یگوشزد م یشگیبا همان لحن آرام هم زیعز

 !نیآروم حرف بزن-

 که فقط یآرام اریبس یکه با صدا می. چشم در چشم همستدیا یو کنارم م دیآ یم

 :دیگو یخودم بشنوم م

. نه ام بوده فهیوظ ست،ین یالی. خشمیامو برات گذاشتم ابر یزندگ یمن همه -

سهم  یبابا و آقا جون هر کدوم به اندازه  ا،یآراز، عمو س ز،یفقط من، عز

 اسپرم بهت داده؟ هیکه فقط  یبه مرد یدی. بعد تو چسبمیخودمون برات گذاشت

 :میافتم به جان لبها یو م بندمیطاقت چشمانم را م یو ب یعصب
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 زحمات شمارو نکهیا یعنیاون مرد گوش کنم،  یگفته اگر من برمو به حرفا یک-

 بهتون پشت کردم؟ نکهیا ای دمیند

کند تا با هم به سمت در  یم زیشوند و آراز کمک عز یو آراز بلند م زیعز

 یکه دور م یاست که تالش دارند تا مارا تنها بگذارند. کم بروند. معلوم یورود

را از فشار دندان ها نجات  میچانه ام تا لبها یرو ندینش یشوند دست آالن م

 :دهد

ر اگ ؟یچ یعمرش، فقط تو کنارش باش یمونده  یچند صباح باق نیاگر بخواد ا-

 ؟یچ یکن یو باهاش زندگ یقانعت کنه که بر لشیدل

کند.  یرا پر م یبه سوالش بدهم، آرام چهارچوب در ورود یجواب نکهیاز ا قبل

 مانیها یعکس از کودک کیخورد.  یدر دستانش تکان م یمیعکس قد کی

. زانیآو واریبزرگش کرده ام و در اتاقم به د که یوسط خانه باغ. همان عکس

بر دو  شستهن زیو آقا جان و عز میهمه کنار هم و دست در گردن هم نشسته ا

ند. نشسته ا میکه ما ساخته ا یحلقه ا نیدرست وسط ا ،یمیو قد یلهستان یصندل

جفتشات  یو دست بر شانه ها ستادهیو آقا جان ا زیکه پشت سر عز یتنها کس
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که اشک  یو با چشمان ردیگیباالتر م یزند، آالن است. عکس را کم یلبختد م

 :دیگویم کندیم یدرونشان خوش رقص یحساب

 !کردم دایخوب بودو پ یکردم. خودمو، اون وقتا که همه چ دایپ-

از عمرم، راه  یلحظه ا چینه قاطع که انگار ه کینه.  میخواست بگو یم دلم

انتظارم.  یسال ها ینه به همه  کی. امدین رونینکرد و ب دایهنجره ام را پ

آالن و  یباز نشدن یاخم ها ان،یک یپدرم، لحن موذ دنید یبرا زیعز یاصرار ها

کدام  چیه خونسرد، شهیاضطراب آراز  هم یو حت شیروز ها نیرفتار سرد ا

با آقاجان و  میدارهایپراکنده ام از د ینداشت. فقط خواب ها ممیتصم یرو یریتاث

 انیپا یرا به نقطه  زیحزن انگ یترانه  نیکرد تا بروم و ا یراغبم م ایبابا س

 .برسانم

و گذاشت  امدیکارها خودش را غرق کرد. به خانه باغ ن انیتا روز آخر م آالن

 ینیرنف ینداشته باشد. باالخره پنج شنبه  یریتاث ممیتصم یرفتارش رو یسرد

 یآخر وقت یلحظه  یفرودگاه، ول میآراز برو نیبود با ماش نی. قرار برادیرس

 یشیحرف پس و پ چیه ونآالن آمد. چمدان کوچکم را بد میکس نبود چیمنتظر ه

 .گذاشت نیبرداشت و در ماش
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 یم وانیبر ا و خوش طرحش قدم یسفال یبا قرآن بزرگ و ظرف آب زیعز

 .زدیبر تا پشت سرم ختهیگذارد. داخل کاسه آب ر

. در آخر دستانم گردمیشوم و بر م یقرآنش سه بار رد م ریاز ز یخداحافظ وقت

 :دوزد به چشمانم یو نگاه مهربان و نافذش را م ردیگ یرا م

 کیفقط  ییوقتا هیعمر زمان الزمه، اما  هیجواب سواالت  یوقتا برا یبعض-

تا با دست پر  . من منتظرتمیبفهم یتون یچشم به هم زدن م هی. قد  هیلحظه کاف

 یکه چ یدون ی. میو راه بر یقدماتو محکم بردار دیبا یبرگشت یوقت. یبرگرد

 گم؟یم

 یبوسم. تارها یو مثل برفش را م دیسف یدهم و موها یسرم را تکان م آرام

 .پوش تر شدند دیکه بعد از مرگ آقاجان هر روز سف ییباوفا

 :پاشم یم شیبه رو یلبخند ستاده،یا زیبا چشمان نمناک پشت عز لماجید

 ...ینیمنو نب گهیکه انگار قراره د یخداحافظ یبرا یسادیوا یبه جور لماجید-

 :دیگو یمحکم م یاز پشت سر با لحن آالن

 !شد رید نیفتیزودتر راه ب-
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دست  یو اس یاب یکنم و برا یم یو خداحافظ یروبوس ریو ماه من لماجید با

برود که من چقدر  ادمیباعث شده تا  شانیهر روز دنید دیدهم. شایتکان م

  .گرفته ام ادیرا از تک تکاشان  یخوشبختم. که من درس زندگ انشانیم

بسته  یکند و از پشت درها یم یخداحافظ یو اس یبا اب یبا خنده و شوخ آراز

و  ریو نگاه سر به ز یاس یخنده  یکه صدا دیگو یشنوم چه م ینم نیماش ی

  .شود یاش م جهینت یخجول اب

 :بندد یبالفاصله کمربندش را محکم م شه،یآراز برعکس هم نندینش یم یوقت

 ،یزحمت بکش نقدریاعصابت ا نیتو با ا ستین یمن راض یتار مو هیباور کن -

 .یو مارو تا فرودگاهم ببر یایب نجایتا ا

در هم گره  یاز اخم ها شتریکند تا ب یم میرا تنظ نیمقابل ماش ی نهیآ آالن

 یافتد. اهال یدهد و راه م یبه برادرش نم یشوم! جواب ضیخورده اش مستف

شود  یسکانس، م نیکنند و آخر یحرکت م نیمهربان خانه باغ پشت سر ماش

باغ  ختاندر ریپشت سرمان و در مس زیعز یسفال یکه از کاسه  یآب ختنیر

 .شود یم ختهیر
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کاسه رو هم حدر  هیهمون  زیعز یات بودم که نذار یمنیا یها هیمنتظر توص-

 .کنه

با  دیتا شا دیگو یدارد؛ م ینیتزئ یآراز صرفا جنبه  یدانم که حرف ها یم

 .نرم و گرم شود یکم نمانیسخت و سرد ب یجمالت او فضا

 .تو باغچه ختیآبو ر ده،یحدر نم ویزیمثل تو چ زیعز-

 :شود یخنده اش بلند م یصدا

 م؟یبرگشت یوقت میقراره درخت ش-

 :دیگو یآراز م یتوجه به حرفها یب آالن

 نیبهش زنگ بزن. زودترم کارارو تموم کن نیداشت یاونجاست. هر کار دینو-

 .نیبرگرد

 :آراز را به دنبال داشت یآخرش، خنده  یآمرانه  ی جمله

 .که میندار یکار گهی. دمیگردیبر م میکش یم انویک یباشه، عمو-
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 یو شوخ زندیهمچنان حرف م ! آرازشمیابر ینگفت بابا ان،یک یعمو گفت

و نه  نمیب یم یزیآالن نه چ یدر هم گره خورده  یاما من جز اخم ها کندیم

کند تا باالخره نگاهش را  یم دایماندنم ادامه پ رهیشنوم. آنقدر خ یم یزیچ

 .کرده داینگاهش ادامه پ یتا انتها قیعم یدلخور کیکنم.  یشکار م

 :رود یم نیما دستش سمت پخش ماش گاهیگاه و ب یتوجه به نگاه ها یب آراز

چه بدرقه  نیمگه؟ ا میریآخرت م یخونه  میآهنگ بذار برادر من. دار هیبابا -

 ه؟یا

شده،  یپخش م نیکه از قبل در ماش یآهنگ یزند صدا یآراز دکمه را م تا

 :کندیرا پر م نیماش یفضا

 مرا ییهمراه جاده ها برگردو پس بده تنها یرویحاال که م-

 را کجا هیتو دل را کجا برم شب گر یآرزو یخاطرات تو ب یب

 

 :کند یآهنگ تمام نشده آراز صدا را قطع م هنوز
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که  یکنیگوش م نارویهم ؟یدیگوش م هیچ نایبذارنت تو موزه، ا دیبه خدا با-

 ...کنه یم ی. آدم سالم گوش کنه فاز و نول قاطگهیهمش اخمات تو همه د

رود و همچنان ساکت و صامت  یم شیبرادرش پ یتوجه به حرف ها یب آالن

راه فقط  یدهد و تا انتها یم تیاز آهنگ ها رضا یکیراند. باالخره آراز به  یم

 .برادرش کم آورده بیشود. آراز هم مقابل حال غر یخواننده پخش م یصدا

و  یاز قبل عصب شتریب انیو اسم ک یزنگ گوش یفرودگاه، صدا کینزد

باعث  دیام نبا یهمراه نیکرده بودم که ا دیاو تاک هیکند. چند بار  یم مضطربم

 .شود که او فکر کند روابط ما به شکل قبل برگشته

 ادهیهمراه آالن و آراز پ نیگذارم و بعد از پارک ماش یجواب م یرا ب تماسش

 .کنم یشوم. نگاهم را از چشمان پر سوال آالن دور م یم

ما کم  نیاز سکوت ب یزیمردم هم چ یاهویز رفت و آمد است. اما هپر ا فرودگاه

به  یچمدانم، آالن نگاه لیو بعد از تحو میکن ی. همراه هم حرکت مکند ینم

 :اندازد یاطراف م

 پس اون مار خوش خط و خال کجاست؟-
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 :اندازم یم میرا به نوک کفش ها نگاهم

 ...دهیرس روزید عموش... ...روز زودتر رفته هی-

 :رسد یگرفته تر از قبل به گوشم م شیصدا

 ؟یدون یتو از کجا م-

 :گذارمیبر هم م چشم

 ...رازیش رمیدادم که باالخره م یبهش خبر م دیبا-

 :حرفمان انیپرد م یاز جواب آالن، آراز م قبل

. میگردیدو سه روزه بر م میری. داداش گلم، مگهید نیخوب بزن یدم سفر حرفا-

ماهمونو ببوس، برامون آرزو کن بهمون خوش بگذره. خودتم پسر  یرو ایب

 ؟یدیم لمیبرگشتم چندتا گوالخ تحو نمیباش، باشگاهو سپردم بهت، بب یخوب

برادرش را  شهیکه هم یا یماند و با همان حالت وحش یجواب آالن نم منتظر

 :ردیگیفاصله م یکشد. بعد کم یکند، او را در آغوش م یبغل م

 .مونم یمن اونور منتظرم م ن،یگرمتونو بکن یخداحافظ-
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ا ر میشود. بعد از دور شدنش آالن شانه ها یدور م مییبگو یزیچ نکهیقبل از ا و

 :شود یم رهیکند و در چشمانم خ یفاصله اش را کم م رد،یگیم

روزت بشه دو روز  هی ستم،ین یآدم صبور یلیکه من خ یدون ی. مزود برگرد-

 .امیم شمیخودم پا م

 :کند یم دایلبخند راه صورتم را پ باالخره

  .ستمیجا آروم ن چیشما، ه شیمن جز پ-

دستانم جا  انیرا در م یزیکشد و چ یکند و دستم را جلو م یم بشیدر ج دست

 :گذاردیم

بدمش بهت.  یکرد دایخانواده اتو پ یگفت وقت آقاجون داده بود... نویا ...ایب-

 .اتهیگردنبند بچگ

 ریبه زنج یخوش نقش و نگار یکنم. پروانه  یم فشیظر زیبه آو ینگاه

 آالن یشود که صدا یم نییگردنبند باال و پا یشده. نگاهم رو ختهیآو یکیبار

 :کندیمرا از آن سالها دور م
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 یجواب سواالتو که گرفت گه،یراست م زیعز جواب سواالت آرومت کنه... دیشا-

 .یبر یوقت نخوا چیه گهیبرگرد که د یجور هیمحکم تر برگرد. 

کنم و چند قدم  یرا حفظ کند نگاه م تشیطاقتش که تالش دارد جد یچشمان ب به

گرداند.  یغم چشمانش برم م یول میبگو یزیتا چ گردمیشوم. بر م یدور م

همه  نیاو ا اقتیکشمش. ل یدوم و سفت در آغوشم م یچند قدم رفته را م نیهم

گذارم. کنار گوشم  یمهربانش م ی نهیس یرا رو. سرم ستین یو دلواپس ینگران

 :کند یزمزمه م

 .کنن یسخت ترش نکن. همه دارن نگاهمون م برو شاخه نبات...-

 :کنم یکنم و نگاهش م یرا بلند م سرم

 .ندارم باهام قهر نکن یکه من توش دست یزیواسه چ گهید-

 ؟یشد بچه ه؟یقهر چ-

 :رمیگ یبزرگ و مهربانش را م دستان

 خونه باغ؟ یاومد یچرا نمپس -

 :کند یجا به جا م نیزم یرا رو یالیخ ینوک کفشش جسم با
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 .کردم یم نیتمر یستیکه ن یچند روز نیداشتم واسه ا-

 :کنم ینگاه م گرید کباریرا  ریزنج

 .گردم یزود برم یلیخ-

 یرا به دستش م ریبروم زنج نکهی. قبل از اگذاردیهم م یرا آرام رو چشمانش

 :دهم

 ش؟یدور مچم ببند یتون یتونم بندازم دور گردنم، م ینم گهیکه د نویا-

بندد. کارش که  یچرخاند و م یرا دوبار دور مچم م ریزنج ظشیهمان اخم غل با

 :بوسد یام را م یشانیشود پ یتمام م

 ...برو در امان خدا-

کند تا زودتر  یو با اشاره به ساعتش تالش دارد مرا راض ستادهیبا فاصله ا آراز

  .کنم یشوند م یجوره آرام نم چیکه ه یبه آالن و چشمان یگریدل بکنم. نگاه د

 .جشن مهرگان تهرانم یبرا-

 :گذارد یهم م یکوتاه رو یلحظه ا یرا برا چشمانش
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 .بچه ها منتظرتن-

 .شومیم یشانه ام راه یرو ندینش یکه م یبا دست و

 

مغشوش است.  یپر از اضطراب و فکر ها شهیبرخالف هم رازیبه ش ورودمان

 یهست و نه از چهچهه  یبهارنارنج خبر یو مست کننده  نینه از عطر دلنش

 فقط یاحساسات بد و منف نیا ی. و همه رشینظ یب یبلبالن باغ ها و بستان ها

است که فکر  یردبا م دارید دبخشیکه نو دیآ یم یو فقط از افکار آزاردهنده ا

 حرام گذشته، خواب و خوراک را بر من یماجراها دنیاو و فهمبا  ییرو به رو

 .کرده

 یتماس گرفت تا ما را به هتل دیبا نو دنمانیطبق دستور آالن به محض رس آراز

  .برساند میاقامت رزرو کرده بود یکه برا

 مانیسفرها شتریب یاصل ی هیو خوش مشرب آالن است که پا یمیدوست قد دینو

 .شان ییگردد به دوران دانشجو یبرم شانیبوده و هست و قدمت دوست
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کنند به خوش و بش و من به جز  یبا آراز شروع م میشو یم نشیسوار ماش تا

 .گفتن ندارم یبرا یحرف ،یزورک یسالم و لبخند ها

 .است یگرید یچرخد اما ذهنم جا یشلوغ و مردم م یها ابانیخ یرو نگاهم

 .نشونمون بده گهید یسر نیگازو تونو ا یفلکه  نیعامو ا-

 نیبه داخل ماش ابانیآراز نگاهم را از خ یاز حرفها شتریب دینو یخنده  یصدا

 :کشد یم

گاز، بعدم ما مخلص شما و زن داداش گلمونم  یگازو نه و ف لک ه  یاوال فلکه -

 .میهست

 :اندازد یمحجوب سمتم م یجلو نگاه ی نهیآ از

 ومد؟ی. پس چرا ننیایب منتظر بودم با آالن-

 :دهد یزنم و قبل از من آراز جوابش را م یم لبخند

ه که، ب شیشناسی. مادیسرش که فقط خودش از پسشون برم ختهیصدتا کار ر-

 .اش جهینت شهیم نی. صدتا هندونه رو باهم برداشتن همستیکار قانع ن هی
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گفتن و آراز  شانیها یکنند از خاطرات سفرها و خوشگذران یشروع م دوباره

گذارد  یرا م یشاد و ضرب یاز آهنگ ها یکیکند و  یاستفاده م کیهم از تراف

 گردد سمتم و همراه با آهنگ یاز سکوت دل بکنم. بر م یمن هم کم دیتا شا

 :خواندیم

 نجایا شهیزنه چپ و راست، باباش خبر نداره، هم یم پیالماس، ت یدختر حاج-

 .یددر ها. دختر گهیاونجاست. تورو م

خوددار باشد. با  یاو کم یکنم تا حداقل جلو یاشاره م دیچشم و ابرو به نو با

 :دیکند سمت نو یخنده رو م

. ادیصداش درنم دهیترس دهیما زبون داره ها، فقط تورو د یدختر عمو نیآقا ا-

 .خودشن یآالن لنگه  یکنه همه رفقا یفکر م

 ی. برادیگو ینم چیپاشد و ه یم میکوچک به رو نهیاز آ یلبخند مهربان دینو

 :میگو یزده باشم م یحرف نکهیا

 ...اصرار داشت یلی. آالن خمیمزاحم شمام شد دیببخش-

 :آورد یچشمانش م یرا رو یآفتاب نکیگزد و ع یم یجوان لب مرد
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 ی. آالن برانیداد یبه من خبر م دیحرفو زن داداش. آالنم نگه شما با نینزن ا-

 ی. هرکارونشمیمد نایاز ا شتریب یلیخ ست؛ین یخشک و خال قیرف هیمن فقط 

 .است فهیبکنم انجام وظ

ه ک یاند، آالن دهیباشد که دوستانش د یصدم آالن کی دیکه من شناختم شا یآالن

 ریکند، با کودکان کار حشر و نشر دارد، همراه مردان و زنان پ یبه فقرا کمک م

کس از نظرش  چیخانواده اش هست و ه یاعضا یو تنهاست، حواسش به همه 

دارد که پشت  ییهانقص  ش،یها یکه در کنار خوب ی. آالنماندیپنهان نم

 .بازد یدارد کم کم رنگ م شیها یمهربان

 پر از یایکنند و من در دن یبگو بخند م یو آراز حساب دیبه هتل، نو دنیرس تا

 .در حال دست و پا زدنم المیفکر و خ

 رونیب نیرا از پشت ماش مانیو چمدان ها ستدیا یم دیهتل بزرگمان نو مقابل

 :دیگو یرا کامل از صندوق خارج کند م لی. همانطور که خم شده تا وساکشدیم
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خانواده اشم درست مثل  زه،یعز یلیخانم، خود آالن که واسه من خ شمیابر-

تعارف  با من نیهست نجایهرچند روز که ا کنمیخودمن. خواهش م یخانواده 

 .نیریاز روز و شب بود، با من تماس بگ یبود، هر وقت ی. هر کاردینکن

 :ستدیا یم راست

 چند روز. دوست داشتم نیواسه ا نیآالن گفت هتل گرفت یناراحت شدم وقت یلیخ-

 ...نیراحت تر ینجوریشما ا ایاما گو م،یکن ییرایمنزل خودمون ازتون پذ

از شهر  یاصل داریوگرنه د راز،یاومدم ش یکس دارید ی. من برادیممنون آقا نو-

 یدو روز هستم و زود برم یکی. میایکه با آالن ب یبمونه واسه وقت رتونینظ یب

 .گردم

 :اندازد یآالن م ادیبه  شتریمهربانش مرا ب لبخند

 .نیریباهام تماس بگ نیداشت یپس هر کار-

 دنیو د یزنگ گوش ی. صداگذاردیو با او قرار مدار م رودیبعد سمت آراز م و

گذارم و  یپاسخ م یکند. تماس را ب یام م یمثل گذشته عصب باز هم انیاسم ک

  .هستند یاندازم که در حال خداحافظ یم دینگاهم را دوباره به سمت آراز و نو
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تا هم  میشو یم یراه رش،یاز بخش پذ مانیاتاق ها یاز گرفتن کارت ها بعد

را سرو سامان بدهم. دو اتاق کنار هم  میفکر ها یآراز استراحت کند و هم من کم

آراز که زودتر وارد اتاقش شده، راه رفته را  کنمیو تا در را باز م میریگ یم

 :گردد یبرم

خودمو  واریبه د یدوتا بکوب ی. کارمم داشتنوریا ایب یبخور یچا یخواست-

 .رسوندم

 :زنم یم یکم جان یخنده  تک

که به  ارهیسر من ب ییخواد بال یم یچه خبره مگه؟ک نیفکر کرد دیتو و نو-

 باشه؟ اجیکمک احت

 :دیگو یحالت ممکن م نیکند و با مسخره تر یم یچمدان کوچکم نگاه به

 چمدان دست تو و ترس به چشمان من است-

 ...شدن است نیحالت غمگ نیتر زیغم انگ نیا

 :دهد یتکان م یبعد سر و
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کرد با اولدورم بلدورم به گوشت  یکه داداش ماستم سع ییمن دارم اون حرفا-

 .خونم یبرات م سیبرسونه رو با زبون سل

 رونیدستانم ب نیچمدان را از م یشود، دسته  یصورتم پخش م یکه رو لبخندم

 :شود یکشد و وارد اتاقم م یم

 بذارمش؟ خوبه نجای. همیپسره بچه سوسولو بد نیسرخود جواب ا نمینب-

رود تا به اتاقش  یدهم و بعد از گذاشتن چمدان به سمت در م یتکان م یسر

 :برود

 . به آالنم خبرمیکن تا با هم بر خبرم یبر ییجا ی. خواستخوابمیم کمیپس من -

 .هتل میدیبده که رس

 یتختم دوباره م یرو نمینش یرود و تا م یدهم و تا دم در م یتکان م یسر

 :چرخد سمتم

 ...یتکرار نکنم، کار داشت گهید-

 :کنم سمتش یدارم و پرت م یرا برم یراحت ییدمپا نیزم یرو از
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 ؟یزنیحرفو م هیچندبار  گه،یبسه د-

شود و حد فاصل  یکه خورده چشمانش درشت م یسرعت عملم و ضربه ا از

 :گزد یانگشت شست و سبابه اش را م نیب

رفت بزنم بهت.  ادمی تویرفت! آمپول هار ادمی یزیچ هی گمیم یاستغفرهللا. ه-

 ؟یریزنج یچرا افسار پاره کرد

 :میگو یدارم و قبل از پرتابش م یرا بر م ییدوم دمپا ی لنگه

 .سراغت ومدهین یبرو تا دوم-

 :دهد یشود و از پشت در ادامه م یخارج م عیسر

ت م-  !پسندت یاخالق محمد نیفرسته خونه باغ، با ا یآخرش َپس 

آراز  یشود که خنده  یبلند م یاندک یکنم سمت در و صدا یرا پرتاب م ییدمپا

 .کند یرا بلند م

هنوز به طور  ییرزای. مرمیگ یدارم و با دفتر تماس م یرا بر م یلبخند گوش با

م توان یجلسه دارد و نم رهیمد ئتیکه آالن با ه دیگو یم ده،یکامل جمالتم را نشن

 رهیمد ئتیکردن ه یراض ریدرگ یروزها حساب نیدانم که ا یبا او صحبت کنم. م
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 یامیپ یدیانداختنش از شرکت. با ناام رونیسهم رضا و ب دنیخر یاست برا

خواهم که هر وقت کارش تمام شد، خودش تماس  یفرستم و م یم شیبرا

 .ردیبگ

چند  یتخت دراز بکشم و ذهنم را برا یخواهم رو یتا م ام،یمحض ارسال پ به

شود و  یبلند م یزنگ گوش یکوتاه از فکر فردا رها کنم، دوباره صدا یلحظه 

تا  شوم یم یباالخره راض یاپیپ کند. بعد از پنج زنگ یم ییخود نما انیاسم ک

 :جوابش را بدهم

 ؟یشینم الیخیچرا ب-

 :رسدیاز پشت خطوط به گوش م شینفس عم یصدا

 .سالم کی! علیدیپس از قصد جواب نم-

 :دهم تا حرفش را ادامه دهد یجواب فقط گوش م یحرص و ب پر

 راز؟یش یدیرس-

 ...بله-

 ؟یتنها اومد-
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 .با پسر عمومم-

 :دریاز من فاصله بگ یو کم دیایدهم که کوتاه ب یجوابش را م لیدل نیبه ا فقط

 کدوم پسر عموت؟-

 به حال تو داره؟ یچه فرق-

 :رسد یپوزخندش به گوشم م یصدا

 .نداره. جفتشون فضول و بزن بهادرن یفرق یلیخ ،یگیراست م-

 ؟یندار ی! کاریزن یحرف م یدر مورد ک یحواست باشه دار-

 .باهات دارم یکار هی. نمتیهتل منتظرم بب یمن تو الب-

 .شنوم یپشت تلفن بگو، م-

 :دهد یجوابم را م کالفه

 .نمتیبب دیحتما با شه،یاز پشت تلفن نم-

 :چرخدیدورتا دور اتاق م نگاهم

 شه؟یکه از پشت تلفن نم هیچه کار-
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 یبهت بگم، االن بدون دنشیقبل د دیهست راجع به عمو، حتما با ییحرفا هی-

 .بهتره

 :کنم یمکث م یکم

 ...بذار همون فردا بگو-

 گه؟ید یایب یخوا یاحتماال فرداهم با پسرعمو جان م شه،ینم یفردا هول هول-

 ...شهیکه اصال نم یاونجور

در مورد  یمشت بکارم وسط صورتش، اما کنجکاو کیته دل دوست دارم  از

در جانم  شیاز پ شتریآمدنم نقش داشته هر لحظه ب ایدر به دن یکه زمان یمرد

 شتریدر من هست که تالش دارد هر چه ب یبیو عج قیدواند. حس عم یم شهیر

از هر خط  هحس مرموز ک کی. اوردیسر در ب میسالها نیتمام ا یمخف تیاز هو

 .بکشد رونینوشته و حرف ب یخواهد طومار یگذشته م ینامرئ

 .یکن یفقط زود تمومش م ...امیم-

 :داستیاز پشت تلفن هم به وضوح پ لبخندش

 .منتظرتم ایب-
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 گریفرستد، د یبا اوست. اگر فردا با آراز بروم که قطعا او مرا تنها نم حق

پوشم و کارت  یماند. مانتو را دوباره م ینم یباق انیصحبت با ک یبرا یفرصت

 .دارم یاتاق را بر م

 که اگر یتواند نظرم را جلب کند. اتفاق ینم یهتل هم اندک یبایبزرگ و ز یالب

 ی. با خودم قرار مشد یام م یاز حد باعث شاد شیافتاد ب یم یگریهر وقت د

 نیبا آالن به ا یشد حتما سفر بعد ریختم به خ یماجرا به خوب نیگذارم که اگر ا

 .کنم دنیبهتر د یا هیبا روح زیگشهر دل ان نیو از ا مییایو مجلل ب بایهتل ز

 چیقهوه است. در ه ینشسته و مقابلش فنجان یالب یها یاز صندل یکی یرو

 .گذراند یبه خودش بد نم یگاهیجا

 یاو را از باق یاش حساب یپرکالغ یو موها یو سورمه ا کیشرت ش یت

 .هاست نیجزو بهتر یپوش کی. در شکرده زیمسافران متما

فنجان  ی. سرش را از روستمیا یکنم و مقابلش م یم یمانده را ط یقدم باق چند

دلم  یکه روز یهمان برق زند،یرسد برق م یو چشمانش به من که م کندیبلند م

از هزار  یرنگ چیه گریدر حال و روزم ندارد. د یاثر چیب د و امروز ه یرا م

 :دکن یدر حال دلم اثر نم یرنگ چشمانش ذره ا کیو 
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 ؟یستادیچرا ا زم،یعز یبه به دختر عمو-

 برگردم؟ یبزن شیاگر تا آخرش قراره ن-

از نگاه ها را به دنبال خودش  یلیشود و قد بلند و ظاهر جذابش قطعا خ یم بلند

 :دیگو یاز حرفم جا خورده که م یحسابکشاند. یم

 ؟یشیچه ن-

 :کنمیرا کم م نمانیب یفاصله  یکم

االن  ینیبیشدنمون. اگر م لیفام یبه پا یاومدنمو بذار رازیش ستیقرار ن-

. فقط و ستین یگیکه تو م یمسخره ا یشاوندیاصال به خاطر اون خو نجام،یا

 .ماجرا زودتر تموم بشه نیخوام ا یفقط م

 :آورد یمانده است را باال م که در گچ یدست

 .نی. بشگمینم یزی. باشه، چهیاومدنت چ یاصل لیفراموش نکردم دلبله -

 :پرسد یم نمینش یم تا

 سفارش بدم؟ یخور یم یزیچ-
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 :کنم یپر رنگ تر است نگاهش م شهیکه از هم ییاخم ها با

 فتاده؟یما ن نیب یاتفاق چیکه انگار ه ینشون بد یجور هی یچرا دوست دار-

خودش شکنجه است واسه  نمیکه کنارت بش نیزودتر حرفتو بزن من برم. هم

 !من

 :اعصابم یرو کشدیخط م شیاز پ شیاش ب یکجک لبخند

االن تورو داشته  تیمنن تا موقع یاشاره  هیچند تا دختر فقط منتظر  یدون یم-

 باشن؟

 :شوند یاز حد چنگ م شیمبل پهن و راحت هتل ب یدستم رو دسته ها دو

 ...ستمیخدارو شکر که من جزو اونا ن-

 :آورد یم کینزد یرا کم سرش

 ...یجزو اونا بود یزمان هیکه خودتم  یفراموش کرد نکهیمثل ا-

 :شوم یاز حرص بلند م پر

 ؟یچرا فکر کردم آدم-
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 :دیگویقدم دوم را بردارم م نکهیاز ا قبل

 .کنم فضا عوض بشه یخواستم شوخ د،یخوب ببخش یلیخ-

 یم کمیشود و نزد یتر از قبل بلند م میکنم و او مال ینگاهش م نهیاخم و ک با

 :دیآ

کمک  یکنم. ما االن جفتمون برا یخواهش م نیکنم. بش یواقعا خواستم شوخ-

 یتموم بشه و راحت بش نکهیکنم فقط به ا ی. خواهش ممیینجایا ضیمر هیبه 

 .داره اجیما به تو احت یاز همه  شتریفکر نکن. عمو ب

را زودتر بزند و بروم،  شیحرفها نکهیا یدهم و فقط برا یتکان م یسر کالفه

را  میفقط پا یبه من که با کالفگ شودیم رهیو خ ندینش ی. مقابلم منمینش یم

 میاینگاهش به ستوه ب ینیاز سنگ نکهیدهم. قبل از ا یتکان تکان م نیزم یرو

 :دیگویم

دلخور نباش. اون اصال  یخواستم بهت بگم که لطفا از کت یم یزیقبل از هر چ-

که من از  کردیمون خبر نداره. تمام مدت فکر م یلیعمو و نسبت فام یاز ماجرا
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تا باهام دوست  ات کنم تا... یبهونه ام تا بتونم راض هیاومده و دنبال  تو خوشم

 .یبش

 :کنم یو به چشمانش نگاه م زنمیم یپوزخند

 بوده؟ یشب باز مهیعروسک خ هیفقط  پس اونم مثل من-

 :نمیب یرا در چشمانش م یو شرمندگ یبار ناراحت نیاول یبرا

 ...بشه ینجوریقرار نبود ا-

 ارث یتا همه  یبشه. قرار بود منو بدبخت کن نایبدتر از ا یلیآره، قرار بود خ-

 ...اما متاسفانه آالن از تو باهوش تر بود ،یعموتو باال بکش

 :شود یم یبار قبل عصب شنود بدتر از یکه اسم آالن را م هربار

 ...رو یوحش یاسم اون پسره -

 :حرفش وسطپرمیم
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نه  کارم،ی! زودتر حرفتو بزن. من نه بادیم رونیاز دهنت ب یحواست باشه چ-

مداومو  یشکنجه  نیبگو و ا یبگ یخوایم یمشتاق حرف زدن با تو. هرچ

 !تمومش کن

 :شود یم رهیتر از قبل در چشمان خ قیعم

 ستم؟یعمو حرف زدن با منو منع کرده؟ االن جزو بلک ل ه؟پسریچ-

آتش چشمانم  یکنم. شدت نفرتم را از ال به ال یو ففط نگاهش م میگو ینم چیه

و حال خراب کنم.  یزاریهمه ب نیا یبهتر است تا کلمات را قربان یلیبفهمد خ

چشم از نگاهم  یدیخواند که با نا ام یرا م میها یناراحت یدانم تا کجا ینم

انگشتان سالمش را از  دسپارد و تالش دار یو نگاهش را به دستش م ردیگیم

 :مانده عبور دهددر گچ مهیانگشتان تا ن یالبه ال

ه ات فرد تو گذشت نیتر ریتقص یب یعنی. رهیتقص یگم شدنت ب یعمو تو ماجرا-

کنم  یاست. ازت خواهش م دهیبر ایدن یآدم بدشانس و از همه  هیعموئه. اون 

 .نرو ششیو نگاه سرد پ یمنف دید هیبا  شیدیفردا که د

 :دوزد یکند و دوباره نگاهش را به چشمانم م یرا بلند م سرش
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نگاه گرم و مهربون برو به  هینگاهتو با خودت نبر. با  نیکنم ا یخواهش م-

از و با نو بی. همونقدر غرینشونم داد لیکه اون اوا ی. همون نگاهدنشید

 .محبت

 :کنم ینگاهش م یهمان خشم مهار نشدن با

 هیکه  یکن یازش استفاده م یی. اما فقط جایفهم یم تمیانسان یپس تو معن-

 !برات داشته باشه ینفع

 :دهد یتکان م یسر کالفه

 شخص من داره؟ یبرا یخوب شدن عمو چه نفع-

 یتون یم ویآدم تو هم ارهیم ادتیکه  هییباالخره عموتم جزو اون معدود آدما-

 .یو از ته قلبت دوست داشته باش یواقع ارویبعض

 .ستمیا یشوم و م یبلند م یوقت ردیگینگاهش حالت متعجب و ناباور م رنگ

. مطمئن باش رفتار من با آدما رمیگ یم میبابت رفتارم با عموت هم خودم تصم-

آدما. ناراحت کردنش  ی هیآدمه مثل بق هی. عموتم ستین انمیبرگرفته از سود و ز

 !که به من آرامش بده ستین یزیچ
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 :چرخم سمتش یدوباره م یروم اما قبل از هر حرکت یسمت آسانسور م به

 یکه جوابتو م ستمیمطمئن باش من ن یبعد ی. دفعه یزن یبه من زنگ نم گهید-

 !دم

دارم از داخل  یکه برم یشود و آراز با قدم یاز چند آسانسور هتل باز م یکی در

 :شود یخارج م نیکاب

 ؟یدیتلفنتو جواب نم ؟چراییکجا-

خواند. نگاهش  یاندازد و تا ته ماجرا را م یکنجکاو به پشت سرم م ینگاه

 :ردیگ یرنگ سرزنش م

 ...حمال نیچند بار گفتم با ا-

 :رومیدهم و به سمت آسانسور م یتکان م شیبرا یحال و حوصله دست یب

  .نکندوباره شروع -

 .حرکت منتظر من مانده یو ب ستادهیهمان حالت ا در

 تو؟ یایچرا نم-
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 تو هتل؟ یبمون رازیش یاومد-

پاسخ از آراز  یکنم که جز تماس ب ینگاه م ام یبه گوش شیتوجه به حرفها یب

 یکه سکوت م ییدهد. آالن طبق معمول وقت ها یرا نشان نم یگریتماس د چیه

 یواز دور شاهد ماجرا مانده تا نظراتش رو هم ساکت نشسته نباریکند ا

 .نداشته باشد یاثر نیمن کوچک تر ماتیتصم

شود و  یو کم طاقت داخل م یتا بسته شود و آراز، عصب رودیآسانسور م در  

 :دهد یهول م رونیمرا به ب

گوشه  هیمنم مثل تو  ی. اگر فکر کردارایزائو رو واسه من در ن یزنا یادا-

 .میصفا کن رازیش می. اومدیزنم، سخت در اشتباه یو قنبرک م نمیشیم

 :کند یپشت سر هم تکرار م بابا

 .یتو تا ابد دختر خودم-

ن ز کیناخودآگاهم ثبت شده،  ریکه انگار در ضم یینفر از دورتر ها با صدا کی

 :کند یتکرار م ف،یاز حد ظر شیب ییبا صدا

 !از اولشم اشتباه بوده یزندگ نیا-
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 :زند یم ادیمرد هم از همان دورها فر کی و

 !بس کن محبوب-

که  کیتنگ و بار یکوچه  کیشود.  یتر م لیروم کوچه طو یچه جلو تر م هر

 یهست؟"، کس یزنم "کس یم ادیمحو شده و هرچه فر یکیدر تار شیانتها

 !ستین

ه داد هینشسته و تک یمرد یمیو قد یکاهگل واریروم، کنار د یکه جلوتر م یکم

دست رنجورش  یو بزرگ چقدر برا یکنم آن چپق چوب ی. فکر مواریبه د

 :کند یاست، که سرش را بلند م نیسنگ

 ؟بابا یگرد یم یدنبال ک-

رسد، دهان باز  ی"بابا". انگار هرکه از راه م نیشده ا یبیعج یکلمه  چه

حرف به چشمان خسته و دستان الغرش  یفهمد. ب ینکرده نقطه ضعفم را م

 .شود یخارج م شیپشت سر هم از گلو یشوم و دود با حلقه ها یم رهیخ

دود که انگار قرار است بعد  یم ینفر از پشت جور کیو  دیآ یم دنیدو یصدا

پا، دستم  یسرم را بچرخانم به سمت صدا نکهیاز ا شیپرواز کند. پ دنیاز رس
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چرخم و چهره به چهره  یدستم م دنیشود و همراه ضرب محکم کش یم دهیکش

 .زنم یآالن در چشمانش زل م ی

اراده دست آزادم را به سمت  یچشمانش رخنه کرده که ب انیم یدیو نا ام ییتنها

 یچشمانش را آرام رو ندینش یصورتش م یکشاند. دستم که رو یصورتش م

 :گذاردیهم م

 !دمیرسخواستم بهت بگم، اما ت یم-

 :خواند یاز پشت سر م رمردیپ

 ...را تو بنوش یجام ته نیا یجرعه  نیآخر-

زند. منتظرم آالن  یعقب م کیبه  کیرا  ریتصاو یهمه  یزنگ میمال یصدا و

 .گذارد یزنگ نم یاما صدا دیمنظورش را بگو

 یام. بدنم عرق کرده و صدا دهیدو لومترهایکه انگار ک پرمیاز خواب م یجور

 .کاهد یهم از شدت زنگ نم مینفس نفس زدن ها
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همراهم ساعت  یرود سمت گوش یگردم به زمان حال و نگاهم م یبرم تازه

همراه اسم آالن که دست از تماس گرفتن  ش،ینما یصفحه  یچهار صبح آن باال

 .شود یدارد، روشن و خاموش م یبر نم

 

 یشنوم، اسمش را جور یخشدار م یسالم آرام و خسته اش را با آن صدا تا

 .کنم که انگار خوابم ادامه داردیتکرار م

 یبا "جانم" گفتنش کم مینفس نفس زدن ها یکشد تا صدا یطول م هیثان چند

 .ردیآرام بگ

و  یجلسه بود ای ،یجواب نداد ایکردم باهات حرف بزنم  یهرکار روزید-

 .یجواب بد ینتونست

انگار او هم با  چد،یپ یام م یدر سکوت اتاق خال قشیعم دنینفس کش یصدا

 :دیگو یبعد با همان اصوات آرام و سکرآور م هیمن در اتاق باشد. چند ثان

 .یستیکه ن ادین ادمیوقت  هیکه  کردمیداشتم سرمو گرم م-

 :دوزم یچشم م رونیروشن ب مهین یکشم و به فضا یبه چشمم م یدست
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 .شتمیپ گهیکه بمونم. چند روز د ومدمین-

 یرا منتشر م یدلتنگ یبو گر،یاز صد حرف د شتریو سکوتش ب دیگو ینم چیه

 :پرسم یکند. دوباره م

 ؟یهست که به من نگفته باش یزیچ هیآالن -

 :کند و بعد یم مکث

 زده؟ یحرف زیعز-

 ی. ناراحت بوددمیدیداشتم خوابتو م یزنگ بزن نکهی. قبل ادمیخوابتو د نه...-

 ؟ینگفت وی. چیبهم نگفت ویحرف هی نکهیاز

 :کند یآرامش گوشم را پر م یخنده  تک

 بود حاال؟ ی! چینیبیخواب مارم م پس

 یکنم. در سکوت گوش م یم فیتعر شیاز خوابم را برا یقرار و منتظر کم یب

 :دیگو یم میدهد و آخر حرفها
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گفت چند یازت دلخور بود. م یکسر ...تیجمع یبچه ها شیامروز رفته بودم پ-

 .یوقته بهشون سر نزد

 .تالش دارد تا بحث را عوض کند انهیناش

 ؟یبهم بگ یهست که بخوا یزی...چدنشونیرم د یبرگردم م-

 :دیگو یم یرسد وقت یآرامتر به گوشم م یکم شیصدا

و سرمو گذاشتم  مینشست وونیکرد برام...رو ا فیتعر یقصه ا هی زیامروز عز-

رفت تا بهم برسونه که تو عشق ترس  نییباال و پا یساعت هیرو پاش. فکر کنم 

 ...بود نیلب کالمش ا یعنینداره.  ییجا

  خب؟-

دانم؛  یکم شود، اما من بهتر از خودش م شیخش صدا دیکند تا شا یم سرفه

است  نیصدا و هنجره اش هم یدلش حال و هوا یکه غم چنبره زده رو یمادام

 .شود یبدتر هم م یو گاه حت

که طرف از  یدوزار فرقشه با وقت یتومن یرو اگر خودت بگ ییحرفا هیگفت -

 .که بگه صدتا گهید یکیدرده،  هی یبشنوه. گفت خودت بگ گهید یکیدهن 
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 :پرسم یهواس م یو ب جیگ

 ه؟یطرف ک-

 :دیگو یم یآرام یزمزمه  با

 ...عشقت-

ه وزد ک یم یخنک میباز اتاق نس مهین یکنم گردنم گرفته. از پنجره  یم احساس

 یکه کرده بودم دست به دست هم داده اند تا کل بدنم خشک شود. کم یبا عرق

 هیعادت کرده اما منتظرم هر ثان یکیخورم. چشمم به تار یتخت تکان م یرو

اتاقک هتل رسوخ کند  در یخوابم به داخل روزن یاز البه ال رمردیشبه ترسناک پ

 آالن گفت یوقت د،یچرخ یر اتاق مو فشار دهد. نگاهم دو ردیرا بگ میگلو خیو ب

ها  یرگیت یاز تهران آمد و همه  ی"عشقت" انگار آرام شدم. انگار دست روشن

 :پرسم یم یرا کنار زد. با لبخند نرم

 شده؟ یپس خودت بهم بگو چ-

 گه؟یخوامت د یمن چقدر م یدون یتو م-

 .دونم یم-
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 :کشد یم یآرام نفس

 ست؟یام ن ینزنم واسه خاطر بدذات ویکه اگر حرف یدون یم-

 خب؟-

همون وقتا که حالش بد بود و  فوت کنه... نکهیقبل از ا آقاجون... یعنی من...-

آروم و کم حرف شده  یلیهمون وقتا که خ گذشت... یوقتمون بهم م شتریب

 ...بود

 :پرم وسط حرفش یصبر و کالفه م یب

 خب بعدش؟ ...یگیرو م یدونم ک   یآالن م یوا-

 ...آخه ستین یمهم زیچ-

 :گذارم یکف اتاق م یرا رو میزنم و پاها یرا کنار م پتو

 .خوام بدونم یبهم بگو... م ستویکه مهم ن یهمون-

 یکه معلوم است اصال دلش نم یکند و آرام جور یصاف م یا نهیس دوباره

 :دیگو یخواهد ادامه دهد م
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 یدنبالش م شمیروز ابر هیشماره رو نگه دار. گفت  نیبرگه داد دستم گفت ا هی-

ماجرا خبر  نیاز ا زمیعز یوقتشه بده بهش. حت یوقت که مطمئن شد هیگرده. 

 ...گفت ینداره. از بس دلرحم و مهربونه مطمئنا  همون موقع بهت م

 یدر گوشم تکرار م یناه یصدا کیزنم.  یرا پشت گوشم م شانمیپر یموها

 :پرسد یتوجه به صدا م ینپرس" اما زبانم ب گهیکند" د

  بود؟ یک یشماره -

 :کند و بعد یمکث م دوباره

 بود؟ اتیعروسک قرمزه رو؟ همون که مال بچگ ادتهی-

 ه؟یآالن اون شماره مال ک-

 هیکاغذ بود که توش  هیلباس عروسکت  بیامون بده تا بگم برات دختر...تو ج-

کنه...شماره  دایبود تا خانواده اتو پ ریگیم پشماره بود...آقاجون از همون اول

کرده. من خودم  یم یزندگ رانیبوده که ا تیمادر واقع لیاز فک و فام یکیمال 

بوده که قرار  یخانم مسن کی لگفت شماره ما یبهشون زنگ نزدم اما آقاجون م
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 یو سرپرستت هستن، برات پول بفرسته. ول یما هست شیکه پ یبود مادام

 ...بفرستن یقرون هم نذاشته برات پول هی یساال حت نیآقاجون تو تموم ا

پر کرده. او آرام شده و من پر از سوال و  مانینفس ها یرا صدا نمانیب سکوت

 :حرص

 ؟یو به من نگفت یدون یماجرارو م نیکه آقاجون فوت کردن ا یتو از اون سال-

 ...حاال االن بهت گفتم شم؟یکرد ابر یم یچه فرق-

 کرد؟ یم یچه فرق-

. هرچه که هست رهیت یقهوه ا ای یخاکستر دیقطعا رنگ درد دارد. شا پوزخندم

 :کند یاو را کامل قطع م یصدا

 کیرد کوچ هیکردن  دای. چقدر دنبال پدمیدو تمیمن چقدر دنبال هو یدون یتو م-

آقاجون خواسته بزرگ بشم و عقلم برسه بعد بهم بگه،  رمیاز پدر مادرم بودم. گ

 ؟یبهم بگ یخواست یتا ابد نم شدینم دایپ انیاگر ک ؟یاما تو چ

 :دیدهد تا دوباره سوالم را بپرسم و بگو ینم یجواب

 ...نه-
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 :پرسم یزده م رتیو ح کالفه

هستن؟ از  یپدر مادرم ک دمیفهم یم دیکه نه؟ من تا آخر عمرم نبا یچ یعنینه؟ -

 یو بچه هاش م یواسه عمه سود یتو دهن هیحداقل دنبال  دیکجا اومدم؟ نبا

 رفتم؟

 :دهد یجوابم را م یعصب

 !یو تخم و ترکه اش یآها پس تو دنبال جواب به سود-

که  هیکشم. بعد از چند ثان یم یقیکنم و نفس عم یاز گوشم دور م یرا کم یگوش

 :میگو ینداشته دوباره م تمیعصبان یرو یریتاث چیه

کلمه  کیچرا  ؟یهمه سال ساکت موند نیآالن؟ چرا ا یکن یچرا بحثو مغالطه م-

 ؟یبه من نزد یحرف

 :زند یم ادیفر بایتقر

شون. چون تورو نخواستن، که اگر خواسته  یپ یخواست بر یچون دلم نم-

. ینیب ینم نویکس مثل ما دوست نداره و تو ا چیکردن. چون ه یبودن ولت نم

 یم شیدلم داره آت یاونورتر لومتریچند ک مویکشور کیاالن که تو  نیچون هم
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 برگشتن به بازکه  ییبچه ها دمیو به چشمم د دمی. چون هزار جور قصه شنرهیگ

 نیاشون که ا گهید یایلیمثل عابد، مثل خ ا،یمیخودشون. مثل ک یخانواده ها

بشن اما ته اش  یخودشون کس یتا بزرگ شن و برا میدیهمه سال زحمت کش

کردن سر چهار راها. چون  یکه به زور پرتشون م یباز رفتن سراغ پدر مادر

قد من  ایکس تو دن چیه ون. چینیپشت سرتم نب گهیو د یخوام تو هم بر ینم

 !خوادت ینم

 

نفس  زانیم نیلحظه؛ ا نیبه ا دهیدر خوابم، رس شیها دنیآخر آن همه دو انگار

 یحرفها نیچند جمله و بار سنگ ی جهیتواند نت ینفس زدن و هوا کم آوردن نم

 لیطو یکوچه  کیاست  یرسد که چند سال یبه نظر م شتریسالها باشد. ب نیا

 که ستمیا یاتاق م ی نهیآ بلشوم، مقا یو حاال کم آورده. ناباور بلند م دهیرا دو

 یدر چشمم م رهیگذاشته. خ شیااز صورتم را به نم یفقط بخش کم یکیدر تار

 :میگو

 ات تا حاال کجا بود؟ یحجم از خودخواه نیا ،یخودخواه یلیخ-

 :دهم یو ادامه م رمیگ یم نهیاز آ چشم
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نخواستن  ایمنو خواستن  نکهی! ایهمه سال حرف نزد نیبه خاطر دل خودت ا-

 یخواست یسوال ازشون داشتم که تو نم هی. من فقط ستیبرام مهم نبوده و ن

 .وقت جوابشو بشنوم چیه

 :میگو یتر از قبل م بلند

 خواستم بدونم چرا؟ یمن فقط م-

 :کند یآرام تر از قبل نجوا م شیصدا

 حله؟ یهمه چ یاالن جواب سوالتو بفهم-

 زانیم نیبفهمم ا دی. قبل از همه باشهیشروع م یدیجد یتازه سواال رینخ-

 کنه؟ دایتو تا کجا قراره ادامه پ یخودخواه

 :رود یباال م شینقطه ضعفش که تن صدا یدست گذاشته ام رو باز

 به حالت یندونستن تو چه فرق ایدونستن  ؟یفهم یآخه المصب چرا درد منو نم-

 داشت؟

 :زنم یم ادیبلند فر یخودش با صدا نیع
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 به حال تو داشت؟ یندونستنم چه فرق-

 :کند یزمزمه م یآرام یمثل خودش به نفس نفس افتاده ام. با صدا درست

 ...یدون ینم رفتنت... شهیهم یترس نبودنت، نداشتنت، رفتنت، برا-

 .از غرور آالن است یهم بخش بزرگ نیدهد؛ ا ینم ادامه

از  رشتیمنم ب ره،یگ یانصاف و منطقتو م یکه جا هیقو نقدریترست ا یتا وقت-

  .ترسم یاز تو م یزیهر چ

کنم و بدون  یم یآرام یلب خداحافظ ریکند، ز یم دایادامه پ هیچند ثان سکوتش

را خاموش  یکنم. گوش یجوابش، دکمه قطع مکالمه را لمس م دنیانتظار از شن

 .اتاق ینقطه  نیکنم به دور تر یکنم و پرتش م یم

و  رمردیپ ادی. چدیپ یآغوش سردش را دور تنم م ییآالن، تنها یقطع صدا با

 ییبعد از روشنا زد؛یر یترس به جانم م مارستانیچند ساعت بعد و ب ادیخوابم، 

 هم یلیخ دیشا ییدانم که روشنا ی. مروندیها کنار م هیاز سا یلیکامل امروز، خ

رم ها س یبه تخت تا مثل کودک گردمیچشمم را بزند. بر م دینباشد، شا ندیخوشا

 .نمام را پس بز ییپتو و با بستن چشمانم تا طلوع آفتاب، تنها ریرا ببرم ز
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 یعمو ییخودش درآورده. تنها ریرا به تسخ مارستانیتمام ساختمان ب ییتنها

به  مارستانیمشهود است. همان که قبل از ورود به ب زیاز همه چ شیکه ب انیک

و بعد از صحبت با بخش رسپشن به سمت  دیایب انیک نکهیاز ا شیاستقبالم آمد؛ پ

 باال بروم، یرا به سخت هاپله  نکهیاز ا شیپ یکند، حت تمانیاتاق مخصوص هدا

و همراه  دیبه صورتم زد و دستم را کش یلیباد تند سرد، س کیآمد و مثل 

مهم  مارستانیب یهمهمه  یالکل و صدا یبو یلیخ گریخودش تا دم اتاق برد. د

  .نبود

 که یگرفت و آرام، طور یزده ام را م خیافتم، اگر بود حتما دستان  یم زیعز ادی

بخون، همه ترسات  یالکرس تیکرد " مادر آ ینشنوند در گوشم زمزمه م هیبق

 انیک نکهیاز ا شیکنم و پ یلب شروع م ریکنه". ز ی. خدا خودش بغلت مزهیریم

 .خوانم یسر هم م شترا پ اتیشود آ شیدر را باز کند و وارد اتاق عمو

 :ستدیا یکنارم م آراز

تو که عموش  یبر ختیر نیخوان بکشنت که. با ا ی؟نمیشد تیچته مثل م-

  .شهیبدتر زهره اش آب م
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 :کند به سمتم یو سرش را خم م ستدیا یو مقابلم م دیآ یبعد م و

و زبون دراز برو  ریش یهمونجور ،یاریحال منو جا ب یخوا یکه م ییمثل وقتا-

 .میبزرگت کرد یهمه سال ما با تو سر نیفکر نکنن ا تو

آراز تمرکزم را بهم نزد. تمام که  یکنم حرف ها یو تالش م رمیگیم قیعم یدم

 :میگویشود م یم

بزرگت  یگ یم رهیگیلجم م نی. همچیدییکنم تو منو نزا یفقط خدارو شکر م-

 ."می"کرد

 :اندازد یرا باال م شیابرو یتا کی

 .ریوقت دست کم نگ چیمنو ه یتینقش ترب-

 :زنم یلب م کالفه

 ...باشه-

 :زند یم یمهربان لبخند
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تو، تا عموئه خواست اشک تمساح  یری.میبودم الل شده باش دهیترس نه،یهم-

 ...زهیبر

 !آراز-

: هرگز، یگ یباال م یاریبشه، دستتو م یخب، تا خواست فضا معنو یلیخ-

 .کنم مالیرا پا یریکوچک تر از آن است که مال صغ میبرا ایدن نیهرگز، ا

 ه؟یک ریصغ-

 :کند یبه اطرافش م ینگاه

کردم اموالم به تو برسه  تی. تا خواست بگه من وصانهیک ریمنظور از صغ نجایا-

 .آبم روش هیدم کل مالتو بخورم  یمن قول م ریبهش بگو...نه نه، بگو تو بم

کنم  یم یسع شیها یتوجه به خل باز یکنم و ب ینثارش م یظیغل یغره  چشم

مسموم  یکه فکر ها زمیبر رونیب یرا جور میبکشم و بازدم ها قیعم ینفس ها

 :آورد یم رونیب ییآدامس نعنا یمغزم هم همراهشان خارج شود. آراز بسته ا

 یچقدر ما خانواده  ادیدستش م ارویکنه، هم  یبخور، هم آرومت م نویا ایب-

 .از خونه میشینعناع خارج م یبا عطر افشان یسر صبح م؛یهست یبانزاکت
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  .گذارم یدارم و در دهانم م یآدامس بر م کیدهانش را ببندد  نکهیا یبرا فقط

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا گه،یخوردم د-

 ؟یجو یآدامس م ینجوریا شهیهم-

 ؟یچه جور-

 مگه؟ یشتر ؟یو عصب کیستریه نقدریا-

به  یکالفه نگاه .رآوردهیدرهم، وقت گ یهمه اضطراب و فکر ها نیا وسط

 :ستیشود اما دست بردار ن المیخیکنم تا ب یاطراف م

 .یبار اومد لهیتو طو کنهیفکر م ارویاالن  گه،یآدم بجو د یمثل بچه -

 !یفکرمو منحرف کن ینجوریخواد ا یآراز دست وردار توروخدا. نم یوا-

 :کشد یم شیبه موها یدست

 تابلو بودم؟ نقدریا-
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. دیآ یکند و به سمتمان م یدر اتاق را باز م انیجوابش را بدهم ک نکهیاز ا شیپ

آراز رد  یاز رو یگذر انی. نگاه کمیستیا یم انیشود و مقابل ک یآراز همراهم م

 :رسد یشود و به چشمانم م یم

 .عمو منتظرته-

 یآمدن به اتاق منصرف کند. سر یجمله را گفته تا آراز را برا نیدانم ا یم

 کند و یرا برانداز م انیک یعصب یکنم. با حالت یدهم و به آراز نگاه م یتکان م

همراهم شود. آرام  ستمین انیخواهد که اگر موافق نظر ک یبعد با نگاهش م

روم.  یبه سمت در م بعدراحت شود و  الشیگذارم تا خ یهم م یچشمانم را رو

چفتش که  یناشناخته ها باز شود. صدا یایدن یانگار قرار است به رو یدر چوب

 !کنم که فقط چند ساعت است، تحمل کن یم یرادآویشود به خودم  یبلند م

کنم بر  یم یام. سع ینیب ریزند ز یالکل و دارو م یدهم و بو یرا هل م در

 .دارم یاضطرابم غلبه کنم و چند قدم بلند بر م

 اتاق ی. فضاکندیقد علم م شیاز پ شیب مار،یمرد ب ییشود تنها یکه باز م در

ه ک یجداست. مرد مارستانیب یفرو رفته که انگار از فضا یدر سکوت و سکون
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را بر تن دارد. نگاهش  مارستانیب مارانیتخت لم داده لباس مخصوص ب یرو

 .حرف نهفته ییایندر دوخته و در دلش د نیاست که سالها چشم به ا ینگاه کس

 یو لبها یجوگندم ی. موهاییاست با همان نگاه جادو انیک هیشب قیدق چشمانش

خاطره در ذهنم  کیشکل ممکن  نیلرزاند. به مسخره تر یکمرنگش دلم را م

که سه لوله از  ستادهیا هیو چهار پا یجسم حلب کیمقابل  یزند؛ مرد یجرقه م

 :زندیم ادیزده. فر رونیوسطش ب

 ...شهر فرنگه، از همه رنگه شهر

 :دیگو ینفر که با لبخند بغلم کرده م کی و

 بابا جون؟ مینیشهر فرنگو بب میبر-

 یشود، چشم مرد هم ستاره باران م یکه در ذهنم روشن و خاموش م خاطره

 :قلبش یرو ندینش یشود و دستش م

 تو؟ یای...چرا نمشمیابر-



 
1565 

سرم پر از صداست اما توان حرکت ندارم.  آشنا... بهیغر یصدا نیا ...شیصدا

آنسو تر  یگذارد تا قدم ینم یخط نامرئ کیو انگار  یام به در چوب دهیچسب

 :افتد یبرق م شتریبگذارم. چشمان مرد ب

 ؟یوحشت دار یکیاز تار اتیهنوزم مثل بچگ-

 .کند یام م یعصب میها یروشن است و اشاره اش به کودک مهیاتاقش ن یفضا

 .ینیمنو بب یخوایم گفت... یم انیک-

سال از من بزرگتر است محترمانه  کی یکه حت یعادت دارم با کس شهیهم

باشد که  میبرا یدر خطاب کردنش هم دوم شخص جمع یصحبت کنم، حت

همه جوره فرق دارد.  ایمرد گو نیدر مورد ا هیاحترامش واجب است، اما قض

 کیتار مهین یکند. فضا یتر نگاهم م قیشود و عم یجا به جا م شیسر جا یکم

بر  یکند. دست یصورت و اندامش را در دلش مخف ینتوانسته رنجش و الغر هم

 :دیگو یکشد و در همان حال م یتختش م یمالفه 

 یاومد امی. انگار از وسط جوونیمحبوب شد هیشب دیکه با یاز اون شتریب-

 .یفرق بزرگ باهاش دار هی یهمونقدر مغرور. ول با،یهمونقدر ز .رونیب
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 یکوچک یحال بدش را بدتر کرده. قدم جانیه داستیشود. پ یتنگ م نفسش

 ترشیچشمانش ب ریز یفاصله گود نی. از استمیا یم کتریروم و نزد یجلوتر م

مام با ح یضیمر یباشد ول زیتالش کرده تر و تم دنمید ی. معلوم است براداستیپ

ته. جا گرف بدنشسلول به سلول  نیدر ب شتریو شست و شو از جانش نرفته و ب

 فیاز لرزش خف شتریدستانش ب یرو زیر یگذارم و لک ها یجلوتر م یقدم

 .ندیآ یدستانش به چشمم م

گوش  یخوا یسرپا م یهمونجور ه،یخوام برات بگم طوالن یکه م یقصه ا-

 ؟یبد

گار که ان یاندازد. نگاه یم میبه سرتاپا ینگاه مهربان ستمیا یتختش که م مقابل

شمارد. آب  یم متیو فرصت را غن ندیبب قیبار مرا دق نیآخر یقرار است برا

 شیسرجا یگذارم. کم یجلوتر م یدهم و باز قدم یقورت م یدهانم را به سخت

 :جا خورده یروم. حساب یعقب م یشود و ناخواسته قدم آمده را کم یخم م

 از پدرت؟ ؟یترس یاز من م-

 :دهم یجوابش را م تند
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 .باشم نجایاالن ا ذاشتینم. اگر بود دهیخروار خاک خواب هی ریپدر من االن ز-

 :کند یتر به چشمانم نگاه م قیدق یکم

 ...شمیابر ادیبهت نم ایرحم یب نیا-

 :کندیرا به سمتم دراز م دستش

قلب  یفاصله هم من صدا نیاز هم یمحبوب باشه ول نیصورتت ع دیشا-

 .شنومیمهربونتو م

 :شود یکنم و لبخند او گرم تر م یم اخم

 .بد نباشمن اگر بد کردم تو -

 :گذارم یحرص چشم بر هم م پر

 ؟یبد لمیتحو نارویهم نجایا یمنو کشوند-

 یقابل احترام. صدا یمردانه و پر درد ول یصدا کیدارد.  یابهت خاص شیصدا

 :شده و کم آورده یضربه فن یحساب یزندگ نگیدر ر یکه به راست یمرد

 .برات حرف دارم ایدن کیاگر عمرم کفاف بده -
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 :کنم یلب زمزمه م ریو ز آرام

 .عمر دست خداست-

ا ر یزیشود تا چ ی. خم مکندینگاهش کالفه ام م یرگیشود و خ یسکوت م یکم

. رومیم زیشوم و به سمت م یاش م یحالیکنار تختش بردارد. متوجه ب زیاز م

 :پرسم یبه چشمانش م میبدون نگاه مستق

 .بگو بهت بدم ؟یخوا یم یچ-

گردد سمت چشمانش که اشک و  یشود و نگاهم برم یادامه دار م سکوتش

 :شده یلبخندش با هم قاط

 ...دوونده شهیتو دلت ر نایاز ا شتریب یدونستم مهربون یم-

مانده. بدون  یکه فقط چند قطره داخلش باق دیآ یآب م وانیبه سمت ل دستش

 یم رونیرا ب یآب معدن یروم و بطر یکوچک اتاقش م خچالیحرف به سمت 

دستش  یرو یقهوه ا یدهم و لکه ها یآب پر شده را به دستش م وانیل آورم.

 .کند ینظرم را جلب م شتریب

 .نوشد یو آرام م ردیگ یرا م وانیهمان لبخند ل با
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 ....محروم بودم...خدا لعنتش کنه یعمرم از چه نعمت یهمه -

 به سمتش دراز شده را وانیگرفتن ل یکه برا یکنم. دست یو گنگ نگاهش م جیگ

 .کند یو آرام پشت دستم را نوازش م کشیانگشتان بلند و بار انیم ردیگ یم

 اقتی. خدا به اون نداد. به منم که داد، لمیجفتمون دختر دوست داشت رجیمن و ا-

 ...نگه داشتنشو نداد

 یزمستان م شوازیکه به پ یدرخت یخشک و سرد است؛ مثل شاخه ها دستش

ا انگشتانش ج انیکه م یتوجه به دست یکنم ب یکنم و تالش م یرود. لبم را تر م

 :گذاشته ام بپرسم

 ؟ینیمنو بب یخواست یم یچ یبرا-

 :شود یم رهیدر چشمانم خ یکم

پرواز گرفتم. به خاطر تو اومدم  یاجازه  یعمل بشم، به سخت کایقرار بود امر-

 .رانیا

 :دهم تا ادامه دهد یتکان م یسر آرام
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 از کجاش شروع کنم؟ یتو دوست دار-

 ...دونم ینم-

 وانیکند. با همان دست آزادم ل یاما دستم را رها نم ردیگ یرا به سمتم م وانیل

 :چسبد یدستم را م یاولش و او دو دست یگذارم سر جا یرا م

فهمم  یامروز م یول د،یشه خر یرو م زیکردم با پول همه چ یروز فکر م هی-

 محبت، عشق، خانواده، نگاه مهربون... ،ی. سالمتستین یدنیخر زایچ یلیخ

 .خوش به حال پدرت ...دمیفهم یاز پدرت گفت یوقت

 

 یمحبت نم یشود. با عجز و البه، تمنا یم تابیاش ب ییهمه تنها نیا یبرا دلم

آرام تر  یکم کنم یم یسوزاند. سع یرا م یا نندهیاش دل هر ب ییکند اما تنها

 :دانستم، رها کرده ینمیاز زندگ چیه یباشم و فراموش کنم که مرا، وقت

 ...مرگ زود بود براش پدرم زود رفت...-

 بود، نه؟ یآدم خوب-

 :گذارم تا بدون پرخاش جوابش را بدهم یبر هم م چشم
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 ...تورو بشنومو برم یمن اومدم حرفا-

 .اتاقش یچرخد سمت پنجره  یم نگاهش

بال دن امیب ران،یا امیخواست ب یسال بود دلم م یلیخ ا،یرسم دن هیبیرچه رسم غ-

 .رهینم شیپ میخوا یکه ما م یاونجور یچیانگار ه یول بگردم... گمشده هام

از گوشه  یکشم و قطره اشک قلدر یم رونیدستانش ب یرا آرام از البه ال دستم

 نیکه تمام تالشش بر ا داستی. پنییخورد پا یکند و سر م یچشمش راه باز م ی

 رخشمین یاز خودش نشان ندهد. نگاهم رو یضعف چیچشمانم ه یاست که جلو

 انتیبوده و خ یذاباز حد ج شیمرد ب ،یکنم قطعا در جوان یچرخد و فکر م یم

 .رسد یسرنوشتش به نظر م یبرا یبیغر یواژه 

 ؟یکن یپنجره رو باز م کمی-

 چدیخنک بپ میتا نس ،یکنم. فقط کم یروم و آرام بازش م یسمت پنجره م به

 :کشد یم یقیبندد و نفس عم یاتاق. چشمانش را م انیم

 ییاهایبود و فصل بهارنارنج. چه رو بهشتی. اردرازیش میماه عسلمون اومد-

 ...داشتم



 
1572 

 :کنم ینگاهش م رهیکنار پنجره و خ واریدهم به د یم هیتک

 ...هم بودن کیسالها شر. پدرامون میمن و محبوب دختر عمو پسرعمو بود-

 :زند یم ییآرام و کم صدا پوزخند

 هیخودشون بخورن که  یبود که نونشونو سر سفره  نیاشون ا دهیپدرامون عق-

 از خودمون به نفع اونا بود... شتریقرونشون روهم بشه دوزار. ازدواج ما ب

 یشون همو م یو محبوب از همون نوجوون رجیدونستم ایسال بود که م یلیخ

 بودم... دهید ادنوفرست یکه واسه هم م یعاشقونه ا یبار نامه ها نیخوان. چند

دختر خاله مونو  رجیو ا رمیگفت من دختر عمومو بگ یم یاما مصلحت خانوادگ

 .ادیپدرمون ب ریسور هم بابت اون ازدواج گ هیکه 

 رهیکند و خ یکند که چشمانش را باز م یم ینیصورتش سنگ یانگار رو نگاهم

 :دیگو یدر چشمانم م

 .بود کترمیبرادر کوچ رجیا-
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انگار او هم با شد. یبرادر کوچکش نم رجیوقت ا چیه گریبود! انگار د گفت

 .مانده یخاطرات گذشته اش متعلق به همان گذشته باق

 

نبود.  شرویوقت خودش پ چیرهبر بود. ه هیاش دنبال  یاز همون بچگ رجیا-

که دست  یتم من جلوتر باشم. از همون وقتدوست داش شهیبرعکس من که هم

 یم رجیسر و گردن باالتر از ا هیبدم، خودمو  صیچپ و راستمو تونستم تشخ

ام بهم  انوادهبود که از سمت پدر مادرم و خ یاعتماد به نفس لشیدل دی. شادمید

ه رو ک یدختر نمیباعث شده بود نتونم بب جایغرور ب نیهم دی. شاشدیم قیتزر

تره. چند  نییاز من پا یلیمن در نظر گرفتن، چشمش دنبال برادرمه که خ یبرا

 ...که جاهامون عوض بشه دیسال طول کش

 یتمام الیکه انگار خ یشود، غم یم نییغم مواج باال و پا کینگاهش  در

 :سمتم چرخدیبا لبخند م ندیبینگاهم را که م ینیندارد. سنگ

 اتاق روشن تر بشه؟ یکشیپرده هارو م کمی-
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زند"  یم هیمواقع کنا نجوریافتم که ا یآالن م ادیدهم.  یتکان م یحرف سر یب

 چیه میابروها یزبونتو گربه کوره خورده؟" لبخند کمرنگ لبم با اخم تا خواسته 

 ...کندیبا دلم چه که نم ادآالنیندارد... یتیسنخ

تابد در گوشه و کنار  یدهم و نور با شدت م یخواهد را انجام م یکه م یکار

شود. لکه  یم زیخ مین یدانم کم یکه هنوز هم اسمش را نم انیک یاتاق. عمو

نتوانسته از  یلکه ا چیه یکرده ول یشرویصورتش پ یتا رو یقهوه ا یها

 :دهد یم دامهشود و نشسته ا یخم م یکم ریابهت و جذبه اش کم کند. با تاخ

 ...نجایا ایحاال ب-

 ینگاهم م انی. حرفم را از مکشدیهم دست از دستور دادن نم تیوضع نیا در

 :خواند

 ...ایچند ساعتو باهام راه ب نی. حداقل ایچقدر کنارم باش ستیمعلوم ن-

مبل  یروم و کنارش رو یدر نگاهش هست که دوستش دارم. م یشرم خاص کی

 :چرخد یصورتم م یاجزا ی. نگاهش رونمینش یم
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پسر  یبرا رهیبودن که آرزوشون بود پدرم لقمه اشون بگ یادیز یدخترا-

 داریمنو ب یجنگنده  یکدوم نتونست مثل محبوب، اون خو چیارشدش...اما ه

بردمش. به  یم دیمسابقه که با هیکنه...داشتن محبوب برام شده بود مسابقه؛ 

 یم رمیکه اس یزیبود، اما چ ییبایکه شده. محبوب مثل خودت پر از ز یمتیهر ق

 .ریو شکست ناپذ بیغرور عج کیکرد اون روح چموشش بود. 

 

 :اش نهیس انیم کشدیرا م هوا

 است. تهیمراسم فرمال یبود همه  دهیاش خودشم فهم یخواستگار میرفت یوقت-

تونست بله باشه. اون روز و  یخواست و چه نه، جواب فقط م یاون چه م

 یشد تو چشمم نگاه کنه. همه رفتاراشو م یحاضر نم یبعدش حت یروزها

 تمدونس ینجابت و ترسش از ازدواج اما من م ،یجوون ،یخام یذاشتن به پا

به بود و نبودش  یکه اون روزا فقط تو اتاقش بودو کس رجمی...اهیدردش چ

 یسلطه  ریکم بتونه از ز کیخوند تا پزشک بشه و  یداد. درس م ینم تیاهم

. خونه هامون دمیروز قبل از مراسم، محبوبو هراسون د کی...ادیب رونیپدرم ب

 دایوقت نزده بود. پ نبزنه که تا او ویبودو خودشو رسونده بود تا حرف کینزد
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پدر مادرامون بزنه. با توپ پر اومد سراغم؛ گفت  یخواد جلو یبود حرفشو نم

 یو نم رجهیا شیجهنمه...که دلش پ نیباهاش ع یبشم...که زندگ الشیخ یب

 ...تونه منو خوشبخت کنه

 

 :زده بتیزند. لبخندش تلخ است و مص یدودو م نگاهش

غم حرفاش،  یاشک چشمش، به جا یو من به جا دیرقص یموهاش تو باد م-

که اشک چشمش و بغض  یدختر باست،یکه چقدر ز دمید یرو م یفقط دختر

 ...ودجذاب ترش کرده ب یوونگیترش کنه...اون خشم و د بایحرفاش تونسته ز

 :کنم ینگاهش م یناباور با

 ؟یاز غصه اش لذت ببر یتونست یم یچطور-

 ینگاهم م یبیکند و با لبخند عج یم نییچشمانم باال و پا یرا رو زشیلبر نگاه

 .یالزم است تا تو درد مرا خوب بفهم ادیوقت ز یعنیکند که 

کردم تب و  یمن اونوقتا باور نداشتم به قدرت عشق. فکر م ...یدیاشتباه فهم-

من بود.  یروز دو روزه است. بعدم افت داشت برام. محبوب نشون کرده  هیلرز 
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زدم،  یرو بهم م یمنم اگر عروس یبه برادرم؟ حت کردمیم مشیتقد یچه طور

 نباریبشه خودشو حرف دهن مردم کنه و ا یبازم امکان نداشت عموم راض

ن م د،یلرز یکردو از نفرت م یم هیگر یوقت ن،یهم یبرا ...رجیدخترشو بده به ا

 که چقدر دوست داشتم رامش کنم... دمیدیچموش رو م یدختر بچه  هیفقط 

 .شهیعوض م یمطمئن بودم بعد از ازدواجمون همه چ

شود. پوزخند  یکشد و ساکت م یتختش دست م یمالفه  یرو ر،یبه ز سر

 :زنم یم یناخواسته ا

 عوض شد؟-

 کیبه هم با نفرت از  هیشب یافتم. چشم ها یم انیک ادی دیآ یکه باال م نگاهش

 !نفر

 یبرا یکرد و نه تالش یم یتینه اذ بود... وارید نیسال اول که محبوب ع کی-

 یهم به اجبار پدرم با فرشته ازدواج کرد. دخترخاله  رجیا نکهیمون. تا ا یزندگ

 یم یزیچ یکه نه از زندگ رجیدست ا ریو ناز پروده ام افتاد ز خبریاز همه جا ب

بند اسارتو از پاش باز کنه.  نیا هخوند ک یدونست و نه از خانواده، فقط درس م
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 محبوب بوده... یدرس خوندنشم نقشه  یحت دمیبعدها فهم جدا بشه از پدرم...

 ...یهمه چ ریاون ازش خواسته بود درس بخونه تا بتونه راحت بزنه ز

 :دهد یو ادامه م ردیگ یم ینفس

 یک نکهیمون برنامه داشت. ا یلحظات زندگ یهمه  یسالها براپدرم اون -

 رجیدرس خوندن ا ...میبچه دار بش یک نکهیا م،یازدواج کن یبا ک میازدواج کن

پدرم بابت  یاش بود ول یسرکش ینشونه ها نیاول از انتخاباب پدرم بود؛ یجدا

راحت  نکهیا یبرا ،جدا بشه نکهیا یخوشحالم بود اما نه برا رجیدرس خوندن ا

  .تر بتونه طومار افتخاراتشو بلند کنه

 :کند یلب زمزمه م ریز

 ....امون کرد چارهیب-

شود و بعد سرش را دوباره به سمت پنجره و نور  یسکوت م انمانیم هیثان چند

 و جالب نیتر بایکند انگار ز ینگاه م یجور هینور و سا ی. به بازردیگ یروز م

 :دکن یصورتم نگاه م یا لبخند به اخم ناخواسته عالم است. ب یباز نیتوجه تر
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 یرفت و من حساب یبار بچه دار شدن نم ریجوره ز چیبرخالف محبوب که ه-

اومدم، فرشته زود بچه دار شد؛ همون سال اول.  یاون روزا به دلش راه م

 یلیساخته بود که به خاطر رام کردنش با خ یمحبوب از من زورگو مرد آروم تر

پاش بند نبود.  رو گهیپدرم د انیاومدن ک ایاومد. بعد از به دن یکنار م زایچ

محبوب. انگار اون  یایتوز نهیشد شروع ک نیداد و ا یآوانس م رجیبه ا یحساب

 رونینقاب دختر آروم داشت ب نیجلد ا ریو پر از خشم، تازه از ز یدختر عاص

 .کرد وونهیاومد. خبر بچه دار شدنشون محبوبو د یم

 یپراند و او را از البه ال یکه به در خورد مرا م یآرام یضربه  یاصد

 یوارد اتاق م انیکشد. پرستار و پشت سرش ک یم رونیب یخاطراتش به سخت

پشت سرش و به محض باز  واریداده به د هیشوند. آراز با فاصله از در، تک

اوضاع  کهکنم  یاش م ی. با لبخندم راضندیکشد تا مرا بب یشدن در، گردن م

 یکردم فقط مختص کت یکه تا امروز فکر م یا یبا مهربان انیمساعد است. ک

 :رود یم شیاست، سمت عمو

 ما چطوره؟ پیتورج خان خوشت-
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دهد. پرستار  یجواب برادر زاده اش را م یزند و با مهربان یلبخند م تورج

. سدینو یم یزیمخصوص شرح حال چ یبرگه  یو رو دیگو یم انیبه ک یزیچ

 یباال یاشاره به دکمه  نیکند و بعد رو به من و ح یم قیبه سرم تزر یآمپول

 :دیگویسر تخت م

 .نیفشار بد نویخواستن حتما ا یزیاگر چ-

 یکند و از در خارج م یم انیک میدهم و لبخند مهربانش را تقد یتکان م یسر

 :رود یعقب و جلو م شیمن و عمو نیب انیشود. نگاه ک

 هست؟ اشیبچگ هیشب شمیابر-

 :زند یم یلبخند کم جان تورج

 ...نیو دلنش بایز که منتظرش بودم... هیقشنگ تر از اون یلیخ-

 :چرخد یخسته و پفدارم م یآشفته و پلک ها یحول صورتم و موها انیک نگاه

 ...واسه خودش عموجان هیشهرآشوب-

و  زیکه تالش دارد صلح آم یروم. نگاه یبه نگاهش م یظیغل یغره  چشم

 و قلبم خواستم حماقت کنم یم یکه روزگار شودیباشد. باورم نم انهیجو یآشت
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 یبدهد م یتورج جواب نکهیاز ا شیکنم آرام باشم و پیم یرا به او بدهم! سع

 :میگو

ار کن یبعدش تا هر وقت خواست رون؛یب امیزودتر ب یباش رونیب کنمیفکر م-

 .عمو جان باش

سمت  کندیاندازد. رو م یخورد اما خودش را از تک و تا نم یوضوح جا م به

 :شیعمو

 ...بود یاگر کار مونمیم رونینه. ب ایاوضاعتون خوبه  نمیفقط خواستم بب-

 ...فشاره هیبود خرجش  یپرستار اون باالست. مشکل یدکمه -

هد د یاش آزارم م ینیکه سنگ یبیبا نگاه عج انیچرخد. ک یما م نیتورج ب نگاه

 یبا قدم ها ندیب یمرا در جواب دادن نگاهش م یالیخیب یکند و وقتیمکث م

 :زند یبندد تورج آرام لب م یرود. در را که آرام پشت سرش م یم نیسنگ

 ...به خاطر من دنبالت بود انیک-

 .دونم یم-

 :دیگو یکند م یتر از قبل نگاهم م یکه جد یکند و با چشمان یرا بلند م سرش
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 .تو ماجرا نداره یریاون تقص ه؟یهمه نفرت واسه چ نیپس ا-

 :کنمیرا پر م وانمیو ل رومیم خچالیسمت  به

من با نصف سن  یرو دارن، ول هیآدما فقط  یکنیکه فکر م نهیمشکل شما ا-

شو برات رو  یکیرو دارن که بنا به ضرورت  کیکه آدما هزار و  دمیشما فهم

 اگر پات رو دمشون ،یداره که تو پاتو کجا گذاشته باش نیبه ا یکنن؛ بستگ یم

 هشیگرفتم هم ادی گهیدتره.  یدن که از همه واقع یرو نشونت م ییباشه اون رو

 شهیکه چقدر م ادیدستم ب نم،یتره رو بب یرو دم آدما تا اون واقع یپامو بذار دیبا

و  ینوعمص یخوشگل و خندون، لبخندا یبا اون کنار اومد. وگرنه صورتکا

 .نداره یخرج یخودیب یفایتعر

اعصاب  یکنم در نقش دختر ب ی. احساس مکند ینگاهم م یبهت خاص کی با

 :فرو رفته ام یادیز

 .نداشت یکه به من ربط نجاشیشد؟ تا ا یداستانت چ یخب ادامه -

 :نمیکند بنش یخورد و اشاره م یم یاندک تکان



 
1583 

 ریهم نتونسته نشونت بده من چقدر پ مارستانیب نیصبر داشته باش دختر. ا-

 .میرس یبه اونجا هم م یصبور باش کمی ن؟ییشدم و سرعتم اومده پا

 .مبل یرو نمینش یکنم و م یبه ساعتم م ینگاه

 تا کجا گفتم؟-

 ...و فرشته رجیبچه دار شدن ا-

 :دهد یتکان م یسر

قرار  آروم و ...دیچیپ یمثل مار دور خودش م شد... وانهید گهیمحبوب د-

ا کنه ام یبچه دار شدن مشتاقش م یبرا شتریخبر ب نیا کردمیفکر م نداشت...

روز اومد و گفت  هی نکهیتا ا دیدور خودش چرخ یچند ماه هینبود.  ینجوریا

. باورم کردم یکه فکرشو م یزیچ نیتر بیعج .خواد درسشو ادامه بده یم

باشه، خوب  آروم نکهیا یقبول کردم؛ فقط برا یباشه ول مشیتصم نیا شدینم

سال تموم  کیپدرش گرفته بود.  یخونه  پلمشویبه خودش. د چهیباشه، نپ

 ...و با پشتکار بود یجد یلیدرس خوندن. خ ینشست برا

 :پرم یحرفش م انیم



 
1584 

 تونسته بود پزشک بشه؟ رجیا-

 :دهد یتکان م یشود و بعد آرام سر یم قیچشمانم عم یرو نگاهش

 ...یدیخوب فهم آره...-

 :شلوارم تا خودش ادامه بدهد یکشم رو یناخن م با

د کر یداشت تالش م قبول شد... یسال بعدش پرستار یسال اول قبول نشد، ول-

 ...ادیب رجیبه چشم ا گهیراه د هیاز  ...رجیخودشو برسونه به ا گهیراه د هیاز 

  .زندیر یببرون م شیدندان ها یو با غم از البه ال ینیبه سنگ جمالت

واسه منم مهم  تموم شده... گهید نگو... یشیناراحت م یکن یاگر فکر م-

 ...ستین

 :کند یرا بلند م سرش

 ریدرگ یلی. اون وقتا من خرمیگ یخودمم آروم م ینجوریا برات بگم... دینه با-

خودشو بازنشست کرده  الیخیسپرده بود به منو ب ویپدرم همه چ کار بودم...

شد. البته  یم تیریدست من مد ریز گهیداشت د نیزم یبود. کل کارخونه و هرچ
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 یراحت درس م الیبا خ رجیکردم و ا یکارارو من م جدا بود... رجیکه سهم ا

 ...کرد یم شرفتیخوند و پ

 دنیرس یرا تجسم کنم که برا یکنم زن ی. تالش منمانیافتد ب یم ینیسنگ سکوت

توانم اسمش را بگذارم قدرت عشق...به  ینم یچه کارها که نکرده ول رجیبه ا

آلوده  انتیراحت به گناه و خ نقدریحرف هاست که ا نینظرم عشق مقدس تر از ا

رود تا  یکه م یمردو لبه دار. سکوت  زیاست و ت قیشود...سکوت تورج عم

همه سال هنوز هم فراموش  نیکه بعد از گذر ا یدر غبار گذشته محو شود...مرد

 .نکرده

با من دارد،  ی. نه چون او نسبترمیخواهد دستش را بگ یبار دلم م نیاول یبرا

ست. ا شتریانسان ب کیاش از توان  یکس یو ب ییخاطر که حجم تنها نیفقط به ا

 !انتخاب خودش بوده ی جهیکه نت یا ییتنها

که سوزن سرم از  یهمان دست ند؛ینش یدست چپش م یرود و رو یآرام م دستم

زند. نگاهش  یشت کم جانش عبور کرده و دلم را چنگ مپوست کدر و گو انیم

را  گرشیزند. دست د یلبخند م یو با شگفت دیآ یبا حرکت آرام دستم باال م

 :توجه به حرکتش بپرسم یکنم ب یدستم. تالش م یرو گذاردیم
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بول که ق ی. تا وقتمیما مسئول انتخابامون گفتیافتادم؛ م ایحرف بابا س هی ادی-

با  میتون یوقت نم چیانتخاب خودمون بوده، ه ی جهینت میکه کرد یاشتباه مینکن

 .میایکنار ب ایسخت

 :دشو یم نییپوست دستم آرام باال و پا یزند و انگشتش رو یم یبرق چشمانش

 .میهمه امون اشتباه کرد من اشتباه کردم... درسته...-

 :دهم یتکان م یسر

 ؟یخور یم یزیچ-

 :زند یم یکم جان لبخند

 گشنه ات شده؟-

 ...نه-

 یاگرم خسته شد هست... خچالیتو  ینیریکمپوت و ش کن... ییرایاز خودت پذ-

 ...ببرت رستوران، بعدش ادیب انیبگم ک
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آناناسش را بر  یاز کمپوت ها یکیروم.  یم خچالیکنم و به سمت  یم یاخم

 :میروم سر جا یدارم و م یم

دم اول قصه رو  یم حیترج یول رونه،یرم. پسر عموم ب یمن با اون بهشتم نم-

 .کامل بشنوم بعد

 پسر عموت؟-

درش  یکه رو یکنم. چنگال کوچک یدهم و در کمپوت را باز م یتکان م یسر

را به  یحلقه حلقه ا یکنم آناناس ها یم یدارم و سع یوصل است را بر م

 :کنم میتقس یقطعات کوچک

اومد مالقات. انقدر چرت و  یم دیمن، اون با ی. به جاکمهیآراز پسر عمو کوچ-

 .یشیگه که بدون عمل، خوب  خوب م یپرت م

کنم تا به دستش بدهم.  یتکه کوچک آناناس م کیکنج لبش.  ندینش یم لبخند

 ادیمضر باشد.  شیاگر برا یمعلوم است که دوست ندارد دستم را رد کند، حت

 .نخورد یزیافتم که گفته بود فعال  چ یحرف پرستار م

 .خورم ی. اشکال نداره من به جات میبخور دیحواسم نبود نبا-
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 !ایکار دن نیباشم! سخت تر یکنم مهربان و عاد یم تالشدارم

 .محبوبه هیغذا خوردنتم شب-

شود که اصال دوست ندارم بشنوم. بااخم نگاهش  یم ییجمله ا ی جهینت سرفه

دهم تا  یتکان م یرآب بخورم. س یدهد تا کم یرا به دستم م وانشیو ل کنمیم

 :نگران نشود

م تخت هی یخوا یم ای میرس یکه خودم بودم م ییبه روزا نمیاشو بگو بب هیبق-

 ؟یور سفارش بد نیواسه من ا

 :کند یم یکم جان ی خنده

 ؟یمحبوب باش هیشب یدوست ندار-

 .بندمیکمپوت را م یکیشوم و در  پالست یدست سرفه خالص م از

 !یمشتاق یلیخ ایتو گو یمن که اصال، ول-

 :ماند تا برگردم کنارش یم منتظر
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و تو دلبرو شده  طونیش یحساب انیپنج سال از درس خوندن محبوب گذشتو ک-

 ترشیاز پدرش با من اخت بود. ب شتریدوسش داشتم. اونم ب یبود. از همون بچگ

رس بودو خودشو با د مارستانیکه اون روزا فقط ب رجی. ادید یاز پدرشم منو م

پدرامون شده بود.  یباربدبختم پاسوز انتخاب اج یو کار خفه کرده بود. فرشته 

اشتن . دمیگفتم ما هم بچه دار بش یاز قبل به محبوب م شتریب انیک دنیهربار با د

 .که از محبوب باشه یبود. اونم بچه ا نیریبرام ش یلیدختر خ ایپسر  هی

 

 چیه انیکه خدارا شکر من و ک گذردیغرق شده و من از فکرم م شیایرو در

 :دهد یتوجه به من ادامه م ی. بمیبه هم نشد هیجوره شب

خواست. تا  یهربار از طرف من اصرار بود و از سمت محبوب انکار؛ بچه نم-

و زمان فحش  نیو به زم شدیناخواسته تورو حامله شد. اولش باورش نم نکهیا

از  شیبعدها منو ب نمیدفعه آروم گرفت. هم کیشد که  یدونم چ یداد. اما نم یم

 .به شک انداخت شیپ

 .ردیدارد نگاه از من بگ یکنم که سع یتعجب نگاهش م با
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 :دیگو یم یهمان نگاه فرار با

 که دلمو فیظر تینها یو ب دیدختر خوشگل، سف هی. یاومد ایباالخره تو به دن-

که  ینداشت تمام مدت خانواده اش وقت یوقت برا چیکه ه رجیبا خودش برد. ا

کرد و  یکار م مارستانیسره اونجا بود. همون ب کیمحبوب تو اتاق عمل بود 

بود که همه فکر  هشد یکرد. جور یچپ و راست به پرستارا سفارش محبوبو م

گذاشت اول از همه به اون  نیبارشو رم یوقت ی. حتکردن محبوب زن اونه یم

 .خواستن یخبر دادنو مژدگون

 :صورتش قرمز شده یکند. کم یم یدر چشمانش آتش باز خشم

 ...پرستارو یخوا ی. میحالت خوبه؟ قرمز شد-

 .خوبم خواد... ینه نم-

و  یاست که ناراحت بی. عجدیآ یبه چشمم م شیاز پ شیچشمانش ب ریز پف

است که  یسالها هنوز هم در جانش زنده است و پر توان. محبوب زن نیعذاب ا

از ذهنم جا ندارد. هرچه  یگوشه ا چیتوانم تصورش کنم. در ه یجوره نم چیه

 یلو بد د یبد اد. نمبنددیدر ذهنم نقش م یزن نیکنم، کمتر همچ یتجسم م شتریب
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او هم در مقابل همسر و خانواده اش آن  یاست که حت یدر ذهنم فقط سود

 .تسیقابل تجسم ن میبرا یزند. بدتر از سود یصورتک مهربانش را به صورت م

 که ای دکمه شوم می مجبور و شود می آرام نا کمی تورج های نفس صدای

 .بفشارم را بود کرده را سفارشش رفتن، از پیش پرستار

 زندگی و کار اینکه از. بشوند اتاق وارد هم با پرستار و کیان تا میگذرد دقیقه چند

 از بعد این تحمل. دارم عجیبی حس باشد عمویش کنار در تا کرده رها را اش

 دست به را سنج فشار دستگاه پرستار... نیست آسان برایم خیلی شخصیتش

 :گوید می من به رو جدیت با و بندد می تورج

 ...باشن آروم باید .دارن عمل فردا ایشون-

 بی .نگرد بر دیگر و بیرون اتاق از برو االن همین یعنی که کند می نگاهم جوری

 آرامش با که است خان تورج دیگر دست به چشمم بارش شماتت نگاه به توجه

 پیداست که آراز .نیفتاده اتفاقی و است خوب حالش که کند قانع را همه دارد سعی

 می اشاره دست با... کشد می سرکی و آید می اتاق در کنار تا شده طاق طاقتش

 .پیشش بروم تا بماند بیرون کنم
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 چطوره؟ وضعیتشون-

 ای ذره حتی عمویش وضعیت ندارد انتظار انگار .سمتم میچرخد تند کیان سر

 :کند می اعداد و فشار دستگاه به نگاهی پرستار. باشد داشته اهمیتی من برای

 ...تمومه کارتون اگر. بمونه استیبل فردا عمل برای شرایطشون باید خوبن،-

 .باهاش دارم کار... بمونه ابریشم ...نه-

 .فشارد می را دلم و است غمگین تورج صدای

 .میگردم بر زود کنین تازه نفس یکم-

 حسادت از تا دارم نگه را احترامش و کنم محبت او به کیان جلوی خواهد می دلم

 برای بیشتر دانم نمی که پاشم می رویش به مهربانی لبخند هم ادامه در... بترکد

 ...خودم دل یا و است کیان چشمان شدن تر گشاد

 :شوم می نزدیکش که کند می تایپ چیزی گوشی در سر آراز

 .گوشه یه بشین برو خب اینجا؟ دادی تکیه شهرداری نردبون عین اول همون از-
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 :کند می گوشی از را سرش عصبی

 .زدن زنگ نفر صد صبح از ...سرکار منشی شدم. کردین ام دیوونه-

 :گیرد می بازویم از نیشگونی ادامه در

 ...مال و مشت اشم ته کنی، مهمونم شب تا صبح یه باید تهرون رسیدیم خدا به-

 و تفاوت بی کنم می تالش و اتاق ی شده بسته در سمت میگردد بر اراده بی نگاهم

 :بگویم عادی

 .کنم جانت نوش تونم می االنم همین مالشو و مشت-

 :میگیرد را ام شانه و جیبش داخل دهد می سر را گوشی

 حالش؟ بود چطور-

 دختر نقش در ام نتوانسته باید که آنقدری انگار .کند می هشیارم صدایش ته حزن

 :بروم فرو تفاوت بی

 تو حرف کتاب یه ولی داره سخت عمل یه فردا ...بشه هیجانی خیلی نباید... بد-

 .بگه رو همه میخواد که دلشه
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. آید می بیمارستان وسط های صندلی کنار تا همراهم و دهد می تکان سری آرام

 چرخانی می چشم هرکجا... کند می بیداد یاس و مریضی خستگی، شلوغی،

 بلند همراهش گوشی صدای. شده دوخته جایی به منتظر نگاهی و اشکی چشمی؛

 :اندازد می صفحه به نگاهی حرص با و میشود

 این کرد، ساکت جور یه میشه عزیزو دریاو و نادر تو؟ داری صاحاب چندتا-

 من بار فحش چهارتا زنه می زنگ. مرگشه چه نیست معلوم غولتشن مرتیکه

 گردین؟ برمی کی تکراری؛ سوال آخرشم بگیره، آروم دلش میکنه

 آالن؟-

 :کند می چشمانم ی حواله سفیهی اندر عاقل نگاه

 دورتن؟ غولتشن چندتا-

 همان با. کند می قطع را گوشی زنگ صدای و شوند می بدجنس چشمانش بعد

 :چشمانم به زند می زل شرور های تیله

. باشم بابام پیشه مدت یه خوام می گفته ابریشم بگیم بذاریم کارش سر بیا گم می-

 کنه؟ می کار چی ببینیم



 
1595 

 حرفش به توجه بی من اما کند کشی یار شیطنتش برای تا است من نظر منتظر او

 ..."بابام"...  شود می پایین و باال ذهنم در کلمه یک فقط

 با معمول طبق و بدهد را برادرش پیگیر تماس جواب کند می مجابش سکوتم

 صندلی از کمی. بیاورد در خط سوی آن از را حرصش بیشتر خنده و شوخی

 !کند استفاده اش مردانه اصطالحات از تر راحت تا گیرد می فاصله

 های دست آن با خوابیده، اتاق آن در که مردی کنم فکر که است سخت چقدر

 رنگ، یک و هزار چشمان و جوگندمی موهای ای، قهوه های لک و خشک

 هست؟ شاید یا... بوده پدرم روزی

 پر دستان زیر زندگی بابت پیش از بیشتر مرا اینجا تا گفته که ای غصه پر ی قصه

 از که همراهم گوشی. کند می خشنود عزیز عشق پر دامان در و سیا بابا محبت

 اگر اینکه فکر اما بگیرم تماس عزیز با تا کشم می بیرون را است خاموش صبح

 پدرم؟ ...بپرسد پدرم مورد در چیزی

 تکان کمی اش آهنی ریل روی صندلی و دستم بغل افتد می یکباره سنگینی جسم

 رفته باال گوشش بنا تا نیشش که آراز دیدن از و چرخانم می سر .خورد می

 :کنم می بلندش گردن نثار صدایی خوش گردنی پس. خورم می حرص
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 !شدم ترک زهره بتمرگی؟ تونی نمی آدم ی بچه مثل-

 کند می دراز را بلندش پاهای بیخیالی با و جیبش در دهد می سر دوباره را گوشی

 :زمین روی

 .بشه پیداش که فرداست امروز همین باش منتظر داری؟ زهره کاره چی-

 :پایش ساق روی زنم می پا با

 بشه؟ پیداش کی. بشن رد خوان می ملت رو نیزه دوتا این کن جمع-

 و شود می وارد که دکتری و کنم می نگاه بسته در اتاق به دوباره نگرانی با

 .شود می بسته در دوباره

 واسه بگرد توهم ؛بمونه باباش دل ور خواد می ابریشم گفتم بهش! دیگه حاجیت-

 .نیس بشو زن تو واسه این... کنه پیدا دیگه یکی خودت

 :کنم می اش نشده جمع پاهای ی حواله لگدی دوباره

 ...میکنه فکر االن بهم؟ بافی می چرند چرا مگه؟ داری مرض-

 :نشیند می راست و شود می عصبی یکباره
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 کبوتر. گفتم دروغ بگو بهش خودت کن روشن گوشیتو خیالشی؟ و فکر نگران-

 ناز اون میکنی قهر تو بازمیکنه؛  قهر اون کنی می ناز تو هی من؟ مگه حرمم

 بی توئه، واسه اخالقیاش خوش همه .آقا شما آدم میشم من بعد... کنه می

 .من واسه اعصابیاش

 :گویم می اش مسخره شوخی از ناباور و گیج

 ؟گفت چی-

 از یکی وارد و کشد می بیرون دوباره را گوشی اولش، جای سر برمیگردد دوباره

 پایین و باال صفحه روی بلندش انگشتان با جوری .شود می محبوبش های بازی

 .بس و است بازی همین دنیا ی مسئله ترین مهم انگار که شود می

 بگه؟ چی داشتی انتظار روم. کرد قطع هیچی-

 :بگیرم آرام کمی تا میکشم عمیقی نفس کالفه

 ...خدا وای-

 نمی میگم تا بعدم زنه، می زنگ راست و چپ هی مگه؟ آدمشم... شد خوبش-

 "اش؟ پی فرستادم چی واسه و خر نره توی پس من" میگه دونم
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 بازی دلقک در دارد عجیبی استعداد. آورد می در خودش عین دقیق را آالن ادای

 .درآوردن ادا و

 :کند می نگاهم و دارد می بر گوشی روی از سر

 اش توجیه قشنگ! فرستاده چی واسه خرو نره من   فهمید می باید که باالخره-

 !کردم

 ماجراهای همه این وسط درست هم آن را هایش بازی خل جواب دانم نمی اصال

 :اینکه جز رسد نمی ذهنم به چیزی کنم می فکر هرچه .بدهم چه هم سر پشت

 ...حالت به خوش واقعا-

 :متلکی فحشی، حداقل یا بخورد کتک هم باز داشت انتظار. خورده جا هم او انگار

 چرا؟-

 :شوم می بلند

 .حالت به خورم می غبطه خدا به... خالی ی کله و پر جیب-

 :شود می بلند اش خنده صدای انتظارم برخالف
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 پره؟ مغزم و خالی جیبم یعنی اونوقت بزنم زار گوشه یه بشینم اگه-

 کم یکم ات گویی پرت و چرت و خوشی سر میزان از فقط بزنی، زار خواد نمی-

 .کافیه کنی

 خیلی گذارد نمی درآرش حرص لحن و روم می مانده بسته هنوز که دری سمت به

 :بروم جلو

 هم؟ تاپ و تیپ به زدین دونم نمی کردی فکر-

 و مهم مسائل به واقعا خندانش و شوخ نگاه این پشت او که نمیشود باورم واقعا

 :کند فکر هم جدی

 خب؟-

 :کند می بلند گوشی روی از را سرش

 بارش من که اینی اما کرده، زیاد وجدانشو عذاب فقط گفتی بهش تو که چیزی-

 ...بود خالصش تیر کردم
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 آمده راهرو وسط تا که قیدی بی و دراز لنگهای به باز و شوم می نزدیکش کمی

 :کوبم می

 بوده؟ چی زدنت خالص تیر و فشانی جان همه این دلیل اونوقت-

 :کند می جمع را پاهایش کمی

 همسر گذاشتن آزاد و فکری روشن ژست این آورد می یادش باید یکی باالخره-

 .میخورد باید اساسی تکون یه .دیگه نمیاد بهش اصال

 :کند ام عصبی کمتر تا کشم می دستانش میان از را اش گوشی حرصی

 ...نیومد عزیز خواست به اون-

 :مینشیند صاف

 برس کارات به تهران، بمون گفت عزیز نیاد؟ شیراز خواست ازش فقط عزیز ا؟-

 کل از آقا .برسه کارش به تا نگیر ازش خبری هیچ نیومده ابریشم هم وقتی تا

 .شنیده تهرانشو بمون فقط عزیز حرفای

 .نگرانمه چه؟ تو به-
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 :ایستد می صاف و شود می بلند

 جوابشو چرا خودت شوهرتی نگران که تو خاموشه؟ صبح از تلفنت چرا پس ا؟-

 نمیدی؟

 عصبی دخالتش از حسابی بار اولین برای .است بعید آراز از اخم و جدیت همه این

 :میکوبم دستش به گوشی همان با .ام

 .بزن زنگ بهش بگیر کنی؟ دخالت ما روابط تو تو، گفته کی اصال چه؟ تو به-

 :شود می خیره چشمانم در خونسرد و گیرد می را گوشی

 .شی کار به دست خودت تا زنم نمی-

 اینکه هوای به .شود می بلند اش گوشی زنگ صدای که بدهم فحشش خواهم می

 کمال در او اما ...بگوید را راستش میگویم ابرو و چشم با باشد آالن شاید

 پشت فرد به آرامی شدت به صدای با و کشد می صفحه روی را دستش خونسردی

 :گوید می خط

 خوشگلم؟ جونم-
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 به شروع بیخیال و راحت خیلی و رود می مخالف سمت به. شوند می گرد چشمانم

 اصال ...که گفته دروغی دستی دستی نمیشود باورم. کند می خنده و صحبت

 که مرددم نکردنش و گوشی کردن روشن بین! کنم فکر عواقبش به ندارم دوست

 هم پرستار و پزشک سرش پشت... آید می بیرون و میکند باز را اتاق در کیان

 بعد و شود می ثابت دستم روی کیان نگاه. کنند می ترک را اتاق و شوند می خارج

 :آید می جلو

. عمل بعد واسه بمونه حرفا ی بقیه کنه نمی قبول کردیم هرکاری. داره کارت عمو-

 .بشه تموم امروز همین خواد می

 .شود می کشیده پشت از بازویم که روم می در سمت به و دهم می تکان سری

 :کند می کم را بینمان ی فاصله و آید می نزدیک کیان

 بخشیدیش؟ هست؟ بهش حواست-

 و مانده بازویم روی هنوز که رود می دستش روی اول ام عصبی و برنده نگاه

 سر بر هم با دارم آراز و او از که حرصی تمام و گیرد می نشانه را چشمانش بعد

 :شود می خراب خودش
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 چه تو .داریم مشترک ی نقطه یه گذشته تو عموت و من مربوطه؟ مگه هم تو به-

 خبرم؟ بی ازش من که داری نقطه یه اون تو نقشی

 و آرام جذاب، مرد ماسک باز دارد تالش و گذارد می هم بر را چشمانش آرام

 :دهم نمی مجالی که بکشد صورت روی را جنتلمنش

 ادای نکن سعی ...والغیر کنم گوش خان تورج حرفای به فقط تا اینجا اومدم من-

 اینجام ن! مشناختم خوب تورو یکی من که دربیاری برام فداکارو دلسوزو آدمای

 !ندارم تو اصوالی ادا دیدن واسه وقت خیلی کنم، پیدا سواالمو جواب که

 ...دیده تورو وقتی از ؛امیدواره بودنت به خیلی عمو-

 :میگویم حرص پر و کشم می بیرون دستانش میان از زور به را بازویم

 ژستای همین با میره یادم ام؛ ماهی حافظه من نکن فکر چی؟ تو امیدواره عمو-

 .کاویانی جناب آوردی می سرم بالیی چه داشتی کش دختر

 :میکند ساکتمان آراز بلند های قدم صدای

 شده؟ چی-
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 بازش و روم می بسته در سمت به. دهم می تکان سری آرام و کنم می نگاهش

 .میکنم

 پشتی به داده تکیه قبل ساعاتی از تر آرام او و شده تر صاف کمی مرد تخت پشتی

 بلند را سرش ورودم با. میزند ورق را دفتری و

 :کند می نگاهم و شود می

 .ناهار برای رفتی کردم فکر-

 :زنم می کمرنگی لبخند

 ...باشن راحت اینجا میان که پرستار و دکتر گفتم ...نه-

 :کشید بیرون دفترش کاغذهای بین از را پاکتی ...داد تکان سری

 ...وکیلم به دادم اشم نسخه یک نوشتم، رو نامه وصیت این-

 :دهد ادامه نمیگذارم

 .بشنوم رو قصه ی ادامه خوام می .نیومدم حرفا این برای من کنم، می خواهش-

 :نیست همراه چشمانش هوای و حال با خیلی که زند می محزونی لبخند
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 .کردم نامت به ندارمو و دارم هرچی بدونی باید که باالخره... جان بابا حقه مرگ-

 را جمله. ندارد اهمیتی برایم خیلی اش جمله ی بقیه  "جان بابا حقه مرگ"  جز

 بین است فرق دنیا یک که البته؛ حالت همان با دقیقا. کرد ادا آقاجان مثل درست

 ...که حالی و داد دست من به آقاجان دهان از جمله این گفتن بعد که حالی

 :کنم خارج انگیز حزن حالت این از را فضا کنم می سعی

 داده نشون نخوره، که هم دردی هیچ به کیان ...باشه خوبی خیلی عمل امیدوارم-

 به چیز همه عمل موقع هست حواسش قطعا. پذیریه مسئولیت و خوب دکتر

 .بیفته اتفاق نحو بهترین

 :شود می قبل از تر رنگ پر کمی لبخندش

 کرده؟ کار چی کیان-

 :میکنم بازی اگشتانم با

 .گفت روزی یه خودش شاید ...نیست گفتن قابل من واسه-

 :شوم می خیره متفکرش چشمان به و میکنم بلند را سرم
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 اومدم؟ دنیا به اینکه از بعد شد؟ چی بعدش... خب-

 فراری میکند پیدا ربط کیان به نحوی به که مباحثی از چقدر که شود می متوجه

 :میگوید ای ثانیه چند مکث با... ام

... زایمانه از بعد افسردگی میگفت دکترش .بود گیر گوشه خیلی محبوب اوایل-

 به برمیگرده هست هرچی نه؛ که زد می دل دل ذهنم ته مرموزی فکر یه ولی

 برآب نقش اشو همه تو اومدن با و بود ساخته خودش برای محبوب که رویایی

 کار خواست می دلش و بود شده تموم درسش. گذشت سال یک اینکه تا. دید می

 بره پول و پارتی با تونه می شده، تموم جنگ دیگه که بود این اشم بهونه. کنه

 هرچی ...کنه پیشرفت بیشتر تونه می ...رسمن و اسم خوش که بیمارستانایی

 زیر بیفته و بمونه تنها نذار پیشش بمون بچه این سالگی دو یکی تا میگفتم بهش

 دخالتای خاطر به هم موقع همون تا که بود این حرفشم کرد! نمی قبول بقیه دست

 بچه این گفت می... کنم کار خوام می و خوندم درس میگفت! نرفته بابام و من

 .بگیره پیشرفتامو جلوی نباید

 :زند می غمگینی پوزخند
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 وقت هیچ محبوب. من مادر پیش وقتا یه خودش مادر پیش ذاشتت می مدت یه-

 دیگه .نبود شبیه اونا به اشم مادرانه محبت حتی! نبود دیگه زنای یا فرشته مثل

برو و  خودش برای. بود شده بخش سوپروایزر و بود افتاده جا کارش تو حسابی

 منم. کرد می پاشاش و ریخت و خودش خرج درآمدشو ی همه و داشت بیایی

 وقت هیچ ...که هرچند. بود کافی برام باشه آروم همینکه! نداشتم کارش به کاری

 تو یا کردیم می دعوا داشتیم یا بود هم اگر شد، نمی پیداش که خونه! نبود آروم

 .ببینه منو کمتر که میکرد زندونی خودشو اتاقش

 :شود می خیره پنجره روی دور ای نقطه به

 .داشتم زندانبانو یه حس همیشه از بیشتر روزا اون-

 

 نقش ذهنم در تا رفت می آرام آرام که را تصویری کنم می تالش و گیرم می نفسی

 با... طالیی-آبی و مجلل های صندلی بر نشسته زنی تصویر. بزنم پس ببندد

 .خالی دستانی و مغرور نگاهی
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 شبیه بیشتر ابریشم گفت می میکرد تعریف ازت و میدید تورو کسی هربار-

... اونی شبیه همه از شتربی تو که کنه قبول خواست نمی. پدرش تا عموشه

 کرد می آماده ذهنمو خرد خرد و کم کم ماجرا این اثبات برای اصرارش و حرفاش

! نمیشد تموم همینجا ماجراداد...  ترتیبشو بعدها که تری رحمانه بی حرفهای برای

 اهمیتی ها بچه به خیلی میداد نشون که وجودی با بود، مهمونمون ایرج وقت هر

 شاید دونم نمی ...نبود خودش ی بچه به که بود جوری تو به توجهش اما نمیده

 ...است شده تعیین پیش از بازی همش فهمیدم نمی! بودم شده حساس من

 بر هایش دست فشار از را این من و شود می تر سخت کمکم برایش قصه اینجای

 :کنم می احساس مالفه روی

 رفتن های زمزمه که بود سالت سه تو. بود شده زیاد خیلی کاریش ساعت اواخر-

 از که جایی بریم... میره هدر عمرمون ایران تو گفت می... کرد شروع ایرانو از

 تالش داشت ایرجم که بود وقتها همون. باشیم راحت پدرت فرمایشای دست

 خاطر به ماجرایی، یه سر... بره ایران از شده هرجور تخصص برای میکرد

 کارگر .زندان افتادم ماهه یک ی بازه یه بود افتاده کارگرا از یکی برای که اتفاقی

 و بره شد باعث اومد پیش براش که مشکالتی و بودیم نکرده بیمه رو کارخونه
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 هر. بودم کارخونه کارای مسئول من فقط هم موقع اون. کنه شکایت ازمون

 روی بود اسم یه فقط ایرج نقش .بود گیر من پای همه از اول افتاد می که اتفاقی

 بدتر چیز همه خیلی برگشتم زندان از وقتی ..همین. !سهامدار عنوان به کاغذ

 از دور و ایرج کمک به. بود شده بیشتر محبوب و ایرج کاری روابط. بود شده

 کار اون که بیمارستانی بود رفته محبوب بود، شده پیر حسابی دیگه که پدرم چشم

 موقع همون سختمون دعوای اولین.. .گرفتم آتیش فهمیدم ماجرارو وقتی .میکرد

 .بود

 چشمانش مقابل وضوح به تصاویر االن همین انگار و زند می دودو چشمانش

 یک را مانده ذهنش در هرچه خواهد می و تند دور روی افتاده. شوند می تکرار

 :بریزد بیرون طوفانی و جا

 کافیه فقط گفتم ...هم رو بریزه برادرم با خوای می من گوش زیر گفتم بهش-

 هرچی ...کنم اجرا خونه حیاط تو خودم سنگسارتو حکم تا گذاشتی کج پاتو بفهمم

 نمی دیگهکه...  جایی تا میکرد؛ عصبیم بیشتر این و داد نمی جواب میگفتم

 با هاش خنده صدای فقط گوشم تو...کیه اون کنم فکر اینکه بدون ...چرا فهمیدم

 .زدمش... پیچید می ایرج
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 غرق اش قصه دل در حسابی .پرد می بیرون لبهایم میان از ای خواسته نا هین

 بغض و بسته حلقه چشمانش در وضوح به اشک لرزد، می دستش .ام شده

 .است لحظات این اتفاق ترین انگیز غم صدایش

 قصدش ولی ندهد ادامه دیگر تا کنم منصرفش کنم می تالش و شوم می نزدیکش

 :بس و است گفتن  فقط

 دیر گفت می! دم می پس روزارو این ی همه تقاص گفت می زدمش می وقتی-

 ...اینا از تر قبل خیلی ما ...کردی باز چشماتو

 دکمه روی بنشیند که رود می دستم دوباره و زند می نفس نفس... دهد نمی ادامه

 :نمیگذارد که

 .بدم ادامه ذارن نمی دیگه بیان اونا؛ خوبم...خوبم-

 فایده بی کردنش آرام برای تالشم و کنم می نگاهش بالتکلیف! کنم چه دانم نمی

 .ندارد را غصه از حجم این یادآوری توان طاقتش بی و رنجور بدن. است

 بدبخت من و قلبم به زد می نیش جوری یه بار هر! نداشت ابایی دیگه آخرا اون-

 از قبل ماجراهای از... بیرون بندازمش ام زندگی از بخوام که بودم اون از تر
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 درست خاطراتشو دفتر بار یه .گفت می داشتن ایرج با که رویاهایی ازدواجمون،

 از که بود رویاهایی مورد در آخرش تا اول از که دفتری .ببینم که جایی گذاشت

 ...داشتنو بهم که عشقی! داشتن سرشون تو ایرج با نوجوونی

 :کشد می نفس چشمانم به خیره و میگیرد را دستم

 هم با که سالهایی این بابت بده وجدان عذاب من به که کرد می تالششو تمام-

 وقتی... کاشت دلم تو رو دلی بد و شک تخم رفتاراش و حرفا همین .بودیم

 دیگه؛ کرده تجربه ایرج کنار روزاشو بهترین تو اومدن دنیا به از قبل میگفت

 ...بعد و افتادم جونش به چطور نفهمیدم .شدم دیوونه

 فقط. شود نمی ماجرا ی ادامه بیخیال. گیرد می فاصله اوج آن از کمکم صدایش

 :بگوید دارد دوست

 گرفته پا کارخونه تازه که ای دوره همون برگشتم، کارخونه از خسته که روز یه-

 توش و بود گذاشته برام نامه یه... بود رفته... بود تهران خارج همش و بود

 تو به چقدر من میدونست. نگرد دنبالش نیست؛ تو ی بچه ابریشم بود نوشته

 بوده داده اولتیماتوم بهم گفت. دنیایی این از من دلخوشی تنها تو که؛ ام وابسته
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 دنیا همین تو مو خودخواهی تقاص باید من که سیاهه، روزگارم بشه زنم اگر که

 من! نکردم پیدا ازشون اثری و رد هیچ من و رفتن ایران از ایرج با... بدم پس

 ی نتیجه اومدنتم دنیا به که؛ نیستی ام بچه تو که کردم باور ذره ذره احمق

 ....روابط

 :کنم می دعوتش آرامش به و زند می نفس نفس

 ...کنم می خواهش ...شده تموم... باشه-

 :نیست بدهکار گوشش ولی

 ...خواست نمی تورو اولم از .رفتن ایران از قاچاقی-

 :چسبد می تر سفت را دستم

 براش ایرج با اش خوشی و میخواست خودشو ففط... خواست نمی که مطمئنم-

 رفتنشون... نمونه ازشون اثری و رد هیچ که رفتن نقشه با جوری یه... بود مهم

 .بده دق منو که بردت ...بود کردن فکر کشیدنو نقشه مدتها ی نتیجه

 ی لوله از گرفتن کمک رسد می ذهنم به که فکری تنها و افتاده شماره به نفسش

 .است وصل اکسیژن کپسول به که است باریکی



 
1613 

 همه این عمل از قبل روز اند کرده قبول که همین و نیست خوب جوره هیچ حالش

 نفسش که کمی .است کیان های تالش ی نتیجه قطعا ببینمش طوالنی ساعت

 :بنشینم تا گیرد می را دستم شود می میزان

 ...بریده امونمو نگفتنش! بگم اشو همه بذار-

 را صورتم راه خواسته نا که مرموزی اشک به توجه بی و دهم می تکان سری

 کنم می احساس .میکنم نوازش را دستش پوست انگشتانم با میکند، پیدا

 .بوده تر سعادتمند او از حداقل قصه این در من سرنوشت

 که بود اونجا... خواست حاللیت ازش... گرفت تماس فرشته با پیش دوسال-

 و کردن فرار ایران از ای سختی چه با گفت ...منی ی بچه واقعا تو گفت بهش

 اون که اش عمه پیش مشهد بذاره تورو بود قرار... کردن رد و مرز قاچاقی

 .کنه بزرگت

 :کند می تر کم را اش سینه خس خس صدای دارش کش پوزخند

... بمونه اش زندگی تو من از اثری و رد هیچ خواسته نمی بود گفته فرشته به-

 .نکرد رحم خودشم ی بچه به حتی
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 به زده خجالت مقابلم ی خسته مرد و آیند می پایین دیگری از پس یکی ها اشک

 رسد می ذهنم به که سوالی تنها ...شده تنیده هم در حاال که کند می نگاه دستانمان

 :میپرسم را

 ...منو خواست نمی که اون نذاشت؟ شما پیش منو چرا-

 :زند می لب و میکند بلند آرام را سرش

 ی همه به نسبت منو... گرفت من از همه از اول انتقامو ترین بزرگ اینجوری-

 می تو بودن با که کوچیکی خوشبختی به نتونست حتی و کرد بدبین دنیا آدمای

 .کنه قناعت کنم تجربه تونستم

 سختی به .شده تر آرام انگار. کند می لمس را صورتم های اشک انگشتش سر با

 :پرسم می

 .کردن پیدام حرم تو دیلماج و عزیز درآوردم؟ حرم از سر چرا پس-

 و زنه می زنگ نبره رو بچه اگر میگه و کنه نمی قبول آخر روز پیرش ی عمه-

 درست سوری ی پرونده یه مریضشون فکرای اون با .میگه برام ماجرارو همه

 پرونده اون به احتیاج بدون من... ایرجی ی بچه تو کرد می ثابت که بودن کرده
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 که بود انقدر محبوب ی کینه ...اونی ی بچه تو که بود شده باورم دیگه هم ها

 که کنه نابود منو خواست می. من اال بشی بزرگ هرکسی دست زیر تو بود حاضر

 شده جور هر من ممکنه و پاگیری و دست تو مرز از فرار برای دید وقتی! کرد

 کرد تعریف فرشته برای محبوب... کردن ولت جا همون و حرم بردنت ؛بزنم ردتو

 اگر که عروسکت لباس تو گذاشتن محبوب ی عمه از تلفن شماره یه همراهت که

 ...بگیره تماس اون با نداشت کردنت بزرگ برای مالی توانایی و کرد پیدات کسی

 وقتی کنه، پیدا مادرتو که خواست محبوب ی عمه از و زد زنگ پدربزرگت وقتی

 بیاد خواد می دلش که سالهاست مادرشه، پدر دنبال و شده بزرگ ابریشم گفت

 پناهندگی تونست خاطرش به که سیاسی گندکاری تا هزار خاطر به ولی ایران

 من بر عالوه محبوب ی کینه هست که هرچی... تونه نمی کنه، فرار و بگیره

 ...جهنم وسط انداخت خودشم

 :میگویم وقتی نلرزد صدایم کنم می سعی

 آدم مشت یه گیر یا آدم؟ فروش باند یه دست بیفتم من ممکنه نکرد فکر خودش با-

 بیفتم؟ عوضی

 :میگوید ای خسته صدای با و دهد می تکان سری
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 اون میگفت. کرده پیدات که خانمی اون دست سپره می تورو اش عمه پرستار-

 ...نیفتادی بدی آدمای دست که کرده مطمئنش

 از ردی خیالم در دیگر ندارم دوست .بشنوم محبوب از چیزی دیگر ندارم دوست

 که بدانم ندارم دوست! حتی نبرده انسانیت از هیچبویی که ببندد نقش آدمی

 یک فقط. کرده تباه هم را خودش گوید می اینطور که شد چه محبوب سرنوشت

 :هست دیگر سوال

 .باشم ایرج ی بچه من و باشه نگفته دروغ شاید یعنی گم می ...واقعا شاید-

 سینه خس خس صدای و گیرد می جان لبخندش کم کم. کند می نگاهم عمیق کمی

 :شود می کمتر اش

 بابت بخواد که اونیه از تر بدبخت خیلی ...گفته راست محبوب بارو این مطمئنم-

 کاراش ی همه که ...کنه تعریف ماجرارو اصل و بزنه زجه اونجوری دروغ، یه

 من، بخششه محتاج همیشه از بیشتر روزا این و بوده من از انتقام واسه فقط

 !توئه بیشتر همه از و کیان فرشته،
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 پیش از اینكه به خاطر حال خراب تورج خان پرستار را خبر كنم، كیان در را

 آرام باز كرد و با دیدن چهره ي روبه كبودي عمویش زود وارد عمل شد. مرا

 كارش بیرون فرستاد و از پرستار و پزشك بخش كمك گرفت. این همه تسلط در

 او آدم قابل قبول تري در ذهنم مي سازد. از

ایستاده بودم كه همزمان پرستار آمد و در را بست و  با نگراني در چارچوب در

 :به سمت خودش كشید آراز از پشت سر، شانه ام

 .بیا بگیر بشین دیگه. بذار به كارشون برسن-

میزند همراهش مي روم و روي صندلي مي نشینم. همچنان گوشي به دست قدم 

فشار مي  و با كسي پشت خط صحبت مي كند. دست هایم را روي سر سنگینم

تالش مي  دارد ؛دهم. این همه اطالعاتي كه یكباره به سمت مغزم هجوم آورده

پشتوانه اش باور  كند تا ذهنم را از داخل منفجر كند. كاش كسي بود كه بشود به

 !كرد كه هنوز بدي آنقدر فراگیر نشده

 

 ...با تو كار داره بگیر...-
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 :گیج و منگ نگاهي به آراز مي كنم كه گوشي را به سمتم گرفته

 كیه؟-

 كي تو رفیقاي من از همه خاله زنك تره؟-

 !!آنقدر فكرم درگیر است كه نفهمم منظورش به كي است

 ...بگیرش دیگه-

 گوشي را مي گیرم و صداي نادر مثل یك نسیم خنك، بوي خوش انسانیت را

 :خودش مي آوردهمراه 

 گوشیت چرا خاموشه ابریشم؟-

پر  صدایش نه قلدري آالن را به همراه دارد و نه مسخره بازي هاي آراز. لبخندم

 :رنگ میشود

 .تو ناخودآگاهم منتظر زنگت بودم نادر...-

 :همانطور آرام جوابم را مي دهد

 واسه همین گوشیتو خاموش كردي؟-
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 ببین كي از رو دیوار مي پره بیاد ؛بكشخودت گفتي بعضي وقتا دورت دیوار -

 .سراغت

ي م انگار جلوي رویم نشسته باشد؛ مي توانم لبخند مهربانش را حس كنم وقتي

 :گوید

كنن  بعضي وقتام باعث میشه آدما فكر این حربه همیشه هم جواب نمي ده ها...-

 .تو پشت دیوار حالت خوش تره

 .تو كه خوب دیوارو دور زدي اومدي اینورش-

 :دوباره مكث مي كند و آرام مي پرسد

 پدرت چطوره ؟-

 :سري تكان مي دهم كه انگار او از آن پشت مي بیند

 .هم جسمي ،هم روحي حالش خرابه بد...-

مشكل  .همین كه قبولش كردي، مطمئن باش تو بهتر شدنش خیلي كمك مي كنه-

 ...جسمو میشه یه كاریش كرد، اما روح آدم خیلي كار داده
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 كجا مي دوني قبولش كردم؟از -

 :صداي دم و بازدمش گوشم را پر مي كند

واسه  همین كه تا گفتم پدرت، مقاومت نكردي یعني قبولش كردي. همین كه-

 ...خاطر یه اسم و نسبت، داد و بیداد راه نمي ندازي خوبه. خیلي خوبه

 ازیادته مي گفتي آدما  دلم براش مي سوزه. خیلي تنهاست... نمي دونم...-

 .تنهایي به هم پناه مي آرن. حس مي كنم بهم پناه آورده

 .مكث مي كند و بعد صداي آشنایي اسمش را صدا مي زند

 

 صداي كي بود؟-

 :بي توجه به سوالم مي گوید

 پناه دادن آدما خیلي هم كار راحتي نیست. یه مسئولیت بزرگ مي ذاره رو-

 دوني دیگه؟دوشت. وقتي یا علي گفتي باید تا تهش باشي. مي 

 ...مي دونم-
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 ...نباید كم بیاري-

 ...اوهوم-

كم  بینمان سكوت مي شود. صداي راه رفتن و نفس كشیدنش نشان مي دهد كه

 .كم دارد به سمت دیگري مي رود. صداي بسته شدن در مي آید

 .آرام اینجاست-

 :فهمیده بودم. لبخند مي زنم

 یلي؟ل چي شد مجنون؟ رفتي شدي پناه-

 :محجوبي مي زند خنده ي تك

 رفته بودم دیدن عزیز خانم و آالن. حال و روز آالن كه اصال تعریفي نه...-

 . عزیز خانم خیلي نگران نوه هاش بود. واسه آالن كه نمي تونستم كارينیست

 ارهد گفتم حداقل واسه آرام یه كاري بكنم. عزیز مي گفت تنهایي و بیكاري بكنم،

 كیك حالشو بدتر مي كنه. بهش پیشنهاد دادم اگر دوست داره بیاد كافه. گفت

 ...كیكاش حرف نداره. ساالداشم راستم مي گفت... خوب درست مي كنه...

 :زدن، آن هم وقتي از خرابي حال آالن مي گوید سخت است لبخند
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 هتو همون رفیقي هستي كه همه ي دیوارارو دور مي زنه ببین خوب كردي...-

 .گیر كردي تا به دادت برسه كجا

 :نمي گوید و باز مي پرسم هیچ

 آالن خیلي بهم ریخته؟-

 تا حاال اینجوري ندیده بودمش. حواست بهش هست ابریشم؟ خیلي...-

 ...اون باید حواسش به من باشه-

 :اولین بار با حرص مي پرسد براي

 ده؟ا باید؟ كي همچین وظیفه اي رو فقط واسه آالن معین كرچر-

 ...بذار-

 :گذارد ادامه بدهم. براي اولین بار عصبانیت نادر را مي بینم نمي

 ببین ابریشم من نمي دونم چي بینتون گذشته، نمي دونم چرا با نه تو بذار...-

 .كه مي دوني حال آالن این روزا چطوره، باز گوشیتو خاموش مي كني وجودي

 نمي خوام هم بدونم. فقط یه كاري نكن كه باورش بشه با یه دلخوري، یه اصال
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 با یه لغزش همه ي خوبیاش پاك میشه و تو مي چسبي به هرچي... یه... خطا،

 یه دونه اشتباه. نذار حس خوب انسان بودن، همیشه حامي و باگذشت همون

 ولیم. یادتعادي و دم دستي بشه. من و تو نسبت به آدماي دورمون مسئ بودن

 نرفته؟ كه

 .دهمحرفهایش كه در اوج عصبانیت و ناراحتي هم آرام ادا مي شوند گوش می به

 نيتوآالن هم آدمه. اشتباه هم زیاد داره. تو باید فكر كني با این اشتباها  چقدر می-

 .كنار بیاي. با خوبیاي آدما كه همه كنار میان

 :عمیقي مي كشم نفس

 اصال نمي تونم فكر كنم. انقدر حرف و خاطره رفته تو ایناالن ذهنم پره نادر. -

 .ام كه فقط دلم مي خواد بخوابم و یه هفته بیدار نشم كله

 هرچقدرم فكرت پر باشه مگه خوبیاي آالن مي شه یادت بره؟-

 چیزي بهت گفته؟-

 حرف خودت چي فكر مي كني؟ آالن آدمیه كه بشینه راجع به ناموسش با من-

 بزنه؟
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 .مسخره اي كه پرسیده ام خجالت زده فقط سكوت مي كنم سوال از

 برو به كارات برس. نمي خواستم ناراحتت كنم، ولي یه وقتا همه امون به یه-

 .احتیاج داریم تلنگر

 :پر رنگي مي زنم و جمله ام با خروج كیان از اتاق همراه مي شود لبخند

 .مرسي كه هستي-

 هم كردن با نادر همیشه یك حال خوش به دنبالش دارد. در هر شرایطي صحبت

 كه كه باشم حرفها و نگراني هایش مرا به زندگي گره مي زند. با همان لبخندي

 دریا رفهایش است تماس را قطع مي كنم و زل مي زنم به تصویرحهدیه ي 

مي  حاال من پشت صفحه ي گوشي آراز. چقدر داشته هایم در این دنیا زیادند و

 ...فهمم

 ...ابریشم-

 كیان پرتم مي كند به حال و هواي بیمارستان. نگران و مضطرب مي صداي

 :پرسم

 حال عموت چطوره؟-
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 دوباره مثل روزهاي اول شده. یك كنجكاوي و مهرباني خاصي درونش نگاهش

 :جوشد كه دیگر هیچ جوره دلم را نمي برد مي

 ا عمل فرداش. هیچ وقت چشماش این برقيدیگه باید استراحت كنه ت خوبه...-

 .كه االن داره نداشته...همه ي اینا به خاطر حضور توئه رو

 .گوشي میان دستانم بازي مي كنم. معلوم نیست آراز كجا رفته كه نمي آید با

 .ایشاهلل عملش خوب پیش بره-

 :را بلند مي كنم و ادامه مي دهم سرم

 .من تا فردا مي مونم-

 ...پس...عمو-

 فكر كنم یه مدت مجبوره ایران بمونه تا وضعیتش عادي بشه دیگه؟ براي-

 ...خدا بزرگه بعدشم

 :در جیب كمي جلوتر مي آید دست
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 اگر خواست برگرده چي؟ مي خوام كاراتو بسپرم وكیلمون انجام بده. بتوني-

 ...بیاي

 :پرم وسط حرفش مي

 زندگي ت كه بدون هم بهمن بدون خانواده ام هیچ جا نمي رم كیان. ما سالهاس-

هم  اگر... عادت كردیم. اگر حال خوشي كه با من داره براش مهم باشه مي مونه

 .نه كه دیگه انتخاب خودشه

 در چشمانم معلوم نیست به دنبال چه مي گردد. صداي آراز سرم را مي خیره

 :چرخاند

 ...بیا این كیك و بخور تا ببرمت یه جاي مشتي، غذا-

 ه ي كم بین من و كیان توقف مي كند. به سمتش مي روم وروي فاصل نگاهش

 .را به دستش مي دهم. با اخم، بیشتر از همیشه شبیه برادرش مي شود گوشي

 .گرمي به رویش مي پاشم لبخند

 

 مي تونم چند لحظه خصوصي باهات صحبت كنم ابریشم؟-
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 گوید كیان خسته است. دلم براي او هم به شدت مي سوزد. احساسم مي صداي

 یرز ابریشمي كه قرار بود او تصویري است از ابریشمي كه قرار بود گم نشود...

 بزرگ دست پدر واقعي خودش، میان نفرت و كینه ي ابدي خانواده ي پدري اش

. سوزدشود. با همه ي ظلمي كه به من كرده ولي دلم برایش بیش از همه می

 :دوباره نگاهم بر مي گردد سمت آراز

 .زود میام-

 خواهد مخالفت كند كه با چشمانم به آرامش دعوتش مي كنم. نگاهش مي مي

 سمت كیان و با همان چشمان عصبي برایش خط و نشان مي كشد. به چرخد

 .كیان مي روم كه بیخیال آراز زل زده به من سمت

 

 .باشه. فقط زود برگردیم. آراز خیلي زحمت كشیده از صبح. خسته شده-

 .برسونمت خودم مي تونه بره...-

 :آراز بلند تر از همیشه به گوشم مي رسد صداي

 !منتظرتم ابریشم. هزارتا كار داریم-
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 ي محترمانه ي این جمالت عصبي مي شود همان "مردك دهانت را ترجمه

 ."!ببند

 مي مي زنم و نمي گذارم كیان نظر دیگري بدهد. به سمت انتهاي راهرو لبخندي

رسیم به حیاط و بوي خوش گلها آرامم مي  مي.. .روم و كیان پشت سرم مي آید

 .خودش باقي است قوت كند. اعجاز شیراز هنوز هم به

 

 .من بهت بد كردم-

 گرفته مي كنم. نور خورشیدي كه كم كم مي رود تا در دل آسمان خون نگاهش

 روشني كمي آرام بگیرد، صورتش را روشن كرده . چشمان خوشرنگش در

 :مي رود جلوتر آفتاب بیشتر از قبل مي درخشد. دستي میان موهایش مي كشد و

 تو هیچ وقت مثل من زندگي نكردي؛ با یه زخم كهنه كه هیچ دوایي نتونه-

 .كنه درمونش

 ...بازم دلیل نمیشه منو مقصر بدوني-

 :چرخد سمتم مي
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 رم. همه يبهت بد كردم. من از مادرت خیلي خاطره دا همون اول كه گفتم...-

 حتي مرگ پر از تصویر مادرته. پر از اشكاي مامانم و نفریناش... بچگیام

 همه با فرار و پدر بزرگم كه به فاصله ي شش ماه پشت هم رفتن... مادربزرگ

 .دفعه اي مادرت و پدرم اتفاق افتاد یك

 :سكوت مي شود و او با پایش روي زمین سنگي را جا به جا مي كند بینمان

 .ش با نقشه اومدم جلو، ولي واقعیت اینه كه آخراش دیگه با نقشه نبوداز اول-

 :صدا داري مي زنم كه سرش را بلند مي كند پوزخند

 اون روز خونه ي رضا، فقط مي خواستم حال آالنو بگیرم. فكر مي كني اگر-

 مي خواستم عكساتو پخش كنم آالن مي تونست جلومو بگیره؟ واقعا

 مي ه كل این مدت ذهنم را درگیر خودش كرده. او اگرهمان سوالي است ك این

 خواست آبروي مرا ببرد مي توانست. هرچند كه او با پخش آن فیلم مقابل

 .كثیف رضا و نگاه ناباور و غمگین آالن زخمي كه باید مي زد را زد چشمان

 :ادامه مي دهد دوباره
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 نكردن اون عكساشاید تو از پسرعموت حساب ببري، اما دلیل من براي پخش -

 .و فقط خودت بودي فقط

 :جلوتر مي گذارد قدمي

 .احساس خودم مي گفت برو جلو اولش با نقشه بود اما از یه جایي به بعد...-

 ناراحتت فكر نمي كردم پخش شدن اون فیلم تو یه جمع خصوصي اینقدر واقعا

 .كنه

 :ي جوابش را میدهم . با صدایي كه تحت كنترلم نیستعصب

 كي خوشش میاد با مایو جلو چشم رضا و چندتا مرد نا رویي داري تو...چه -

 ...محرم

 :جلو مي آید ناباور

 هزار جور آدم با مایو دیده. این چیزا كه براش رضا صدتا پول پارتي رفته...-

 .نیست جدید

 :بر پیشاني ام مي كشم دستي
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 هك ولي چیزي !ممنو تو مثل هم فكر نمي كنیم. قرار هم نیست مثل هم فكر كنی-

 قول این وسط مهمه اینه كه تو قبل از هر كاري باید فكر مي كردي كسي كه به

ن ای خصوصي؟ خودت برات عزیزه آیا راضیه به پخش اون فیلم حتي تو یه جمع

 ندادي بشیني زحمت همه نشستي فكر كردي و نقشه كشیدي، یك دقیقه به خودت

خویشاوندي ات به من  احساس دودوتا چهارتا كني ببیني بین كینه ات از آالن و

 ...برات مهم تر بود تا خیلي كدومو اولویت قرار بدي؟ كینه ات از آالن

 :یك گام بلند مي آید و مقابلم مي ایستد با

 .من دلم برات رفته ابریشم حس من به تو یه حس خویشاوندي نیست...-

 مك سنگیني بینمان سایه مي اندازد. دیگر غروب خورشید و روشني هاي تسكو

 :رمغش هم نمي تواند كاري بكند. با صداي آرام تري ادامه مي دهد

 هركسي اگر جاي تو بود هیچ وقت دیگه سراغش نمي رفتم؛ با اون همه بي-

 هشد و توهیني كه بهم كردي. من براي اولین بار احساس مي كنم یكي پیدا محلي

 .كه برام با بقیه فرق داره
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 صباح خیره ي مردمك هاي لرزانش مي شوم. شاید اگر ابریشم احمق چند ناباور

 اگر گذشته بودم تا این جمالت را مي شنیدم از شادي غش مي كردم. شاید

 ...ابریشمي بودم كه هنوز از احساس آالن بي خبر است

 یهبق ا شده كه احساست بهش بایكي پید چي مي گي واسه خودت؟ اینكه بدتره...-

ه دیگ مرد فرق مي كنه و تو اینقدر راحت راضي شدي فیلمشو جلوي چشم چندتا

 پخش كني؟ راضي شدي تحقیرش كني؟

 :حیرت جلوتر مي آید تا دستانم را بگیرد اما نمي گذارم و باز جلو مي آید با

 زا بقیه كهتحقیر؟ تو اون جمع تنها كسي كه غریبه محسوب مي شد رضا بود. -

 ...بچگي دیده بودنت. آالن و آراز و اون دوستشون

 :بر پیشاني عقب گرد مي كنم دست

 .ول كن كیان. این بحثو تمومش كن. فقط بدون، كاري كه كردي منو آزار داد-

 ...شد عزیزترین آدم زندگي ام دلش بشكنه باعث

 :مي ایستد و دستانش بي اختیار كنار بدنش مي افتند همانجا

 ...كي؟ منظورت از عزیز ترین-
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 آالن. آالن براي من فقط یه فامیل نیست. مهم ترین آدم زندگیمه. از همون-

 ... بوده. االنم كه با هم نامزد كردیم بیشتر از همیشه بچگي

 از رخش پریده و دهانش نیمه باز مانده. حالت چهره اش طوري است كه رنگ

 .گذارد ادامه بدهم نمي

 :خنده ي بي جاني مي كند از چندثانیه بعد

 اهر اینارو میگي كه من بیخیالت بشم دیگه؟ كه نرم با پدرت صحبت كنم؟ اصال-

 !منصرف كردن من خوبي نیست واسه

 :عمیقي مي كشم نفس

 دوتا اگر آالن هم تو زندگي ام نبود تو هیچ وقت انتخاب من نبودي. من و تو از-

نیا از د مشابهي هیچ درك !بیه نیستدنیاي متفاوتیم كیان. هیچ چیزمون به هم ش

خاطر سستي  به و آدما نداریم. من اگر یك زماني به سمتت جذب شدم همش

كه جاي خالي آالنو  بودم خودم بود. شاید اون موقع هم تو ناخودآگاهم دنبال كسي

 !است و نبود طرفه برام پر كنه. جاي خالي عشقي كه فكر مي كردم یك

 :خنده ي بلندش در هیاهوي رفت و آمد آدمها مي پیچد صداي
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 داري شوخي مي كني دیگه؟ مي خواي بري خودتو تباه كني؟ بري زن اون-

 ي آدم اولیه بشي كه هیچ بویي از زندگي مدرن و تمدن نبرده؟ مرتیكه

 :خشم نگاهش مي كنم و بلند تر از او مي غرم با

 به باهات اومدم تا به حرفات گوش بدم، نهحواست باشه چي به دهنت میاد. اگر -

 خاطر عموت بوده و نه به خاطر اون چند صباحي كه خر شدمو اشتباهي

 اگر فقط دلم سوخت برات. خودمو گذاشتم جاي تو، دیدم حقته. كردم.. همراهیت

د بع به حرفي داري شنیده بشه...كه گویا حرفي هم نداري...فقط لطف كن از این

 ...طراتي كه ازم داري فراموش كنمنو با همه ي خا

 :سمت پله ها مي روم و از پشت دوباره دنبالم مي آید به

. ایران احمق شدي؟ زندگي بین اونا مغزتو پوك كرده. من با خودم مي برمت از-

 بموني .مي خواي بموني اینجا كه چي بشه؟ یه آینده ي بي نظیر اونور منتظرته

 ...اینجا

 :ایستم چرخم و رخ یه رخش مي مي
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 جرم تو مثكه حرف حساب سرت نمیشه. من االن یه زن متاهلم، حتما مي دوني-

 پهن رفتاري كه داري مي كني چیه دیگه؟ بهتره بري تورت رو یه جاي دیگه

 سپرم كني . اگر هم نگرانیت به خاطر ارث و میراث عموته نگران نباش من مي

 .همه رو به نامت بزنه

 مي چرخم كه اینبار بازویم را از روي مانتو سفت و محكم مي چسبد و دوباره

 :مي كشدم سمت خودش كه دقیق رو به رویش بایستم جوري

 .من دوستت دارم. به خاطرت هر كاري مي كنم-

 هر كاري؟-

 :مي كند زمزمه

 ...هر كاري-

 .دستش شل مي شود و

 ق آالن نبودم هم بازخیلي خب. پس بذار فامیل بمونیم. من اگر اینقدر عاش-

 .تو نبودي. به هزار و یك دلیل انتخابم



 
1636 

 ...یكي شو بگو-

 به چون اونجوري كه تو و پدرم مي گین من كپي مادرمم. این چیزي نیست كه-

 بشي این راحتي ها از ذهنت پاك بشه. برو بشین فكر كن ببین چي باعث شده

 .عاشق كسي كه آینه ي دق اته

 ت پله ها خیز بر مي دارم. جوري تند مي دوم كهرا مي كشم و به سم دستم

 آراز قرار است مرا از دست همه ي سایه ها نجات بدهد. دلم براي چشمان انگار

 دل كیان مي سوزد اما با دلسوزي نمي شود یك زندگي را تباه كرد. از ته غمناك

 .خدارا شكر مي كنم كه خیلي زود از این مهلكه نجاتم داد

 مقابل ه سمت باال مي دوم كه نمي فهمم چقدر طول مي كشد تاپله ها را ب جوري

 :آراز بایستم. تا مرا مي بیند چشم مي دوزد به پشت سرم و بلند مي شود

 چي كارت داشت بچه سوسول؟-

 :تازه مي كنم نفسي

 ...هیچي-

 :نگاهم مي كند مشكوك
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 واسه هیچي اینطوري افتادي به هن هن؟-

 :باال مي اندازم و یك دستم مي نشیند روي قلبم و دیگري روي زانوانم سري

 از آالن خبر داري؟-

 .نمیري بموني رو دستم ،بیا بگیر بشین-

 :كشاندم سمت صندلي و مي رود تا یك لیوان آب برایم بیاورد مي

 .بگیر اینو. یه مو ازت كم بشه سالخي ام مي كنه-

 :ي نگاهش مي كنمرا یك نفس باال مي روم و سوال آب

 كي؟-

 كي؟ ننه ي راكي. یه كلمه بهش گفتم ابریشم دیگه نمیاد معلوم نیست كدوم-

 .رفته گوري

 :نگاهش بر مي گردد سمت گوشي همراهش و مي پرسد دوباره

 این پسره نچسب چي كارت داشت؟ به خدا یه دور دیگه دم پرت ببینمش-

 .رو سرش پرچم مي كنم! بگم بهت خشتكشو
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 :توجه به عصبانیتش مي گویم بي

 آالن كجاست؟ شاید اومده شیراز؟-

 .چه مي دونم كدوم گوریه. تو كار خدا موندم-

 :مي كند به خودش اشاره

 .یكي اینقدر عاقل، یكي اونجوري ردي-

 واي زنگ بزن بهش دیگه. كجا رفته یعني؟-

 :و چپ چپي نثارم مي كند برمیگردد

 حجم از دل نگراني. گوشیتو روشن كردي زنآخي، نازي! تباه شدي با این -

 فداكار؟

 .زنگ بزن به فرید و سینا. اونا حتما مي دونن كجاست-

 ...بیا حالل زاده زنگ زدم نابغه. فرید كه جواب نمي ده...-
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 را برمیدارد و دوباره دور مي شود. به خیال اینكه با آالن حرف مي زند گوشي

 كیان ك چشمم به سمت راه پله كه اگرمي كنم. یك چشمم به اوست و ی نگاهش

 .آمد بلند شوم

 .میگذرد و دوباره آراز بر میگردد سرجاي اولش كمي

 چي شد؟ كجا بود؟-

 .را سر مي دهد در جیب شلوارش و آرنجش را تكیه مي دهد به زانوانش گوشي

 :كه انگار با خودش حرف بزند، مي گوید جوري

 ...سینا بود-

 :چرخد سمتم مي

 .دیوانه است این رسما-

 سینا؟-

 داداش خر خودمو مي گم. هر االغي جاي این بود االن پا مي شد مي اومد-

 .شیراز
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 :دهانم را به سختي قورت مي دهم آب

 كجا رفته مگه؟-

 :ناباوري تكیه مي دهد به پشتي صندلي با

 .جون تو سیم كشیاي مغزش چپكیه. باز راهنماي چپو زده گرفته راست-

 :تكانش مي دهم حرصي

 مثل بچه ي آدم حرف بزن كجاست؟-

 :همان ناباوري جوابم را مي دهد با

 ...پاشده رفته كلبه. نذاشته سینا باهاش بره. تك تنها-

 :یك جمله از دهانم خارج مي شود فقط

 گند زدي آراز...-

* 

 ...نور و نور نور،
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که  آرامش از یکند نور است و حس شفاف یاز همه جلب توجه م شیکه ب یزیچ

و رخوت که با  یوزنی احساس ب کیکنم؛  یدر سلول به سلول بدنم احساسش م

 .کندیدر جانم شره م شتریدارم ب یکه برم یهر قدم

 یدرخشان صدا در تاللو یگذرد بدون ذره ا یکه از مقابل چشمانم م یریتصو هر

حرم به  یجا جا که در یسبز و زرد فرو رفته و زنان چادر به سر یاز نورها

و منتظر نگاهم  چرخوانندی قدمم سر م یصدا دنیرسند انگار با شن یچشمم م

که  یروم و زن قد بلند یم جلو توجه به هرکدام آرام و خرامان یکنند. ب یم

 یب یزمختش چه مهربان یپشت چهره  دانمیو حاال م ستیترسناک ن میگر براید

 .ردیگ یم آرام زند، دستم را یموج م یغیدر

 اعماق از یبه پنجره فوالد و کس میسر یروم تا م یجلوتر م لماجید همراه

 :خراشد یم شیزجه ها یجانش سکوت فضا را با صدا

 .تو از من بگذر دخترم ...شمیمنو ببخش ابر-

 چند و سرخ است و رد سیخ شیها هیکنم. صورتش از اثر گر یم نگاهش

 است روزگاری خورده  یلیکه س ی. زنداستیصورتش به وضوح پ یانگشت رو

زند و  یزار م تنش ژنده بر یکند. جامه  یهم دلش را سبک نم هیگر داستیو پ
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زند.  یاسمم را صدا م و زند یم ادیلرزد. باز فر یتمام اندامش م یپناه یاز ب

در نور  ریاشخاص و تصاو کل.. .شنود یرا نم شیکس صدا چیانگار جز من ه

و  هیگر چیدر دلم نشسته که انگار ه یبیعج فرو رفته اند. آرامش یکننده ا رهیخ

که  یکنم و دست یبه حال زن فقط نگاهش م توجهی دهد. ب یتکانش نم یزجه ا

 یچرخم سمتش و به جا یشود. م یم دهیکش یکم مانده لماجیدر دستان بزرگ د

و دو زان یکند. رو یو نگاهم م ستادهیا یشگیلبخند هم همان با ایبابا س ؛لماجید

 :ندینش یم

و  هزار خواست از دل یچون م اوش؟یچرا آقاجون اسم منو گذاشت س یدون یم-

هر  ...گلستان . که آتش به اذن خدا برام بشهرونیب امیسربلند ب یآتش زندگ کی

اولش آتش  همون مال تو از کنه... یجور تجربه اش م هیاش  یتو زندگ یآدم

از دلش  یسالم و قو چقدر نگاه کن یتو دلش، ول یافتادهمون اول کار  بوده...

 .شد گلستان به خواست خدا آتش برات ...یاومد رونیب

 یم شهیام را به عادت هم یشانیوسط پ ییکند و جا ینگاه م قیچشمانم عم به

 .بوسد

 :ردیگ یزجه ها را م یصدا یجا دیشود و دوباره نور سف یگرم م سرم
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 .ستیکه در بخشش هست، در انتقام ن ینره؛ لذت ادتیوقت  چیه-

. ددهیسوقم م یگریگذارد و به سمت د یکنم که دستش پشتم م ینگاهش م فقط

مهربان  نگاه شود. آالن با همان یم کمیاز آن دور نزد یپشر نوجوان و قد بلند

دستش است.  آراز شود و توپ یم کمی. نزدشیها ینوجوان طنتیو پر از ش

. مثل همان بار اول، با چکدی خون م شیاز البه ال چپش تازه شکسته و یابرو

 :زدیر یم یدلم هر دنشید

 ینجودیا آوردم. کتکشم باز من خوردم. ابرومم یبغل هیتوپو از خونه همسا-

اه گن رمردیپ ن،ینشکن هاشو شهیش گهید زی. جون عزشهینگاه نکن زود خوب م

 ...افتاد دنبالم چوب کاراشو بکنه. با ستین یچکیداره؛ دست تنهاست. ه

 هیهمسای خانه  یرنگ ی شهیبار چندم ش یبا توپ آراز زدم و برا دیآ یم ادمی

 .کرد یخاطر که هربار توپمان را پاره م نیرا شکستم. فقط به ا

 :دیگو یاز پشت سرمان بلند م ایو بابا س رمیگ یآالن را م دست

 ...مراقبش باش پسر-
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باز  را شود و چشمانم یدر هم ادغام م ایآخر باباس یاذان صبح و جمله  یصدا

و هم  مانده خوابم برده. هم لبخند به لبم مارستانیب یکنم. وسط نمازخانه  یم

بار هزارم  ی. براپاست به امتیدارد. در دلم ق یدلشوره آالن دست از سرم بر نم

"مشترک مورد نظر پاسخگو ی تکرار یو باز جمله  رمیگیبا همراهش تماس م

 روم. یباال م یکیها را چندتا  پله شوم و یکند. بلند م یام م وانهیباشد" د ینم

برد. پشت در اتاق  یبه سر م ژهیو یها عمل پدرم تمام شده و در بخش مراقبت

 .. با پوشش مخصوص پزشکان آن بخشدیآی م رونیب انیرسم تازه ک یکه م

 حال پدرم چطوره؟-

 :پاشد یم میبه رو یگبارد. لبخنر پررن یاز چشمانش م یخستگ

 نجایا چند روز همش رفته نمازخونه و شب هاشو نیاگر عمو بدونه دخترش ا-

 .ارهیصبح کرده احتماال بال در م

 .دیبگو را یلعنت یمانده ام تا آن جمله  شیبه لبها رهیتوجه به جمالتش خ یب

 :دیگو یشود و با آرامش م میمتوجه حالم 

 .نباش کردم. نگران یکه فکرشو م یزیخوب تر از چ یلیحالش خوبه. خ-
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 :فرستم یم رونیرا با آرامش ب بازدمم

 ...خوبه یلیخ-

 :دیگو یآخر م یپله  یو رو میرو یم نییپا یهم به سمت طبقه  با

 .... چشمات گود افتادهیخسته ا یلیبرو هتل. خ گهیتو د-

 :دهم یتکان م یسر

 ؟یمراقب پدرم باش یتون یم ...انیبرم تهران ک دیمن با-

 :کند یکند و گنگ نگاهم م یرا از تنش م روپوش

 ؟یگرد یمگه بر نم-

 خوب حالش نکهیبعد از ا دونم چقدر کارم طول بکشه... ینم برم شمال... دیبا-

 تهران؟ شیاریشد م

 .پس بزنه دویتحت نظر باشه. ممکنه بدنش کبد جد دیمدت که با هی-

 :کنم ینگاهش م ینگران با

 بزنه؟پس -
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 :گذارد یهم م یچشمانش را رو آرام

 .ادیروزام بر م نیعمو از پس ا ...شهینم یچیه-

 دندار افتم. آتش پدرم حاال حاالها قصد گلستان شدن یم ایجمالت آخر بابا س ادی

 :پرسد یم انیشود ک یم یکه طوالن نمانیانگار. سکوت ب

 ؟یریم یچ یشمال برا-

 چند!! کنم بلکه خودش خجالت بکشد ینگاهش م یکنم و جور یرا بلند م سرم

 :ردیگ یشود و بعد زودتر از من چشم م یم رهیدر چشمانم خ هیثان

 .نگرانتم شهیاز هم شتریکنم. فقط ب یخواستم فضول ینم-

 :میگو یم یآرام یصدا با

 .میایبعد با آالن م ینگران من نباش. فقط مراقب پدرم باش. دفعه  نباش...-

 :زند یم یآرام پوزخند

 .هم باشه یبعد یالبته اگر دفعه -

 .حتما هست-
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 یم بری ا شهیباال و اتاق ش یکنم. به سمت طبقه  یم یآرام یلب خداحافظ ریز

 .نمیب یو چند لوله و دستگاه م نیگردم و پدرم را وصل به چند

ر د و کشم یم شهیش یرو یبوده. دست نجایکه انگار سالها هم دهیآرام خواب انقدر

ققنوس  مثل برود و او از دل آتش اش شیخوب پ زیکنم که همه چ یدلم دعا م

 .دیایب رونیب یتازه نفس

بوق سوم  ی. رورمیگ یآراز را م شماره کشم و یم رونیب بمیرا از ج یگوش

 :دهدیجواب م

 .یکرد دارمیب یخواب مجلس هیخدا لعنتت کنه. وسط -

 !خواب هم بهت حرومه. پاشو قهیدق هی یجمع نکن ویکه زد یگند یتا وقت-

 شیجا که از داستیرسد. پ یواضح تر از قبل به گوش م یخسته اش کم یصدا

 :بلند شده

 ؟یداریامضا کنم که گه خوردم تمومه؟ دست از سرم برم سم،یمن کتبا بنو-

 ها شهیش نیشوم که از پشت ا یم رهیرحم داخل اتاق خ یب یدستگاه ها به

 :رسند یبه چشم م شهیاحساس تر از هم یب



 
1648 

 ایب پاشو .ندارم ینوش جونت. من به خورد و خوراکت کار یاونو که خورد-

 .تهران میبر دیدنبالم با

 ...یپروازمون فردا شبه. کله سحر زنگ زد ،یریزنج هللا اکبر...-

 :پرم وسط حرفش یآرامش م با

 اون به یزن یزنگ م کینداره. ته اش  یواسه تو که کار یول دونم... یم-

 یم پرواز و یکن ینوکرم خرجش م ،چهارتا چاکرم ،ییمایتو هواپ یدختر قرت

تهران،  دیرس دنبال من و تا پامون یایافته واسه امروز قبل از ظهر. بعدم م

 .شمال میریم یانداز یراه م نویماش

 که نگرفته یگردد به حالت اولش. انگار حرفم را جد یبرم شیصدا دوباره

 :دوباره برگشته به رختخوابش

 بزن خوابتم برام زنگ یبخواب، باق ری. برو بگیمثکه تازه از خواب پاشد-

اونجا  میگذاشت ام برسم قربونت. تورو یکن. منم برم به خواب مجلس فیتعر

 ...یدیخواب ی. گرفتیمراقب بابات باش

 کنم؟ یم یشوخ یفکر کرد-
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 :ردیگ یم تیعصبان یرنگ و بو شیصدا

 شیقم رو با قر و یپرواز چارتر وانهی. آخه دیکن یم یشوخ یمعلومه که دار-

 گهید یکی میبد دوباره دوبرابر اون پولو دیسوزه نابغه. با یعوض کرد؟ م شهیم

خون به مغزت  بلکهی بخواب کمیهتل  یایدنبالت ب امی. ممیواسه امروز بخر

 .بزنن بخورنش انگشت شهیبرسه. اون داداش کله خر منم تا فردا عسل نم

 :دهم یم رونیحرص نفسم را ب با

من  ای ی؛خری پرواز واسه امروز قبل از ظهر م هی یزن یاالن زنگ م نیهم ای-

 هیبعدم  تهران، رسونم یخودمو م یسوار نیبا اول نالیرم ترم یاالن م نیهم

 ...یاومد یکله شمال. اومد

 :دهد یبلند و پر از حرص جوابم را م یصدا با

 رجگ . هندشهیمملکت داره به زنا ظلم م نیتو ا گهیکه م یلعنت به قبر پدر اون-

 دنبالت! امیخواره از تو با وجدان تر بود. بتمرگ همونجا االن م

* 
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 هب دست چیز همه شاید اصال... برود پیش همینطوری که بود این بر قرار شاید

 کسی خوشبختم من و است تمام میکردم فکر که ای نقطه در تا بود داده هم دست

 های گنجه کنج از را ام زندگی های چرا تمام و بزند تلنگری و بیاید گذشته از

 صورتم در هم سر پشت و یکی یکی را ها جواب و بکشد بیرون دلم و مغز

 . بکوبد

 رد اتفاق حسب بر من که برسم باور این به همیشه برای یکبار بود قرار شاید

 قرار عالم ی نقطه بهترین و ترین درست در ام زندگی روزهای ترین سخت

 قلب، از خون فشار هر با ایثار و عشق که ای خانواده مهر پر دامان در. گرفتم

 که عزیزی و درست های آدم. میشود و شد می پمپاژ رگهایشان سمت به

 تری درست ابریشم من از ساله چند و بیست مسیر این طول در وجودشان

 تلخی خاطرات و داشته برایم نوجوانی دوران که نامالیماتی تمام وجود با. ساخته

 مرهم اما است باقی قلبم جای جای بر کهنه زخم مثل سودی عمه و عرفان از که

 نگاهم و کنند پیدا شفا آرام آرام زیرشان ها زخم که اند بوده آنقدر ام زندگی های

 .زیباتر دنیا به را

* 
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 که دروغی خجالت از حسابی آراز دیدن محض به عزیز تهران رسیدیم وقتی تا

 به مرا امروز همین شده هرطور کرد مجبورش و درآمد بود گفته برادرش به

 و است عام و خاص ی شهره دوستی عزیز در که هم آراز. برساند دلم مراد

 خانه مفضل ناهار خوردن از بعد دارد؛ برایش زندگی و مرگ حکم عزیز حرف

 تنم به را راه خستگی خوب که من برای گذاشت را غرهایش ولی افتاد، راه باغ،

 است، جاری گیالن سمت به تهران از که نگاری و نقش پر ی جاده. بنشاند

 همینکه. هست و بوده سیا بابا حضور از زیبا های خاطره از پر برایم همیشه

 به ریزد می روح زندگی و سبزینگی لوشان، ورودی از و شود می تمام خشکی

 هم مهر به نزدیکی و شهریور حتی. گیرم می دوباره جان انگار جاده، دل

 رویم می جلوتر هرچه. کند کم جاده این زیبایی و سبزی شدت از نتوانسته

 می پایین را شیشه. میبرد را دلم هم دور از دریا بوی و شود می بیشتر رطوبت

 . کشم می عمیق نفس و کشم

 .بخورم سرمام ویر هیرو این تو مونده همینم. ببینم باال بکش-

 و دارد دلپذیری خنکی فقط هوا. زنم می نمایی دندان لبخند اش نمایی مظلوم به

 : میکند نگاهم و چرخد می. نیست سرد اصال
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 وتاد برسه؛ مرتیکه اون به دستم فقط. هست خوشانشم خوش چه. ببند نیشتو-

 . برمیگردم کنم می ولت همونجا هم تورو اش، کله پس میزنم

 : کنم کمتر را اش بهانه تا میکشم باالتر را شیشه کمی

 . پیشکشت زدن نخوری، دوتا بپا تو-

 : کند می پایین و باال را آهنگ چند حرص پر

 مرده مادر من عزیز،. بخوری فحش نیست قرار که تو. باشی خوش بایدم آره -

. خوندم امو فاتحه خودم داد که فسنجونو تو جون شیر!! دهن تو فرستاده رو

 ،میدن بهشون حسابی درست غذای و آب ذبح قبل که داشتم گوسفندارو این حس

 .خالص بعدم

 نرم راه هم و است بلد خوب را عتاب راه هم عزیز. کنم می دلی ته از ی خنده

 نفر سه ما از یکی از ای خواسته هربار. را اش کرده عزیز های نوه دل کردن

 اگر که هرچند. است حاضر و گاز روی مان عالقه مورد غذای روز آن حتما دارد

 و اما هیچ عزیز حرف روی او هم باز نبود آراز محبوب غذای هم امروز ناهار

 .آورد نمی اگری
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  قتلگاه؟ دم فرستادت سیر بده- 

 کمی را صدا و کند می انتخاب را دلخواهش و شاد های آهنگ از یکی باالخره

 : میکند بیشتر

 ... ندارم ترسی هیچ من دونی می که تو-

 ! صحیح-

 میرم خودم اونجا ذارم می تورو نشه، باز هم به رومون اینکه واسه فقط -

 .دربیاین هم خجالت از حسابی هم شما. سیا عمو ویالی

 : گوید می شیطنتی پر نگاه با بعد و

 . باشعوریم آدم اینجور -

 میگیرم بازویش از نیشگونی

 !ترسی نمی ازش که هم اصال! ات عمه ارواح- 

 :میکند نگاهم شجاع پسر ژست با 

 وگرنه! بشه حفظ غرورش تو جلو خوام می فقط بود؟ کجا شدی؟ ترس بچه- 

 ... که
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 دوباره قبل ی جمله ی ادامه بیخیال خودش و دهم می تکان سری مسخرگی با

 : گوید می

 مواقع در نداری عقل ذره یک. کنم عزیز جلوش تورو خواستم که من حیف -

 . واسی داداشت پشت خطر

  !کنی عزیز منو تو خواد نمی. دادی فراریش بدتر. کردی عزیزم که چقدرم! آخی-

  برد می باال و دارد می بر فرمان روی از را دستش دو

 شیراز میومد بود خری هر نیست؟ اش کله تو مغز ذره یک اون که چه من به-

 .میگردوند برت گردنی پس با

 : میگیرم را فرمان 

 پوک كل تو مثل عالم ی همه نیست قرار میکنی؟ ول فرمونو چرا مرگته؟ چه-

 که! کنن فکر

 بوده! من ترساندن برای فقط ژستش است معلوم و گیرد می را فرمان زود خیلی
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 جاده تو داره فرقی چه دیگه من برای. ام کف بر جان کردم ثابت دیگه من-

 ای غره چشم هم؟ به عاشق دو رسوندن راه در اونم لگد، و مشت زیر یا بمیرم

 :میکنم نثارش

 دل ور رسوندی سالمت و سالم منو وقت هر بذار بمیری خوای می. کردی غلط-

 !بمیر بعد شوهرم

 : کند می درشت را چشمانش

 اتم ازبچگی تو؟ شوهر شد شبه یه چطور. بود من داداش که االن تا شد؟ چی-

 تحفه توی خاطر واس مارو از یکی میاوردو در بازی قلدر وقت هر بودیا؛ همین

 شکنجه! مامور. رفت می غنج دلت زد، می کتک

 .بود حقتون- 

 :اندازد می سمتم به مغمومی نگاه باز و خندم می

 از که دیگه فردای دو باش، آگاه و بدان ولی. بخند باشه! خانم، ابریشم باشه- 

 عزیز. دم می پناهت که منم فقط بیرون، زدی گردون سر ویلونو شوهر، خونه
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 در همیشه که منم. اسی دست میده کنه می امضا تیرتو حکم در دم همون که

 .میشم ات کوری و پیری دست عصای که منم. بدبخت بازه روت به ام خونه

 کنم: می رد را سخیفش حد از بیش و مسخره آهنگ

 قهر شوهرش خونه از خواست کی حاال آخه؟ میدی گوش تو چیه اراجیف این -

  کردی؟ شروع رو مرثیه تو که بیرون بیاد کنه

 .هن یا میبینی منو رنگ دیگه ببین فقط تو بخوره من به آالن دست بذار باشه-

 همیبف سرجاش بیاد عقلت یکم شاید بزنه! پوکت ی کله اون تو مشت دوتا بذار-

 . باشی جدی کی کنی شوخی کی

 :گوید می غیض پر و میکند خاموش را دستگاه

 منم دیدی گوشتو پشت دیگه بیاد من سر بالیی هر. کردم حجت اتمام دیگه من-

 . دیدی

. ریزم می بهم را حالتش خوش و پر موهای و خندم می صورتش حالت به

 نگرانی و دلهره و است عزیز برادرش برای چقدر که داند می خوب هم خودش

 شهر است؛ الهیجان سیا بابا ویالی. بس و است االن ناراحتى بابت فقط اش
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 جایی آالن ی کلبه و است گیالن شهرهای عروس بود معتقد که باباسیا محبوب

 مرا تا که است این آراز هدف. شده پنهان ها جنگل میان دیلمان، سرسبزی میان

 گزند از هم و بزند سری بابا ویالی به هم تا برگردد خودش کلبه، به رساند

 شمال خاطرات و گذریم می سیاهکل انگیز دل ارتفاعات از. بماند دور آالن دشنام

 .گیرد می جان چشمانم مقابل باباسیا با هایم رفتن

 : میپرسم میکنم باز که دوباره و شود می گرم کمی چشمانم

 رسیدیم؟-

 :اندازد می سمتم به مهربانی نگاه

 انوخ گوریل دیگه کنیم رد رو اسپیلی. بیدارم شکسته گردن من که بخواب تو-

 . میکنی رویت

 . خان آراز میکنی پر خطاتو چوب داری همینجوری -

  خان؟ گراز میگه من به کم اون -

 :میریزم برایش لیوانی و کشم می بیرون سبد داخل از را چای

 . نبرده خوابت تا بخور بیا-
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 آالن بفهمم که نیست دلم توی دل. نوشد می صبر بدون معمول طبق را داغ چای

  کند؟ می چه دیدنم با

 .کنم می نگاهش حواس بی که پرسد می سوالی آراز

 بده کنی؟ خیرات قبرم سر آوردی شکالتارو اون... هپروت تو رفتی که باز- 

 . دیگه شو یکی

 نزدیک هرچه. کشم می بیرون را محبوبش شکالت بسته داخل از و شوم می خم

 از پر مسیر از و راند می یکسره کلبه خود تا. زند می تر تند قلبم شویم می تر

 به شروع آراز ماشین دیدن با آالن محبوب سگ در دم. میگذریم هم سنگالخ

 . نیست روشن هم چراغی هیچ و نیست آالن ماشین از خبری. میکند پارس

 . میکشم سرش بر دستی و روم می باهوشش سگ سمت به شوم، می پیاده

 ده؟ می غذا بهش اینجا کی نبود؟ ویال تو مگه این -

 : ترسد می آالن خشم از وضوح به. کشد می سرکی و بندد می آرام را در

 . بخوره منو روبی همین میده آخرم. آوردش ویال از رفته-
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 می لبخندی. کند می عالقه ابراز و سمتش دود می آراز دیدن با االن باوفای سگ

 :زنم

 .دیده آموزش خوردنت واسه هم حسابی آره -

 باز در. میکشم را اش دستگیره و روم می باال را کلبه ورودی چوبی ی پله سه

 . شود نمی

  تهران؟ برگشته نکنه! که قفله -

 :اندازد می سمتم سفیهی اندر عاقل نگاه آراز

 که! کنه نمی ول همینجا رو بسته زبون این تهران بره بخواد-

 می خانه وارد هم با. کند می باز را در و کشد می بیرون جیبش از کلیدی دسته

. دهد می نوازش را ام بینی ادکلنش تلخ عطر و انگیزش دل گرمای و شویم

 .است محبوبم های نقشه آن از کلبه ی نقشه. ایستم می کلبه کوچک هال وسط

 پله سه با دیگر سمت از و دارد راه آشپزخانه به سمت یک از کوچکش هال

 را قدیمی و لهستانی های صندلی با ای نفره چهار خوری ناهار و رود می پایین

 ی شده نقاشی تابلوی و انداخته رنگی خوش گلیم زمین کف. داده جای دلش در
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 می را دریا شور و خوش عطر هم هنوز دیوار روی دریا با طرح سهراب، عمو

 ی طبقه نیم یک و رود می باال هم پله دوازده پله سه کنار. ام بینی زیر زند

 و چوبی های نرده که شده ساخته خوری ناهار باالی اتاق، عنوان به کوچک

 شروع ها پله ی کناره از که هایی نرده. کرده متفاوتش حسابی اش شده خراطی

 .میشوند وصل دیوار به درجه نود پیچ با و شوند می

 را لبهک زیبای فضای چوبی های تیر سقف روی و شده پارکت زیبایی به فضا كل

 ای قهوه ی حاشیه با قدیمی فرش و کرم مبلمان. کرده وسترن های فیلم به شبیه

 و زده تکیه ها مبل از یکی روی آقاجان انگار. مانده باقی آقاجان میراث از هم

 وقت آن. ساخت کرد فوت مادرش که سالی را كلبه. دارد حضور کلبه در همیشه

 سفر آن از بعد و رفت همراهش آقاجان یکبار. آورد می در اینجا از سر زیاد ها

 .كلبه آمدند می هم با وقتها خیلی

 عکس از عمو نقاشی باالیش درست که شده کنده دیوار داخل کوچکی ی شومینه

 و دیوار روی بزرگی نسبتا ی پنجره. شده نصب چوبی قاب با مان جمعی دسته

 خواهد می جنگل سرسبزی جنگل... انگار به شود می باز که هست ها پله کنار

 .کند نفوذ كلبه داخل به پنجره دل از
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 . رفته تازه-

 : آراز صدای و آشپزخانه سمت میچرخم

  فهمیدی؟ کجا از-

 :شود می خارج کامل آشپزخانه از

 . گرمه هنوز کتری-

 : میپاشم رویش به لبخندی

 . میکنه کار خوب ات کله که اینکه مثل. بابا نه-

 : مخملی و نرم مبل روی کند می پرت را خودش

 قاتل و مونی می تو رم، می که من. هاته خنده آخرین که بکن هاتو خنده خوب-

 . بروسلی

 شوم: می باال ی طبقه نیم به منتهی های پله سمت به و کنم می کوتاهی ی خنده

  بری؟ خوای می کجا حاال-

 و در به زدی زل هي چیه. عمو ویالی میرم اینجا؟ بمونم زده گاز خر مغزمو-

  گردی؟ می کی دنبال دیوار؟
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 تخت. کشم می تراش خوش های نرده بر دست و روم می باال آرام را پله دوازده

 یک هم اینجا. چوبی راک صندلی یک و است طبقه نیم وسط بزرگی خواب

 یباییز بسیار تصویر. نیست نقاشی دیگر یکی این و زده دیوار به دیگر تابلوی

 . خندد می وجودش ی همه با و نشسته قایقی داخل که است عمو زن از

 . بزن زنگ اومد پیش کاری هر. الهیجان میرم من -

  کوفته؟ و خسته برگردی؟ دوباره راهو این. دیگه بمون-

 :ایستد می مان جمعی دسته عکس تابلوی مقابل و شود می بلند

 .برمیگردم صبح فردا موندی زنده اگر. برم باید... گذشت زود چقدر-

 

 می آغوشم در خانه عجیب سکوت و بندد می را در. کنم می نگاه رفتنش به

 پارس بعد و ورودی های ریزه سنگ روی ماشینش چرخ حرکت صدای. کشد

 و مرو می پایین دوباره آالن فکر برگشتن با. رفته واقعا که دهد می نشان روبی

 آمدنم متوجه هایم کفش دیدن با ندارم دوست. دارم می بر در جلوی از را کفشم

 . بشود



 
1663 

 اش شیروانی زیر ی پنجره از و باال ی طبقه دنج اتاقک به گردم برمی دوباره

 خوش جا پنجره چوب چهار در شب و شده تاریک هوا. جاده به زنم می زل

 آن. اند شده ساخته آالن ی کلبه از متفاوت خیلی اطراف کوچک های خانه. کرده

 و آمد آالن با که باری چند اما ساخته غربی زیادی را كلبه گفت می آقاجان اوایل

 و شکل قطعا و است االن تنهایی غار اینجا. شد کلبه این أهلى هم او رفت

 روی افتم می و گردم برمی. باشد داشته فرق باید ها خانه ی همه با هم شمایلش

 می گرم را چشمم بیرون انگیز هم و تاریکی و راه خستگی. نرمش و گرم تخت

 های الستیک حرکت و روبی پارس صدای با که میگذرد چقدر دانم نمی. کند

 .شوم می بیدار خانه ورودی بر ماشینی

 خاموش قبل از که هم خانه های چراغ و برده فرو تاریکی در را جا همه شب

 و باال سینه در را قلبم خانه ورودی کفپوش روی آالن های قدم صدای. مانده

 می حرف روبی با محبتی چه با که رسد می گوشم به صدایش. کند می پایین

 . زند

 با خانه داخل به آالن ورود. شود می روشن همزمان چوبی لوستر و باز خانه در

 : بگوید تا میگذرد دقیقه چند. شود می همراه طوالنی مکث یک



 
1664 

 . بود افتاده خونه در دم تا ماشینت الستیک رد. ببینم پایین بیا-

 :گوید می دوباره که آراز یا است من به منظورش فهمم نمی درست

 ماشین اون با تو. رسه می گوشم به سوته دو خبرش بزنه پر مگس اینجا - 

 هک بود کرده خبرم عزیز قبل از نفهمم؟ من داری انتظار کلبه اومدی پاشدی تابلو

 . بیای خوای می

  دیدنش؟ به آیم می دارم که گفته عزیز یعنی. دهم می قورت را دهانم آب زور به

 همان در. میرسد گوشم به آشپزخانه از ظروف و ظرف خوردن بهم صدای و سر

 :گوید می حال

 تو به رفتنش دخلی. خواست می شو اصلی ی خانواده دلش اولم از ابریشم- 

 . کردی قایم خودتو که نداره

 .گرفته اشتباه آراز با مرا که افتد می ام کوله و کج دوزاری تازه

 مد ندارم اعصاب وقتی من گفتم صدبار حاال؟ کردی پارک گوری کدوم ماشینتو- 

 .میشم خوب خودم بده آمون هفته یه. نگرد پرم



 
1665 

 آشپزخانه از. ندیده مرا هنوز. روم می ها پله سمت به و گویم نمی چیزی هم باز

 روی و آیم می پایین آرام را ها پله. رود می ورودی سمت به و شود می خارج

 دلم. آید می داخل زیر به سر و دست در چوب قطعه چندین با هم او آخر ی پله

 را هایش کفش. رود می غنج صورتش ی روزه چند ریش ته و رشید قد دیدن از

 : اند کرده کثیف را پوشش باال روی ها چوب و کشد می بیرون پایش از در دم

 ... کجا كفشاتو-

 ها چوب تکه از یکی. خورد می جا وضوح به و میکند بلند را سرش دفعه یک

 . شود می داخل افتاده، چوب به توجه بی. افتد می دستش از

 ... اینجا-

 پایین را سرش گیرد، می نگاه سختی به. کرده خوش جا لبم بر لبخند همچنان

 : رود می شومینه سمت به و اندازد می

 ... باز خوبه خدافظی؟ واسه اومدی -

 مگذار می. است غمگین و دلخور چقدر دهد می نشان تنهایی به صدایش گرفتگی

 : گذارد می شومینه داخل را ها چوب تک تک. بریزد بیرون مانده دلش در هرچه
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 هم خیلی کردم فکر بعدش ولی. نشد باورم اولش میری داری گفت که آراز -

 لحظه همین منتظر عمر یه. بودی دنبالشون عمر یه تو باالخره... نداره تعجب

 . بودی

 تیره دوباره خوشرنگش چشمان. زمین روی نشیند می و سمتم چرخد می سرش

 پشت دنیا های منفی حس ی همه و نگرانی ناراحتی، خشم، یعنی این. شده

 به بیشتر را چپش ابروی شکستگی همش در اخمهای. اند کرده النه چشمانش

 :زند می گره هم در زانوانش مقابل جایی را دستش دو. کشد می رخ

  بزنی؟ بهم محرمیتمونو اومدی - 

 :شود می خیره دیوار روی نامعلومی ی نقطه به

 .میشه همون بخوای تو هرچی. نمیگم نه بهت من که دونی می-

 دهم: می تکان سری آرام 

 زورگو؟ و قلدر آالن اون رفت کجا کشی؟ می کنار خودتو راحتی همین به یعنی- 

 آقاجان حضور حس چقدر. نشینم می نفره یک مبل روی مقابلش و روم می 

 . است زنده قدیمی های مبل آن روی
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 ینج شلوار. میکند را سوییشرتش و کشد می جذابش و خسته صورت به دستی

 نشان همیشه از تر جذاب و تکلف بی خیلی را ظاهرش ای، سرمه شرت تی و

 .بیاید چشمم به همیشه از زیباتر چیز همه شده باعث دلتنگی هم شاید. دهد می

 بساط. آورد می را ذغالی چای مخصوص کتری و رود می آشپزخانه سمت به

 خیره بعد و گذارد می آتش روی را کتری شود؟ می تمام که ها کنده زدن آتش

 .نارنجی های شعله به شود می

 مهه از اولیش همون. بیام کنار عزیزام رفتن با گرفتم یاد کم کم رفت که مادرم-

 هک. جنگید نمیشه چی همه با گرفتم یاد. گرفتم آروم مرور به ولی بود تر سخت

 حریف زندگی. کنی خاک حریفو و بزنی مشت هي نیست؛ بوکس رینگ چی همه

 رزو فهمیدم. باهاش بیام کنار باید گرفتم یاد. نمیشه خاک مشت با تریه؛ قدر

 هک باشه جوری اون دقیقا نیست قرار چیزش هیچ چون. نیست جواب خیلی بازو

 تند) دور رو افتادن رفتنا مادرم از بعد ...بپرم گنده که هرچقدرم خوام می من

 (...تو که حاالم آقاجون، روناک، عمو،

 یک حسادت مثل و اندازم می باال ابرویی. زند می زنگ گوشم در روناک اسم

 : زند می نیش گلویم به بزرگ حباب
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 ... بود عزیزت روناک پس -

 .ام کرده چنگ مبل های دسته روی را دستم. سمتم چرخد می تعجب با

 کاری... بود ام نداشته خواهر همون همیشه من برای روناک. بود که معلومه - 

 اما نشه، اذیت تا بمونم دور ازش کردم تالش خیلی بعد به جایی یه از که ندارم

 ... همراهاش... خوبیاش. نمیره یادم که کمکاش

 ...راه بی هم خیلی رضا پس -

 :کند می کور را نطقم اخمش از پر نگاه 

 رو و زیر برات بخوام چیه ترسم. زنم می حرفمو بخوام کسیو خاطر اگر من-

 اون به ربطی. است برادرانه بهش نگاهم دونست می اول روز از روناک بکشم؟

 .بود رسیده حسابمو رهام احمق، ی پسره این قبل داشت اگر که نداشت ماجرا

 رمگ را تنم قبل از بیشتر آتش گرمای و شود می تر شل مبل ی دسته روی دستم 

 :بپرسد تا گذرد می سکوت در دقیقه چند. کند می

  بود؟ چطور عموش-

 : آورد نمی زبان بر هم را کیان اسم حتی که هست حواسم. گیرم می عمیقی دم



 
1669 

 یمتصم و بشه بهتر تا شیرازه که فعال. باشه نظر تحت مدت به باید... شد عمل-

 .بعدش برای بگیره

 :زند می کمرنگی پوزخند 

 خرگوشی؟ خواب تو بود؟ کجا مدت همه این -

 : دهم می تکیه مبل پشتی به را سرم و گذارم می هم روی را چشمهایم 

 . کشیده زیاد درد. مفصله اش قصه-

 مردمک در ها شعله رقص و است من سمت رخش نیم. دهد می تکان سری

 : دهد می تکان سری آرام. پیداست خوبی به هم همینجا از چشمانش

 باهاش؟ بری قراره کی تو-

 :زنم می کمرنگی لبخند

 باهاش؟ برم خواد می دلت خیلی-

 :کند می نگاهم و زند می ای وری یک پوزخند

  خری؟ اینقدر یعنی- 
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 : شود می تر رنگ پر لبخندم

 کنی؟ می کار چی داشتنم نگه واسه. خرم طویله یه خودت قول به کن خیال تو-

 . بگو شفاف

 : کند می النه چشمانم میان نگاهش

 اینجا اومدی کشیدی راهو همه این که گوشت زیر بزنم یکی میتونم فقط االن-

 . برگردی دوباره و کنی هوایی منو

 :میکنم کوتاهی ی خنده تک

 . نمیره پیش کارت قلدری با گفتی االن همین-

 شود می پایین و باال صورتم روی نگاهش

 دیگه بگم بهت اینکه. ابریشم بشم عوض که بدم قول بهت تونم نمی من-

 اینکه. دروغه خوای می تو که میشم رمانتیکی آالن همون نمیکنم و خودخواهی

 دوروز روز به با که نیست چیزی بری، نخواستم نگفتمو بهت آقاجونو حرفای

 کنهن که بلرزه دلم. بگم بهت نخواد دلم بازم عقب برگردم بازم اگر شاید. بشه حل

 که وقتی همون از. شدم مرد باهاش شدم، بزرگ خواستنت با من. بری دستم از
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 وقت هیچ که داشتم نگه دلم تو عمیقو حس یه امروز همین تا باغ خونه اومدی

 زرو دو روز به مال تو به عشقم. بگیره ازم اشو ذره یه حتی نتونسته کس هیچ

 وقتایی به. دادم بالش پرو کردم، بزرگش خودم مونه؛ می ام بچه مثل. نیست

 و شده بزرگ دیگه االن اما. الغرش خودخواهی وقتا یه کرده چاقش حسودی

 این دلیل کدومش هیچ ولی سخته خودمم شدن عوض برام، سخته کردنش عوض

 نهتو نمی زوری هیچ بری بخوای اگر. نکنم تالش شدن بهتر واسه من که نیست

 که اینجوری کس هیچ دنیا جای هیچ که دونی می خودتم هرچند... داره نگهت

 شه! نمی و نیست عاشقت عاشقتم؛ من که اینجوری ...خوامت می من

 مرد بود که گفته. شود می پخش صورتم روی لبخند. کند می تار را دیدم اشک

 و شوم می بلند. کرده رو و زیر را دلم جمالتش تک تک ولی نیست رمانتیکی

 شده قالب پایش دور که همانطور را دستش. نشینم می زانو دو روی مقابلش

 :شفافش و عسلی چشمان در میزنم زل و میگیرم

 می اشتباه یه با من عاشقی، و عشق سال همه این بعد که شد باورت چطوری-

 فراموشکاریم؟ آدم من که شد باورت چطور میرم؟ ذارم و

 . خورد می تاب دیگرم چشم به چشمم یک از ناباورش نگاه
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. دائمی وصلت یه به کنم تبدیلش محرمیتو اون اومدم باشم، کنارت اومدم من-

 این خاطر به. مدیونتم چقدر بگم بهت اومدم. بقیه حرف و سودی از ترس بدون

 خانواده از جزوی همیشه منو اینکه خاطر واسه. حمایت و مهربونی سال همه

 مهربونت و گرم دستای همیشه بودی، پشتم کوه مثل همیشه اینکه دونستی، ات

 بودی، عزیزم و بودم عزیزت همیشه عاشقی از گذشته اینکه گرفتن، دستامو

 زا نوجوونی بد خاطرات نذاشتی اینکه بده، یادم نفرتو کس هیچ نذاشتی اینکه

 و بشم مواجه ترسهام با دادی یادم اینکه. بسازه ترسو و رنجور دختر یه من

 خاطر به داشتی، دوست هام بدی ی همه با منو اینکه. بجنگم هام خواسته برای

 وجود با من که کردی زنده دلم تو باورو این و نکشیدی کنار هام اخالقی بد

 که. ریزدت می بهم نبودنم که ام مهمی عضو همیشه شما، تک تک با تفاوت

 .ات تنهایی غار این تو کشونه می تورو نبودنم

 رنگش خوش چشمان. میشود کشیده گردنم تا و صورتم روی میگیرد راه اشک

. کشد می اشکها روی را دستش و درخشد می همیشه از تر روشن و تر شفاف

 : میشوم خیره چشمانش در و میکنم کج دستش سمت به را صورتم

 بمونم؟ پیشت، بمونم همیشه واسه تا اومدم من-
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 و پهن ی سینه سمت به دهد می سر مرا و کمرم پشت جایی رود می دستش 

 . بوده خورده سند من نام به ازل از انگار که جایی. ستبرش

 میشه؟ چی پدرت پس -

 كیان که عموی آمده یادش تازه شده راحت ماندم بابت که خیالش. زنم می لبخند 

 است؟ تر راحت نسبت این گفتن و هست هم من پدر

 بچه به ببخشه من، جای به اموالشو کنم اش راضی بعدم. دارم نگهش خوام می-

 .نداشتن نقشی هیچ مادرشون پدر انتخاب تو که هایی

 چشمان به میزنم زل صورتش از کوتاهی ی فاصله با و کنم می بلند کمی سرم

 : مهربانش

 کمک. کنه فکر هم دیگه آدمای به تو مثل بگیره یاد که کنم کمکش خوام می-

 تحمیل بهشون فقرو زندگی جبر که هایی بچه سمت کنه دراز دستشو تا کنم

 . کرده
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 از بیشتر که افتد می چشمش کنار کوچکی چین. شود می تر عمیق لبخندش

 همان با. بوسد می را ام پیشانی. کند می سیا بابا شبیه را چشمانش همیشه

 : میپرسم بسته چشمان

  نیام؟ دیگه و برم خوام می که بود شده باورت راستی راستی-

 می هدایتم عقب سمت به آرامی به و راستم ی شانه روی نشیند می چپش دست

 محکم همیشه مثل اینکه از قبل و میگیرد دست در را ام چانه راستش دست. کند

 :گوید می ببوسد را لبهایم نشدنی فراموش و

 بود؟ خودت دست رفتنت مگه-

 هم ها آنقدر شاید که کنم می فکر این به بازوانش محکم حصار بین در من و

 باشد؟ نبوده بد آراز ی نقشه

  

 ...بعد ماه شش

 رد سالهاست که رویایی داشتم، کار کودکان برای که رویایی شد؛ تمام باالخره

 و تمام را همه که پدرم ی سرمایه از بخشی با. است جاری هایم بیداری و خواب
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 کرده جمع ماجرا این نیت به سالها این خودم که پولهایی و کرده من نام به کمال

 ارک کودکان برای جمعیت ساختمان نزدیکی همان در بزرگی نسبتا ی خانه بودم،

. بود سینا و من ی عهده بر تماما هم کردنش مبلمان و بازسازی کار و خریدیم

 کاروانسراهای به شبیه خانه معماری سبک. امید ی خانه گذاشتیم هم را اسمش

 حوض و زیاد های اتاق سانتی، سه گری های آجر از هایی دیوار با است؛ قدیمی

 اتاق هر و دارند قرار هم گرداگرد حیاط، دور تا دور ها اتاق. حیاط وسط ای نقره

 خانه پابه بازسازی از پس عزیز که بار اولین. است خانواده یک به متعلق

 هبچ و هم دیوار به دیوار های اتاق با افتد؛ می قمرخانم ی خانه یاد  گفت گذاشت

 .گذارند می سرشان روی را خانه و کردند می شلوغ حیاط، وسط که هایی

 ساختمان در تماما شان آموزشی های کارگاه و درس های کالس شده قرار 

 دیوار میان که جایی. باشد زندگی برای جایی امید خانه و شود برگذار جمعیت

 هم خودشان روز یک تا کنند بزرگ و دهند رشد را آرزوهایشان و امید هایش

 .بشوند همنوعشان به کمک ی چرخه جزو
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 خوبی به همکارانش و کیان ی ویژه های مراقبت تحت را نقاهتش ی دوره پدرم

 تالش پیش از بیش روزها این. بماند ایران که شده راضی و گذاشته سر پشت

 .بیاید کنار متفاوت های قانون و نظم و زندگی شرایط با کند می

 همه باغ، خانه در که روزی به گردد می بر هم ایران در ماندن برای تصمیمش

 ی همه مثل روز آن. کرد صحبت تصمیمان ی باره در آالن و بودیم جمع

 سودی عمه. بود دعوت هم پدرم و بودیم جمع باغ خانه در همه تعطیل روزهای

 کل به رفتارش دید نزدیک از را او و فهمید را پدرم برگشت ماجرای وقتی از

 می ترجیح! نباشد دهم می ترجیح که است قائل برایم ای ویژه احترام. کرد تغییر

 یک نقاب اینکه تا دهد ادامه را اش واقعی اما تحقیر پر رفتارهای همان او دهم

 .بزند صورت به را داشتنی دوست و مهربان زن

 بی مهربانی  سال همه این بابت غمگینی و غریب حال با عزیز، دیدن با پدرم

 .کرد تشکر او از چشمداشت

 و کرد پذیرایی باغ خانه در پدرم از ممکن نحو بهترین به مهربانم همیشه عزیز

 عضو من و است ابدی جمعشان میان در من بودن که گفت هایش حرف الی البه
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 نبوده مهم وقت هیچ برایشان گفت. بود خواهم و هستم خانه آن اصلی و واقعی

 .دارد و داشته برکت و خیر فقط تکشان تک برای آمدنم اما ام، آمده کجا از من

 تصمیم مورد در آالن آمده، وجود به مثبت جو و عزیز های صحبت از بعد

 جمع، آن در عجوالنه های صحبت برای دلیلش بیشترین. کرد صحبت ازدواجمان

 این بود قرار وگرنه. بود اقامتم کارهای کردن درست برای کیان های تالش

 .رویم می پدرم منزل به همگی که بماند روزی برای ها صحبت

 اجازه عزیز و سهراب عمو پدرم، از باغ خانه اعضای متعجب نگاه مقابل در

 .کند دائمی را محرمیتمان تا گرفت

 با هم آخر در و آالن غرای نطق به داد می گوش فقط خبر بی جا همه از پدرم

 خواهم؟ می چه ام آینده و زندگی از خودم که پرسید من از دلخوری لحن

 که شنیدم بعدها و خورد جا حسابی مجلس آن در آالن خواستگاری از سودی

 !نرود آب زیرش که بخوابد کجا داند می آالن گفت

 دیدن چشم سودی که خاطر این به نه آمد، عجیب نظرم از حسابی که حرفی

 هک خاطر این به بیشتر ندارد، هم واقعا که باشد نداشته را دیگران خوشبختی
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 مه آقاجان ی نوه ترین محبوب نصیب آخر تیزش و تند زبان و دلی بد بدخواهی،

 مهلق من دیدش از حاال بود، تشنه خونم به پدرم شدن پیدا از پیش که سودی. شد

 .دارند نقشه و فکر به نیاز تصاحبم برای دیگران که ام شده نرمی و چرب ی

 اباب اینکه از قبل من که گفتم تکشان تک به بلکه پدرم به تنها نه جمع همان در

 سپرده آالن دست به بابا خود صالحدید به بدهم دست از همیشه برای را سیا

 و قلب با پیش سال چند و چندین از که است انتخابی آالن گفتم پدرم به. ام شده

 .شده عجین من روح

 شا ترجیح اوایل آن. نیست تصمیم این موافق خیلی که داد می نشان پدرم نگاه 

 ،دید اش خواسته این مقابل را مقاومتم وقتی ولی ببرد خودش با مرا که بود این

 .شد خاک و آب این ماندگار   هم او و آمد کوتاه

 نیست او فقط فهمید. کرد همیشه از تر عاشقانه را آالن نگاه شبم آن های حرف

 .کند می تالشی جور همه عشقش راه در که

. گذرد می ماهی چند شد بدل و رد بینمان باغ خانه در که حرفهایی و شب آن از

 آدم هم ها آنقدر دیگر و شده قبل از تر صمیمی و بهتر پدرم و من ی رابطه

 .نیست ام زندگی ی ناشناخته
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 عالقمند بسیار مطالعه و موسیقی به دارد، منظمی زندگی سبک که دانم می حاال

 و است اش عالیق جزو اسکوواش و گلف ورزش و است ماهری آشپز است،

 .گذارد می کنار برایشان را زمانی همیشه

 تصمیم اگر آالن و من تا کرد می اصرار روز هر گرفت ماندن بر تصمیم وقتی از

. مشوی ساکن بزرگش و سفید ی خانه دوم ی طبقه در و برویم داریم استقالل به

 بودم مهمانش ام شبانه های کابوس میان در زیادی های شب که ای خانه همان

 برای که گفت اول همان آالن. نشدیم کار این به راضی کدام هیچ آالن نه و من نه

 هم اش رفاهی وسایل و است جفتمان ی عالقه مورد که کرده تهیه ای خانه آینده

 جزو هم این است، شکلی چه و کجاست دانم نمی هنوز که ای خانه است؛ تکمیل

 کردن جواب و سوال حق خیلی که است عروسی مراسم از بعد های غافلگیری

 .ندارم را موردش در

 دکور و بازسازی آالن و سینا کمک با و خودش ی سلیقه به را پدرم ی خانه

 قدیمی وسایل و خانه شمایل و شکل دیدن با گذشته خاطرات یادآوری تا کردیم

 .نشود بیشتر اش
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 بودن کم تا رسیده باشگاه کارهای به ما از بیشتر ماه چند این طول در هم آراز

 برای بزرگی بسیار کمک همیشه مثل وجودش. کند جبران نوعی به را هایمان

 من و گذراند می وقت دریا با پیش از بیش روزها این. هست و بوده مان همه

 می چپ هم عزیز. خورد می گره هم به کم کم سرنوشتشان که خوشحالم حسابی

 مردم خوب دختر تکلیف زودتر که کند می سرزنش را آراز آید، می راست و رود

 دریا اگر که است این نظرش هم آراز. نخورده لیز دستش از تا کن مشخص را

. بخورد لیز که است بهتر دارد خوردن لیز به تصمیم زودی این به و است ماهی

 و انداز پس کردن جمع خاطر به بیشتر آراز تعلل دلیل دانیم می همه که هرچند

 .است رفتن خواستگاری به پر دست

 های اصرار باالخره و گذشته زدنی هم بر چشم مثل ماه   چند جریانات این ی همه

 برای کردیم انتخاب را امشب باالخره و داده جواب مراسم گرفتن برای آالن

 که است دلیل این به هم تاریخ این انتخاب دلیل. مان خودمانی و کوچک عروسی

 روزی. گذاشتم باغ خانه به پا من سال ماه آخرین از روز دومین امروز، درست

 ترکشان گاه هیچ دیگر که شد قرار و عزیزآمدم و دیلماج دست در دست که
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 تاریخی ی حافظه در عروسی جشن با باید را امروز که است معتقد آالن. نکنم

 .است اش زندگی روز ترین عزیز روز، این چون کنیم ثبت مان

 از که هستند کودکانی فامیل، نشین تهران اعضای بر عالوه امشب های مهمان

 .اند شده مان خانواده از عضوی دیگر و هستند و بوده کنارمان پیش سال خیلی

 آمده اش تیم با صبح از عمه، خود اصرار به سودی عمه مخصوص آرایشگر

 دوستان از گروهی عهده بر هم عکاسی کار. کند ام آماده شب برای تا باغ خانه

 عمو زن عروسی لباس خواستم عمو از امشب مراسم برای. است نادر هنرمند

 چمدانی در و داشت دوستش همیشه که لباسی همان. بگذارد اختیارم در را

 میانمان هم عمو زن روح امشب مطمئنم. دخترش به بدهد تا بود داشته نگهش

 که است سفیدی و بلند ساده، لباس. شد خواهد خوشحال انتخابم این از و است

 مجبور اش تنه باال لطیف ی پارچه فرسودگی خاطر به. دارد دنباله بلندش دامن

 نهباالت ی پارچه از بخشی بخواهم خیاط از و کنم ایجاد رویش کمی تغییرات شدم

 مروارید و آن خرید برای که بدوزد رویش سفید گیپور ی پارچه از و ببرد را

 تاج نیم پارچه، بر عالوه. کردیم رو و زیر را بازار دریا با لباس، کمر روی های

 .خریدم موهایم روی برای هم ظریفی و باریک
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 درست زیبا و ساده خیلی را کوتاهم موهای عمه، محبوب آرایشگر جون مهناز

 به تر دقیق. آراسته دخترانه و مالیم خواستم، که همانطور را صورتم و کرده

 چشمانی با هستم ام واقعی خود تصویر، در که خوشحالم و کنم می نگاه صورتم

 از خبر چشمانم. رسد می نظر به عمرم ی همه از تر شاد و تر درخشان که

 ها ماه آالن که هایی گوشواره. گرفته بر در را وجودم تمام که دارد عمیقی شادی

 را مکن گوشم ی آویزه ابد تا را اش دلدادگی داستان تا بود آویخته گوشم به پیش

 برداریم هم متفاوتی جواهر سرویس کرد اصرار آالن هرچه. آویزم می گوش به

 جواهرات ی همه از شیکمان و ساده های حلقه و گوشواره همین. نکردم قبول

 .است تر ارزشمند برایم دنیا

 از را تور و نشانده موهایم حجم روی زیبایی به را باریک تاج نیم جون مهناز

 را لباسم ی باالتنه و موها روی عقد مراسم سر تا نشانده موهایم روی تاج زیر

 .بپوشاند

 می بیرون را همراهش اعضای شود می تمام که همراهش تیم و جون مهناز کار

 باال همان از جون مهناز. هنرش از تعریف به کند می شروع خودش و فرستد

 یم دقیقه چند. کند دود اسپند برایم و بیاید تا زند می صدا را منیر ماه باری چند
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 ذوق و دست به اسپند منیر ماه. شوند اتاق وارد باهم دیلماج و منیر ماه تا گذرد

 می لب زیر چیزی مهربانش چشمان در اشکی نم با دیلماج. دورم چرخد می زده

 .کند می فوت سمتم به و خواند

 :رسد می گوش به در پشت از آراز صدای

 .باشد ندیده ابریشمو کسی خودش از قبل سپرده داماد. ببینم بیرون ـبیاین

 :دهد می جواب آراز که گوید می چیزی پایین از عزیز گویا

 .بدین خودتون قالشو و داد جواب. جون عزیز مخبرم فقط ـمن

 می است شبیه جیغ به بیشتر که صدایی با آراز جمالت به توجه بی منیر ماه

 :گوید

 کوتاهم مو عروس کردم نمی فکر اصال. شدین خوشگلتر چقدر جان ـخانم

 .بشه خوشگل

 دور یک. کشد می بیرون دستش از را اسپند و زند می کنارش دست با دیلماج

 درشت، اندام و بلند قد آن با. بگرداند سرم دور را دان اسپند تا اوست نوبت هم
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 که کند می بلند را جون مهناز صدای که جوری. کشد می آغوشم در محکم

 .نشوند خراب تا باشد صورتم و مو آرایش به حواسش

 :چشمانم به زند می زل و گیرد می را چشمانش اشک مهربان دیلماج

 .شدی ماه تیکه یه. جان خانم ببینمت عروسی لباس تو بود آرزوم ـهمیشه

 :زند می غر آراز باز و آید می زدن در صدای

 .حیاط تو کرد پارک ماشینشو االن همین. رسید صاحابش بیرون، ـبیاین

 :گویم می در پشت همان از حرصی

 بدی؟ ما به رو بقیه آمد و رفت آمار واسادی داری؟ رو حرمسرا خواجه نقش ـتو

 :دهد می را جوابم بلندتری صدای با

 سرکار شوهر اوامر باید سرم، ریخته کار صدتا خودم. کنما می ات چکی تو ـمیام

 بقیه مثل بعدم. دریا دنبال رم می که باشه من به. بدم انجام مو به مو خانمم

 .ندازیم می پا رو پا مجلس وسط میایم مهمونا

 :گیرم می را دیلماج مهر پر و گرم دستان آراز، چرندیات خیال بی
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 دستمو آدما شلوغی بین که مرسی. ممنونتم چقدر که بگم بهت نشد وقت ـهیچ

 اگر. هتوئ انسانیت و مهربونی امروزم خوشبختی دلیل. بشم گم نذاشتی و گرفتی

 .فهمیدم نمی رو خانواده معنی وقت هیچ شاید نبودی

 مهناز. گرفته اش گریه هم منیر ماه حتی. شود می جاری چشمانش اشک دوباره

 دیدن انتظار بیشتر که است معلوم. کند می نگاهمان چپ چپ و اخم با اما جون

 بهم را کتابهایش و حساب تمام ما موقع بی های اشک و داشته را داماد شادی

 .ریخته

 و کشد می بیرون گردنبندی جیبش از و کند می پاک را هایش اشک دیلماج

 .شده سوار طالیی رکاب بر زیبایی به شفافی و سفید سنگ. دهد می نشانم

 سال خیلی اینو. بزرگ خانم های نوه باقی مثل. عزیزی ما ی همه برای ـشما

 باشه گردنت بذار همیشه. ناقابله نجفه؛ ُدر. جان خانم آوردم برات نجف از پیش

 .بمونی امون در بلیه و بال از تا

 آغوشم در محکم و زنم می لبخندی دل ته از اش مهربانی و سخاوت همه این به

 از را بیاید پایین دارد تالش سرسختی با که کوچکی اشک ی قطره. کشمش می
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 می پرت من از را حواسش در دوباره صدای و زنم می پس جون مهناز ترس

 .کند

 در سمت به دستپاچه و هول منیر ماه و دیلماج. زند می صدایم آرامی به آالن

 می نقش صورتش روی لبخند باالخره جون مهناز. شوند می خارج و روند می

 .ببیند ورود محض به را آالن العمل عکس تا ایستد می منتظر و بندد

 و کت را تراشش خوش و رشید قامت. شود می اتاق وارد زیر به سر آالن

 .گرفته بر در خوبی به دامادی مشکی شلوار

 زیر به سر. کرده مهار زیبایی به بار اولین برای را پرش و فرم خوش موهای

 به قدم ادکلنش انگیز دل عطر همراه و کند می پر را در قاب و شود می وارد

 .گذارد می اتاق داخل

. روم می فرو شفاف و غلیظ عسل گوی جفت دو در کند می بلند را سرش تا

 نیستند، خورده گره درهم دیگر که ترکیبی خوش ابروهای و تیغه سه صورت

 .است شاد امروز چقدر که دهند می نشان
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 در که لباسی موهایم، صورتم، اجزای تک تک روی تاب بی و مشتاق نگاهش

 .چرخد می لباسم ی دنباله روی حتی و نشسته متفاوت کامال تنم

 ام اندازه خوب اینقدر تغییرات کمی با مادرش لباس که کرد نمی هم را فکرش

 جون مهناز متوجه اصال انگار. دارم دوست را صورتش مبهوت حالت. شود

 چرخی چشمانش مقابل تا برد می باال و گیرد می را دستم و آید می جلوتر نشده؛

 .بزنم

 می برق نگاهش و دارد پرشکوهی حال چشمانش گردم می بر وقتی و چرخم می

 :زند می لب نزدیک ی فاصله همان در و بوسد می را ام پیشانی. زند

 .المصب باش منم قلب فکر. ابری شدی ها فرشته ـشبیه

 دانم می که قلبی بابت بلکه. هایش تعریف بابت فقط نه. زنم می لبخند دل ته از

 باالخره ساله چندین نبردی از پس که دارم را فاتحی حس. شده من آن از تماما

 .جنگی غنایم از پر دستانی و باالگرفته سپری با. شده میدان پیروز

 .کند می نگاه قراری بی با مشتاقم چشمان در و کشد می عقب را سرش

 :گوید می خوشحالی با جون مهناز بگوید چیزی اینکه از قبل
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 .خودتون دست سپرده دیگه. کردیم خوشگل خانمو ـعروس

 دوباره بعد و کند می مکث کمی باشد شده او حضور متوجه تازه انگار آالن

 :شود می چشمانم در غرق

 ...را آرام دل روی نیست مشاطه ـحاجت

 تدس آالن. زند می پر برایش همیشه از بیش دلم و افتم می آقاجان یاد جوابش با

 باید که چیزی از بیشتر و کشد می بیرون تراول چندین و کند می جیبش در

 برمی دوباره آالن جون، مهناز رفتن با. دهد می را تیمش و جون مهناز دستمزد

 کمرم پشت را دستش دو و کشد می خودش سمت قبل از تر آرام مرا. سمتم گردد

 می نگاهش شیطنت با. شود می پایین و باال لباسم روی نگاهش. کند می حلقه

 :کنم

 روشن؟ روز تو ـهیزی

 :شود می تر پررنگ لبخندش

 اون از موندم تو کار تو من فقط. مونده اصلیم هیزیای. حقمی سهممی، که ـاون

 درآودری؟ ردیفی چیز همچین چطوری لباس
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 :کند می مکث کمی لباس باالتنه روی نگاهش

 ...اتو شونه توراش این یکم ـفقط

 :پرم می حرفش وسط و کنم می نثارش چپی چپ

 .کن قلدری بعد بگذره قبلت حرفای خوش حال از دقیقه دو ـبذار

 یم پس را دستش. کشد می سفت انگشتش دو بین همیشه عادت به را ام بینی

 :روم می عقب قدم یک و زنم

 کنی؟ خراب آرایشمو تونی می ببین. کردی روونه آرایشگرو االن ـهمین

 مب مقابلم قبل از تر نزدیک و کند می جبران بلندش قدم با را رفته عقب قدم

 :کند می کمرم بند را دستش دوباره و استد

 .بشینه دلمم به که کنم خرابش جور یه بذار پس ـخب

 عمل وارد سریع انقدر. بوسدم می یکباره و عمیق و کشد می جلو را سرش و

 جریان در ذوب و دهم می گوش قلبم تند ضربان به فقط طاقت بی که شود می

 همان فقط و کنیم می گم را مکان و زمان. شوم می احساساتش بکر و شیرین

 :زند می لب کشد می عقب کمی آرام وقتی کند، می پیدا اهمیت برایمان لحظه
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 .بوم پشت رو بریم مهمونا بیخیال   میگه ـشیطونه

 که رژی چند با کنم می سعی. ایستم می آینه مقابل و کنم می آرامی ی خنده

 :کنم تجدید را آرایشم مانده باقی آینه مقابل

 .کنی پنبه رشته، جون مهناز هرچی کردی قصد اینکه ـمثل

 :گوید می آرام و حرکاتم به زند می زل. ایستد می نزدیکم پشت از و آید می

 .بریما پاکسازی یه واسه دوباره کنی می کاری یه ـداری

 :روم می ای غره چشم آینه در تصویرش به

 کنم؟ باز هاتو دکمه یا دربیارم پاپیونتو میام من کردی، خوشتیپ اینقدر ـتو

 :کشد می عمیقی نفس سرم روی از و کمرم دور اندازد می دست

 .خدامه از که ـمن

 شیطان و تخس های بچه پسر مثل. خندم می دل ته از شیطنتش از پر لحن به

 :شود می بلند در پشت از آراز صدای باز بزنم حرفی اینکه از پیش. شده
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 دل کم کم شده تموم اگر تون بوسی دیده و آشنایی چی، مشین آقای و ـخانم

 .رسید عاقد که بکنین

 :آورد نمی کم هم آالن

 گفتمن مگه. استقبالت به نیومدم گردنی پس با تا کن قایم یکی پشت خودتو ـبرو

 ببینم؟ باید خودم همه از اول زنمو

 خانباجی خاله دوتا بعد تو حاال ریخته؟ فوضول صدتا خونه این تو که چه من ـبه

 ره؟ می چشمت سوی یا میشه؟ کم خوشگلیش ببینی زنتو

 :شود می تر تنگ کمرم دور دستش و کند می نگاهم آینه داخل از آالن

 .زنمشا می رم می تو ـجون

 :گوید می قبل از بلندتر و

 .نیومدم تا ـبرو

 :رسد می گوش به همچنان آراز غرغر صدای

 .دیگه بکنین دل. بینن می همو بار سیصد روزی ـخوبه
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 :نشاند می ام شانه روی ای بوسه آالن و خندیم می جفتمان

 بیای؟ شکلی این قراره عاقد ـجلوی

 را داده دیلماج که نجفی در و ظریف زنجیر بدهم را سوالش جواب اینکه از قبل

 :دهم می دستش به

 برام؟ بندی می ـاینو

 :کند می اخم و کند می نگاه زنجیر به

 داده؟ کی ـاینو

 :بوسم می را صورتش

 .گردنم به ببنده خودش نکرد وقت اومدی، تند انقدر. داده ـدیلماج

 گاهمن خیره شده، کج کمی که سری با و بندد می گردنم به را گردنبند آینه مقابل

 .صورتم روی کشانمش می و تور سمت برم می را دستم. کند می

 .آقا حاج واسه ـاینم

 :خندد می شیطنتم به
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  .باال همین مونیم می کنی شیطونی ـبخوای

 :کند می نزدیک گوشم به را سرش و

 ...قلدر که ـمنم

 با را دستش دو و سمتش چرخم می. گرداند می بر خودم به را خودم حرف

 .شود می مایل سمتم به و آرایش میز روی طرفم، دو گذارد می چیرکی

 چیه؟ اش فایده داری؟ نگهم قلدری با خوای ـمی

 :بوسد می را ام بینی ونوک زند می باال را تور

 ...یا قلدری بگم؟ کدومشو ی ـفایده

 :بازویش به زنم می

 .شدن ما معطل همه. پایین بریم بیا نشو ـبدجنس

 هم همراه و گذارد می بازویش روی را دستم. کشد می سرم روی را تور دوباره

 بیشتر که دهد می نشان پایین ی طبقه  شلوغی صدای. شویم می خارج اتاق از

 .هستن ما منتظر و اند آمده ها مهمان
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 رسد، می گوش به شادی جیغ و کشیدن کل صدای گذاریم می ها پله روی که پا

 سمتمان به هم با و ایستاده عزیز کنار دیلماج. کرده پر را فضا کل اسپند بوی

 .پاشند می نقل

 و ایستاده ها نرده دیگر سمت ای سرمه و شیک شلوار و کت با سهراب عمو

 به واقعی برادر یک مخصوص محبت با آراز. زنند می دست کنارش دریا و آراز

 کامل که را ها پله. کند می نگاهمان ساکت همیشه برعکس و شده خیره جفتمان

 ار عکاسش دوستان از یکی دوربین که افتد می نادر به چشمم تازه کنیم می طی

 .کند ثبت شخصا خودش را ورودمان ی لحظه تا گرفته

 لوج کند استفاده حتما که کرده اصرار دکتر که عصایی با بقیه از زودتر عزیز

 و است یاس عطر از پر همیشه مثل آغوشش. بوسد می گرم را جفتمان و آید می

 .بارانی چشمانش

 عمو. کند می نزدیک لبهایش به را مهربانش و پیر دستان سرسختی با آالن

 و کشد می آغوش در مرا آالن از بعد و شود می نزدیکمان بالفاصله سهراب

 :گوید می گوشم کنار

 .خودم خود   دختر شدی باالخره یاسم عطر و ناز ـگل
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 می بر تعلل با را هایش قدم و کشد می خجالت انگار. آید می جلو تاخیر با پدرم

. باشم رفته استقبالش به تا روم می جلوتر خودم و سوزد می برایش دلم. دارد

 :گوید می آالن به آرامی صدای تن با و بوسد می را ام پیشانی

 .پسرم باش مراقبش چشمات مثل. مونده برام که کسیه ترین عزیز ـابریشم

 :زند می موقری لبخند آالن

 .خان تورج تره عزیز برام هم چشمام از ـابریشم

 

 نگفته. چشمانم در شود می خیره بعد و دهد می را جوابش شاکری نگاه با پدرم

 نبودم برات خوبی پدر وقت هیچ که درسته’’گوید می که خوانم می نگاهش از

 می خفیفی فشار را دستش. ’’هست و بوده تو مال قلبم از جایی یه همیشه اما

 از کنم می باز را جشمانم وقتی. گذارم می هم روی را چشمانم آرامش با و دهم

 .نیست خبری پیش ی دقیقه چند افکندگی سر و خجالت

 تک تک دنبال قبل ماه یک از. چیدیم آرام و دریا کمک به را عقدم ی سفره

 پیله از هم آرام شد باعث نفره سه های تالش همین و گشتیم را بازار جزئیات،
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 ذارگ و گشت همان در. بیاید بیرون کم کم بود تنیده دورش که سختی و سفت ی

 رشرفتا کامال و ندارد او با ای عاشقانه رفتار قبل مثل دیگر نادر گفت که بود ها

 از را نظیری بی انسان چه که فهمد می حاال گفت. شده دوستانه و محترمانه

 نمی را آنها قبال که شود می آشنا او شخصیت از ابعادی با کم کم و داده دست

  حتی. دیده

 نگاهم. بود نداده دست از رضا مثل کسی خاطر به را زمان کاش که کرد اشاره

 رود می آرام سمت نگاهش گاهی گه و ایستاده آراز کنار که نادر سمت چرخد می

 اما نشده او بیخیال کند می فکر آرام که آنطور که دانم می. گردد می بر زود و

 می خیره است مقابلمان که ای نهآی به. دارد می بر قدم دارد تر سنجیده بار این

 صورتم اجزای تور زیر از دارد تالش که پاشم می آالن روی به لبخندی و شوم

 ی سوره دیدن و کنم می باز نیت با دیلماج ی گفته به را قران. بدهد تشخیص را

 یخ دستانش گیرم، می را آالن دست قران زیر از. کند می رو و زیر را دلم نور

 دارد استرس چرا یا ترسیده چه از نیست معلوم. کنم می گاهشن تعجب با. زده

 حرف به سپارم می گوش و آیات خواندن به کنم می شروع. زده یخ دستش که

 به ’’بچینه گل رفته عروس‘’ گوید می سو آن از آسوده که اول بار. عاقد های
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 بیاورم گالب ام رفته که گوید می سودی عمه هم دوم بار. آید می دار خنده نظرم

 رد کافی حد به تو بگویم دارم دوست شود، می قندها سابیدن بیخیال باالخره و

. کشم می عمیقی نفس جایش به اما! ای داده خوردم به شکر و قند زندگی طول

 قاآ سیا، بابا روح نثار ای فاتحه بگویم چیزی اینکه از قبل و شود می سوم بار

 :گویم می نلرزد دارم تالش که صدایی با بعد و کنم می عمو زن و جان

 .بله مجلس بزرگترای ی همه و پدرم و سهراب عمو عزیز، ی اجازه ـبا

 ی هلهله و شادی ی همهمه بعد و رسد می گوشم به آالن عمیق نفس صدای

 و شاد همیشه آراز دیدن از. نشاند می لبم بر لبخند پذیرایی در حاضر اعضای

 اج گیرد می را چشمش اشک نبیند کسی که جوری انگشتش نوک با که خندان

 نوبت اینبار و کند می دعوت سکوت به را همه عاقد باردیگر یک. خورم می

 مثل گوید می که ای بله و رساست و محکم بسیار او صدای. است آالن

  .است محکم شخصیتش

 باقی. شود می تمام تبریکاتشان و ها مهمان تک تک های هدیه با عقد مراسم

 و کسری. شود می کشانده صفا با حیاط و باغ خانه از بیرون به مراسم

. کنند می اجرا برایمان را شاد آهنگ یک از زیبایی بسیار اجرای دوستانش
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 تن چند و خواهرش. نوازد می تار دوستانش از یکی و زند می سنتور کسری

 ارگلن آهنگ اش یکی که کنند می اجرا برایمان را زیبایی بسیار های آهنگ دیگر

 قطعه اجرای سر. نشیند می دلمان به حسابی بودنش سوزناک وجود با که است

 .خواند می و شود می همراه ها بچه با هم نادر گلنار ی

 از پر و چراغانی. داشت دوست آقاجان همیشه که شده بندی آذین طور همان باغ

 می باد و برق مثل شادی و نور از ای هاله در چیز همه شب آخر تا. مهمان

 رود، می آالن که کوتاهی ی بازه در دریا شود تمام مراسم اینکه از قبل. گذرد

 :نشیند می کنارم و آید می

 برین؟ کجا امشب قراره فهمیدی ـباالخره

 .نمیگه هیچی. واال ـنه

 :کند می نگاه اطراف به کمی

 دور گیزند شده مد جدیدا که فازایی ازین کنین؟ زندگی کلبه کال برین قراره ـنکنه

 تکنولوژی؟ از

 :کنم می اش هواله چپی چپ
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 پس؟ میشه چی مون زندگی و کار زنی؟ می حرفه این ـاالن

 و ایستاده دوستانش از جمعی کنار خندان و شاد که کند می آراز به نگاهی دریا

 .است راحت دنیا کل از خیالش انگار

 تو شوهر این از اداها این. کشمش می خودم شمال ببردت. دونست نمی ـآرازم

 .واال نیست بعید

 زنم می لبخند. رود می غنج دهد می نسبت آالن به که شوهری ی کلمه از دلم ته

 :گوید می تند و

 ...ببند ـنیشو-

 .رسد می سر آالن که بدهم شکنی دندان جواب خواهم می

 ...شام برای ـبریم

 :کند می دریا به رو بعد و

 .بودین ابریشم کنار خواهر یه مثل که ممنونم. کشیدین زحمت مدت این ـخیلی
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 از تشریفات مسئول وقتی. کند می تشکر و اندازد می زیر به سر خجول دریا

 :پرسد می دریا بیایند ایوان سمت میزهای به شام برای که خواهد می همه

  ببرین؟ کجا ابریشمو قراره گین ـنمی

 :گوید می بعد و خورد می جا وضوح به آالن

 .نباشین نگران ریم نمی دوری ـجای

 :کند می بلندم و گیرد می را دستم آالن شود می دور که دریا

 .داره گویا هم ای دیگه شریف خصایص دوستت بودن وزه بر ـعالوه

 :زنم می لبخند رویش به

 چی؟ ـمثل

 :کند می نوازش را لبم کنار آرام شصتش انگشت با

 !فضولی ـمثل

 :گیرم می دستش از ها مهمان چشم از دور به نیشگونی

  .جنابعالیه بارز خصایص از هم ـحسودی
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 شام برای کند می اصرار عمو که بگوید چیزی تا کند می گشاد را چشمانش

 ییها بچه ذوق ام شادی دلیل بیشترین و شده چیده زیبا بسیار شام میز. برویم

 .برند می لذت چیز همه دیدن از که است

 :نشیند می مقابلمان و آورد می را تنبورش نادر شام خوردن از بعد

 عزیز از دوتا عروسی واسه من بده گفتم کردن، هنرنمایی همه امشب ـدیدم

 .برم نزده آهنگ ام زندگی ترینای

 :نوازد می را قربانی رضا ازعلی آهنگی و

 هستم تو یار که ها سفر از ـنترس

 هستم تو کنار خطرها از نترس

  است اعتبار بی که زمانه از نترس

 هستم تو اعتبار من هرلحظه که

  هستم تو یار که هستم تو کنار

 ...هستم تو قرار بی خودت از بیش که
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 نمی اما است شادی آهنگ بسیار که وجودی با و خواند می انتها تا را آهنگ

 نآال. کند سرریز اشکم تا هستم تلنگری منتظر فقط که شده چه مرا امشب دانم

 می هم دیگر شاد آهنگ یک. زند می لبخند رویم به و گیرد می محکم را دستم

 ها کمک روی توانم می عمرم ی همه برای که است رفیقی او که دانم می. نوازد

 و رنگ چیز همه آالن های حساسیت وجود با که البته. کنم حساب هایش بودن و

 درستی رفیق چه نادر که فهمیده هم آالن اما گرفت خواهد تری کمرنگ بوی

 به من کردن نزدیک برای بوده بزرگی ی محرکه نیرو مدت تمام که کسی. است

 .او

. رسد می سر باالخره عزیز از جدایی ی لحظه و گذرند می تند هم پی از دقایق

 ای خانه. بشوم دیگری ی خانه خانم من که رسیده روزی باالخره نمیشود باورم

 کنار. کشد می آغوشم در اشکی چشمان با عزیز. ام شده عاشقش ندیده هنوز که

 :کند می زمزمه گوشم

 از بیشتر من بدون بیفته، که اتفاقی هر. ابریشم ای خونه این دختر همیشه ـتو

 .توام پشت همه

 :دهم می فشارش خودم به قبل از تر محکم و نشیند می قلبم وسط حرفش این
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 میدین؟ راهم باغ، خونه بیام کنم قهر آالن با اگر ـیعنی

 :بوسد می محبت با را ام شانه سر

 نهک اذیتت خواسته نا یا خواسته دنیا تو کسی هر بدون ولی نیست، تو کار ـقهر

 .باشه ترینم عزیز کس اون اگر حتی کنارتم من

 :شویم جدا هم از شادی با تا خندم می رویش به

 است؟ نوه ترین عزیز آالن که داری قبول پس. دوست پسر عزیز ـای

 :کند می کج را سرش عزیز

 کدومو هر دارن؟ هم با فرقی چه انگشت تا پنج این مادر برای من، طفلک ـآخه

 .دیگه میاد خون ازش ببری

 :بوسمش می و گیرم می دستانم میان را دستش

 .میاد در خونش بقیه از بیشتر ببری اگر آالنو ولی. دارم ـقبول

 :گوید می حرص با

 ...صلواتی پدر ـبرو



 
1704 

 تردید با اینبار ولی آورد می زبان بر راحت پدرم شدن پیدا از قبل تا که حرفی

 راحتی نفس شود می مطمئن که پدرم حواسی بی از و کند می اطراف به نگاهی

  .کشد می

 :جفتمان ی شانه روی گذارد می دست و آید می سمتمان به تند آراز

 .داریم کشون عروس که کنین تموم آهو و اشک مراسم ـزودتر

 :بیایم بیرون اش سنگی دستان زیر از کنم می سعی

 کجاست؟ ما ی خونه دونی می تو مگه چیه؟ کشون ـعروس

 :کشد می سفت را لپم

 خونه هم. طاق به کوبیدی منو سر شدی داداشم زن نکن فکر. قفلی ابری ـآره

 .است ساخته کارت تلپم؛ اونجا همش بعد به ازین هم کجاست دونم می اتون

 :رسد می را زبانش حساب من از زودتر عزیز

 سرجهازی کردی؟ دعوت خودتو کجا تو عسل ماه برن خوان می اینا. ـبیخود

 ای؟
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 :گوید می آرامتر صدایی با و بگوید چیزی او دهد نمی مهلت هم باز

 ...کن معلوم زودتر هم رو دختره این ـتکلیف

 :چشمانش روی گذارد می را دستش دو آراز

 چشمم رو. قفلی جفتی همین؛ ی لنگه مادربزرگ و نوه که واالنصاف و ـالحق

 .گیرمش می رم می فردا همین عزیز

 در دورتر کمی که است پدرم و آالن سمت من نگاه اما دهد می را جوابش عزیز

 و گوید می پدرم به چیزی بیند می را مضطربم نگاه آالن تا. همند با صحبت حال

  .آیند می سمتمان به هم با

 قابل ها مهمان ی همه بین در شیک ظاهر و مشکی شلوار و کت آن با آالن

 می و شوند می نزدیکمان. ریزد می هری قلبم دیدنش بار هر با و است تشخیص

 :گوید

 خانم؟ ابریشم بریم ـخب

 یم نگاه پدرم به و زنم می لبخند بردش می کار به خیلی جدیدا که خانمی لفظ به

 :کنم
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 .جانم پدر ی اجازه ـبا

 ام پیشانی و آید می خوابهایم ی همه مثل پدرها، ی همه مثل و شود می نزدیکم

 :گوید می آرام و بوسد می محبت با را

  .بدون زندگیتو قدر داره؛ دوست هم خیلی خوبیه، مرد ـشوهرت

 کسی روزی، داشت دوست چقدر که دانم می. پاشم می رویش به محزونی لبخند

 .نیفتد روز این به شان زندگی که. بزند محبوب به را ها حرف این

 :گیرم می را دستش

 .جان بابا شما مخصوصا. دونم می مو زندگی خوب آدمای ی همه قدر ـمن

 چین تا لبخند. بودم نکرده استفاده زدنش صدا برای بابا ی کلمه از امروز تا

 :گیرد می آغوشم در و کند می پرواز هایش پلک

 .برات باشم خوبی پدر بتونم ام زندگی از مونده باقی صباح چند این ـامیدوارم

 :کند می تازه را دلم داغ رنجورش و نحیف بدن

 .نباشه رفتن از حرف کنم می خواهش. کنین زندگی باید حاالها حاال ـشما
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 سکرآور ی خلسه آن از آالن صدای. گذارد می هم روی آرام را چشمانش

 :کند می دورمان

 بریم؟. جان ابریشم هستنا ما منتظر ـهمه

 .شوم می جدا بابا از و پاشم می رویش به لبخندی

 می شان سرخوشانه های جیغ و ها بچه شلوغی وسط از و گیرد می را دستم

 مگیه است قرار که کنم می نگاه بقیه به تعجب با. برسیم ماشینمان به تا دویم

 :بیایند سرمان پشت

 .آخه واسادن آدم همه این. کنم خداحافظی حسابی درست ذاشتی می ـکاش

 اتاقک داخل به را دامنم ی دنباله کند می کمک و کند می باز برایم را ماشین در

 .بکشم ماشین

 .برات بگم تا بپوش شنلتم اون بگیر دامنتو ـفعال

 می سوار و گذارم می سرم روی را کالهش. پوشم می را شنلم و بندد می را در

 :سمتم چرخد می. شود
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 آخر. میبینی بازم کننو می ویغ و جیغ واسادن که اینایی همه اینکه اول ـخب،

 به رسیدن تا چشمت به بزن بگیر اینو ثانیا. مهمونیه خودمون ی خونه هفته

 عاشق چقدر من که دونی می بکنی شیطنتم. نکن بازش نظرم مورد مکان

 .شیطونیم

 :کنم می نگاه داده دستم به که کلفتی و سفید ی پارچه به

 .میشه پاک آرایشم که چشمم به ببندم ایه؟ بازی دیوونه چه دیگه ـاین

 :کند می روشن را ماشین

 یه این به بسپر چشمشو بخش. بشه پاک باید وامونده آرایش اون که ـباالخره

 .خودم با اش بقیه پارچه تیکه،

 .اندازد می سرش پشت به نگاهی و گردد می بر. کنم می نگاهش متحیر و ساکت

 :من سمت چرخد می دوباره افتادن راه از قبل و زند می بوق

 بشی؟ مومیایی آرایش همین با قراره نکنه ـچیه؟

 مرا دل حداقل اما ندارد اثری او روی که کنم می نثارش غلیظی ی غره چشم

 شوم می خیره رویم به رو به بلند، و باریک ی پارچه به توجه بی. کند می آرام
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 از چقدر من و کنند می حرکت سرمان پشت ها ماشین. شود می کوچه وارد او و

 روی زند می یکباره. ترسم می همیشه عروس های ماشین پشت کارناوال این

 .منتظر و ساکت کند؛ می نگاهم و ترمز

 می دستم از را پارچه جواب بی و دهم می تکان برایش سوالی ی نشانه به سری

 :گیرد

 .ببندم چشمتو ـبرگرد

 داستانیه؟ چه دیگه این ببندی؟ منو چشم ترمز رو زدی کوچه وسط ـواقعا

 پارچه. اندازد می پایین را شنل کاله و گیرد می را ام شانه طرف دو آرام خیلی

 :گوید می گوشم کنار و بندد می چشمم به را

 بگو بازی غد بدون بار یه. زنم می کنار باشه اتوبانم وسط واجب کار ـواسه

  .چشم

 :نشینم می سینه به دست و کشم می عمیقی نفس

 خودم؟ از غیر کجاست من ی خونه دونن می آدما فوج اون ی همه ـیعنی

 :کند می حرکن ماشین دوباره



 
1710 

 عروسیمونو بود خداش از که زده خدا بدبخت سینای هیچی، دونن می که ـهمه

 .دونه می هم باشه

 !نیار اسمشو اصال. ام شاکی ازش که نیار اونو ـاسم

 :پرسم می دوباره و گوید نمی چیزی

 یرز. زنشه دل ور بیمارستان است هفته یه که اون دونه؟ می سینا که چی ـیعنی

 .شن سورپرایز نیاد اش بچه قافل نا وقت یه گرفته شکمشو

 صدای و آورده در را لجم او سکوت و ام بسته چشمان. گوید نمی چیزی هم باز

  .کند می ام عصبی بیشتر سری پشت های ماشین بوق

 بیاره؟ بچه باید سینا زن سال وقت این ـاصال

 :گوید می وقتی مخصوصا کند می ام روانی خندیدنش بلند صدای

 .بودن نکرده هماهنگ شما با زاییدن بچه واسه ـببخشید

 :گوید می که کنم می دورش چشمم از کمی و زنم می پارچه به دست

 !ابریشم نکردیا کردی باز ـچشمتو
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 همه ایه؟ صیغه چه دیگه سورپرایز. میادا بدم بازیا لوس این از من دونی ـمی

 .کنن سورپرایز منو خوان می جدیدا

 صورت زمستانی خنک بسیار نسیم و کشد می پایین را خودش سمت ی شیشه

 :کند می خنک را ام گرفته گر

 جیگر به دندون ساعت یک. کنن سورپرایز منو زن بخوان کنن می غلط ـبقیه

 ...تمومه بذاری

 مگه کجاست امون خونه. میرم می دیگه ساعت یک تا که من ساعت؟؟ ـیک

 یه ببری منو خوای می گفت دریا بدبخت گرفتی؟ خونه شهر خارج نکنه آالن؟

 ...بگو رو ساده من...دوستاما از دور دیگه شهر

 زنه، نمی که حرف تو رفیق این ماشاهلل فرمودن؟ چی اشرف حضرت دیگه ـخب-

 .بیرون ریزه می که گوهره و در

 :باشد دستش مچ زنم می حدس که جایی سمت برم می را دستم

 .نکنی رد قرمزارو خط باشه حواست ـآی

 :دهد می سر شادی ی خنده
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 .قرمزاست خط از عبور فقط هدفم امشب ـاصال

 :ام چانه روی نشیند می دستش همان و جوم می را لبم حرصی

 !رو وامونده این ـنکن

 .نمیگی هیچی ساکتی که خودتم. بدیم گوش بذار آهنگ یه ـحداقل

 .برات ذارم می ـآهنگم

 بوق صدای. بزنم غر کمتر تا گذارد می را محبوبم های آهنگ هم سر پشت و

 یک به نزدیک. هستند همراهمان هنوز که دهد می نشان پشتی های ماشین

 می پخش که آهنگی به و کند می رانندگی ساکت آالن هنوز و گذرد می ساعت

 .دهد می گوش شود

 من لج درآوردن واسه قصد از االن داریا، حرف هزارتا همیشه حاال ـنرسیدیم؟

 .شدی ساکت

 :خندد می باز

 اومده، سر صبرت اینکه واسه حاال...خانم عجول رسیدیم کنی صبر دیگه ـیکم

 .کنی شیشه تو منو خون کمتر که بگم هم خاطره یه برسیم تا بذار
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 می و گیرد می را دستم و خندد می دوباره. دهم می گوش ساکت و گیرم می آرام

 :بوسد

 .کردی می جیغ جیغ داشتی که االن تا شد؟ ـچی

 :شوم می جا به جا جایم سر

 .بگی خوای می چیزی یه گفتی ـخب

 .بگیری آروم شاید بکنم اعتراف یه ـآره

 .ـبگو

 پشت کارناوال های بوق صدای که ایم کرده گیر ترافیک وسط که است معلوم

 :شده تر جان کم هم سرمان

 اب کردیم می بازی حقیقت یا جرأت یادته؟ ها بچه با جاجرود رفتیم که سالی ـاون

 .ها بچه

 .بود مریض هفته دو و استخر تو پرید زمستون وسط احمق آراز که. یادمه ـآره

 :گوید می عمیقی نفس از بعد و کند می سکوت
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 کردی؟ انتخاب حقیقتو نوبتت سر تو یادته...سال همون ـآره

 ...ـاوهوم

 زنگ همه از اول کی به بیفتی خطر تو جایی یه وقتی، یه اگر پرسید ازت ـنادر

 گفتی؟ چی تو زنی؟ می

 :دهم می را جوابش فکر بدون

 .آراز ـگفتم

 :گوید می بعد و شود می ساکت دوباره

 آراز؟ گفتی ـچرا

 :گویم می کالفه

 بگیری؟ اعتراف یا کنی اعتراف خوای می ـاالن

 :گیرد می را دستم دوباره

 ...برم صبرت بی ی کله ـقربونت
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 آراز بعدم...رسونه می خودشو کردن دعوا بدون همیشه اون چون ـخب

 منم. خودشو رسونه می تر راحت کمتره؛ تو از مسئولیتشم بار تازه. داداشمه

 .گیرم نمی وجدان عذاب

 :گذارد می ماشین ی دنده روی را دستم

 اونجوری آراز مریضی بابت اینکه از بعد و جوابو اون بعد که اینه ـاعترافم

 میاد پیش حال هر به یعنی...که ممکنه کردم می فکر مدتها تا شدی، نگرانش

 ...دیگه

 چی؟ ـکه

 .باشه رفته آراز واسه دلت ممکنه کردم ـفکر

 :کنم می صاف ای سینه بعد و شویم می ساکت جفتمان

 پرید؟ سرت از خریت این که شد چی ـبعد

 :گیرد می دستم از گازی بعد و کند می جذابی ی خنده تک

 .زنیا می حرف آقات با داری باشه ـحواست
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 :گوید می خودش و زنم می ای خنده تک

 .کشیدم زبونت زیر از جوری یه کردم بدجنسی بعدش ـهیچی

 :آید نمی یادم روشنی ی خاطره و کنم می فکر کمی

 گرفتی؟ اعتراف ـکی

 آراز بکن فکرشو گفتم بهت. شدین مدیره هیئت جزو آرازم و تو که سالی ـاون

 بشینه تونست می اتون یکی اونوقت جلو، اومد می و خواست می تورو اگر

 .نکنه کار و خونه

 :کشم می بیرون مهربانش و گرم دستان میان از را دستم محکم

 که اومدم نمی بودی هرجا ماهم یه تا. زدی ای مسخره حرف چه اومد یادم ـبله

 .دادی حرصم بس از نبینمت،

 :کند می تری آرام ی خنده

 منطقیه؟ االن شدنت عصبانی. بکنم خوام می اعتراف گفتم که ـمن

 :کنم می را پشتم سینه به دست
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 فکر چطور...نبودم حاضر من موندم می مرد دونه یه دنیا کل تو حرفه؟ اینم ـآخه

 آراز؟ آخه کردی؟

 :گیرد می دستش میان را دستم زور به دوباره

 نفع به خواستم می وگرنه. دیگه شد راحت خیالم که گفتی همینو هم موقع ـاون

 .خانم ابریشم هست حسودم عاشق آدم. کنار بکشم آراز

 :گویم می عصبانی درباره

 ...حماقته اسمش نیست، حسادت ـاین

 :کند می توقف ماشین یکباره

 برات چی همه از شوهرت احترام همیشه ندادی قول عزیز به مگه زشت؟ ـحرف

 دیگه؟ کسای احترام از تر مهم حتی باشه؟ تر مهم

 :شود می تر دور ها بوق صدای که هست حواسم و زنم می بند چشم به دست

 گیم؟ می چی عزیز و من ببینی فالگوش واسادی ـتو

 :گیرد می را دستم دوباره
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 لج سر منو. دم می قلقلکت صبح تا امشب بشی شیطون و کنی تقلب خدا ـبه

 .ننداز

 بعد و خورد می تکانی آالن. ایستد می و رود می پایین سرازیری یک از ماشین

 .آید می در شدن بسته صدای

 .شوم پیاده تا کند می کمک و کند می باز مرا سمت در

 نکنم؟ باز ـهنوزم

 ـخیر

 سوار و گیرد می را دستم. شوم می ها چراغ ی یکباره شدن روشن متوجه

 :چرخم می اطراف به بسته چشمان همان با. شویم می آسانسور

 سیناست؟ ی خونه کجاییم؟ ـآالن

 :خندد می بلند

 ادزی البته که کار آخه؟ بکنیم داریم کار چی سینا ی خونه شب نصف ما ـنابغه

 آخه؟ سینا ی خونه ولی داریم

 :بزنمش گذارد نمی چرخم می صدایش سمت به



 
1719 

 کارای یا سیناست ی خونه یا باشه داشته آسانسورم که آشنا ی خونه ـآخه

 ...خودمون

 :پرسم می یکباره و شویم می ساکت جفتمان. کند می توقف زود آسانسور

 خودمونه؟ کارای از ـآالن

 رود می دوباره دستم. راست سمت به کشد می را دستم و گوید نمی چیزی باز

 :گوید می که دستم سمت

 هدیگ بشه پایین باال موعد از زودتر دستت. امون خونه رسیدیم دیگه االن ـابری

 ...بازه حسابی دستم من

 !نترسون ـمنو

 پایین و باال وار نوازش و گذارد می کمرم پشت را دستش و کند می باز را در

 :زند می لب گوشم کنار. کند می

 .من عشق اومدی خوش ات خونه ـبه

 :گویم می هیجان با
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 ...بودی نگفته حاال ـتا

 .اینجا بودیم نیومده حاال تا ـخب

 ...منو عشق...ـنه

 :بوسد می آرام را لبم و شود می بلند اش خنده صدای

 .افتاد می دهن از که گفتم می همیشه. بهت بگم وقتش به بودم ـگذاشته

 :شوم متوجه بو از شاید کشم می بو و زنم می لبخند

 چشممو؟ کنم ـباز

 بلندم و گذارد می پایم زیر را دستش. کنارم گردد می بر دوباره و بندد می را در

 .کاه پر عین راحت، خیلی کند؛ می

 :کشم می ای خفه جیغ

 .میشکنه کمرت پایین بذار منو خدا تورو ـوای

 :زند می لب لبانم مقابل نزدیکی بسیار ی فاصله از

 .نگیر کم دست منو کمر های توانایی ـاصال
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 .بوسد می را لبانم هوا بی و خندم می

  .شم می غافلگیر همش اینجوری. دیگه کنم باز چشممو ـبذار

 .مکش می خوشبویش گردن به را ام بینی و رسانم می گلویش زیر به را را سرم

 :گوید می لب زیر اش لعنتی و گر معجزه صدای همان با

 .باشه حواست. کنیا می رد یکی یکی قرمزارو خط ـداری

  .شود می دیگری فضای وارد و بوسم می را گردنش زیر

 هوای که کند می باز را دری دیگرش دست با و داشته نگه مرا دست یک با

 .ریزد می جانمان به یکباره خنک

 :کنم می بلند را سرم

 فیروز؟ ساختمان اومدیم ـآالن

 باز را بند چشم خودش دستان با. گذاردم می زمین روی و کند می شادی ی خنده

 ردهک علم قد خلوت حیاط وسط که است باالیی بلند درخت صحنه، اولین و کند می

 .رفته پیش آسمان قاب دل تا و
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 :آویزم می گردنش به شاد و زده ذوق

 بودیش گذاشته فروختی؟ نمی همین برای رو خونه این. عاشقتممم آالن ـوای

 این داخلی بخش واسه سینا دست زیر فرستادی منو همین واسه خودمون؟ واسه

 ساختمون؟

 جایش سر را مویم ی خورده بهم ی طره و کند می نگاهم لبخند با همانطور

 :گوید می آرام و بوسد می را گردنم و چانه بین جایی. کند می میزان

 ...برام بودی قیافه تو ماجرا این سر چقدر هم تو ـکه

 .فرستم می آسمان به را ام خنده بلند صدای و بوسم می را صورتش بار چند

 .کنین می شیشه سقفشو نگفت سینا. شده خوشگل چقدر اینجا ـسقف

 :شود می تخس و شیطان پسرک دوباره

 باال از ولی پیداست آسمون اینور از. بود خودم ی ایده ایش شیشه سقف ـدیگه

 .است آینه بینن؛ نمی رو شیشه زیر ها همسایه

 ی گوشه باربیکیو به. زنم می چرخ خلوت حیاط وسط و کنم می بلندی ی خنده

 های گلدان انبوه به و کنم می نگاه لذت با حصیری های صندلی و میز و حیاط
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 پیچ به. برداشته را خانه کل عطرشان و اند کرده پر را حیاط جای جای که گلی

 بو شب و یاس عطر و کشم می دست دیوار کنج زیبای و ظریف ی الدوله امین

 :کنم می حبس سینه در را

 هوای وقت هر دلمو که گذاشتی امون خونه وسط کوچولو باغ یه آالن ـوای

 .اینجا بیایم کرد باغو خونه

 :زمین روی از کند می بلندم و کند می بغلم دوباره

 هفته آخر قرار. برمت می کور چشمم خودم کرد، باغو خونه هوای وقت هر ـدلت

 .پابرجاست دنیا آخر تا که هام

 .زمین بذار منو گیره می درد کمرت خدا ـبه

 :بوسد می را ام بینی نوک

 .دیگه کنم آشنات قابلیتام با ریم می ـداریم

 می بر خانه، ی شده دکور زیبا بسیار هال کنار از عبور هین و خندم می بلند

 :گذارد نمی که ببینم بهتر را آشپزخانه تا گردم
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 باید فقط االن چیه؟ کردنت نگاه دیگه. بوده خودت دست اینجا داخلی کل ـخوبه

 .ببینی منو

 :پیچانم می را گوشش

 همون از هرچند. که ندیدمش خودم ی خونه چشم به وقت هیچ خان ـحسود

 باشه دیگه کس مال قراره اگر حتی. باشه من مال واحد این میخواست دلم اولشم

 ...خوب آدم یه به برسه

 :شوند می نزدیک هم به هایش اخم

 اش؟ بکنی عموت پسر پیشکش خواستی می همین ـواسه

 :کنم می فرو گردنش در را سرم

 ...موقع اون بود خونه دنبال بدبختم اون ـدیگه

 :کند می نگاهم غضب با

 بدبخت؟ گی می اون به ـبدبخت؟

 :گویم می کردنش ناراحت از ترس با



 
1725 

 معرفی خونه بهش که نداره رو هیچکی. دیگه بدبخته خب که اینه منظورم ـنه

 .کنه

 سفیدش خواب تخت که همان. ایم شده دلبازمان و بزرگ خواب اتاق وارد دیگر

 لبم به جانم شدنش آماده تا و دادم سفارش نجار به خودم که بود طرحی هم

 سکوت در. گیرد می فاصله کمی ها اخم همان با و تخت روی نشاندم می. رسید

. کند می باز را کشویی کمد در. کند می لباسی چوب سوار و آورد می در را کتش

 که انگار نه انگار بزنم؛ محک دیگر یکبار را کمد عمق که کشم می سرک باز

 .ام کرده بحث ها نصاب با چقدر عمقش متر میلی چند فقط سر

 می اتاق مستر دستشویی و حمام سمت و کند می باز آرام را آستینش های دکمه

  .رود

 دوستشان حد از بیش که کنم می نگاه بزرگش ی آینه و سفید آرایش میز به

 من مال خانه که است این بر قرار دانستم نمی که وجودی با خوشحالم. دارم

 .گذاشتم وقت و کردم کار برایش دل و جان با اما شود،
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 از اش عضالنی و لخت ی باالتنه با دلخور همانطور و آید می بیرون حمام از

 گذارد می توالت میز ی کشیده صندلی روی هم را لباسش. شود می خارج حمام

 .تخت سمت آید می و

 دیگر خانه سکوت و چشمانش روی گذارد می را ساعدش تخت، روی افتد می

 رو از شاید تا کنم می نگاهش خیره و کشم می جلو کمی. شود می دهنده آزار

 عضالت روی کشم می دست احتیاط با و انگشت با. نیست خیالش عین اما برود

  .بازویش ی جسته بر

 .ابریشم ـنکن

 !شدم ابریشم باز

 .گنده مرد کردی لوس خودتو اینجوری بدبخت ی کلمه به خاطر به که ـنگو

 :شوند می تیره باز چشمانش و دارد می بر را دستش 

 ...نمیاد خوشم مرتیکه اون از من دونی ـمی

 :کشم می جلوتر را خودم کمی

 ...آوردی اسمشو خودت ـخب
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 می فاصله تخت از را بدنش کمی و گذارد می بدنش زیر را آرنجش سرعت به

 :دهد

 کردی؟ دفاع ازش چرا ـتو

 اب و بود شده قایم اش ساله پنج و سی مرد ی چهره پشت که لجبازی پسرک به

 گرم را فرمش خوش های لب و روم می جلو. شوم می خیره کوبد می پا لجبازی

 .خودش مثل: نفسگیر و طوالنی عمیق، گرم، بوسم؛ می یکباره و

 :کشم می عقب آرام را سرم بعد

 جاتو تونه نمی ثانیه یه حتی هیچکی عزیزی؟ من واسه چقدر دونی می که ـتو

 خوای می یعنی. ببخش بزرگی که تو کردم اشتباه من حاال. بگیره قلبم و فکر تو

 فقط که شیطونیایی بشی؟ خیال بی زده خدا آدم یه خاطر به امشبو قرمزای خط

 ...قلقلکا...قابلیتا...خودته کار

 دلخورش و گیرانه مچ حالت هنوز نگاهش اما گیرد می آرام هایش نفس صدای

 :گیرد می چشمانم از را نگاهش. کرده حفظ را

 .کن خر خودتو ـبرو
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 را سرم دهم، می جا بازوانش میان را خودم کند حرکتی دستش اینکه از قبل

 :گوید می آرامی مکث از بعد. کنم می نگاهش خیره و گذارم می اش شانه روی

 !نگو هیچی تو میشه مرتیکه اون حرف وقت هر...خرتم چقدر من که دونی ـمی

 اسحس خیلی گفته بارها که جایی همان. کشم می گوشش ی الله پشت را انگشتم

 !کند می پر یکباره را صدش تا صفر و است

 .ـچشم

 :گوید می متعجب و سمتم چرخد می برگشته اولش حالت به که چشمانی با

 گفتی؟ چی ـچی؟

 :کنم می دلی ته از ی خنده

 الدنب دیگه پس بیاد در دهنم از شاید اونم بار، یه صدسال کلمه این که دونی ـمی

 .نباش شنیدنش دوباره

 می باز را لباسم های دکمه آرام آرام نوازش با و کمرم سمت رود می دستش

 :کند
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 تو .نیست حرجی بهش کنه پر منو صد تا صفر ای ثانیه بتونه که کسی ـدیگه

 .است صدقه قربون من گوش به بدی فحشم االن

 حرکت نوازشگر و آرام فرمش خوش بدن روی دستم و خندم می قبل از تر بلند

 و آرام گوشم کنار و زند می خاموش را چراغ کلید دیگرش دست با. کن می

 :کند می زمزمه نوازشگر

 خواد؟ می کسیو کسی دنیا تو خوامت، می من که انقدری ـیعنی

 :گویم می بدجنسی با رود می عقب که سرم. کشد می دندان به را لبهایم بعد و

 .شن می خواستنی همه آخه رختخواب ـتو

 :کند می ای طوفانی ی خنده

 .عاشقتم بومم پشت خالی و خاک تو کردم ثابت که یکی ـمن

 :زنم می لب و بوسم می دیگر بار را گوشش ی الله

 .عمره یه مال نیست؛ روز دو روز یه مال تو خواستن خودت قول ـبه
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 تنم سفید های کالویه. نوازد می را زیبایی های نت بدنم روی آرام آرام دستش

 عطر بین آرام، شب یک دل در من و رود می پایین و باال بلندش انگشتان زیر

 دونفره رقص زیباترین به ها شمعدانی و بوها شب ها، یاس ها، الدوله امین پیچ

. شود می همراه شدنمان یکی با پایانش که رقصی. شوم می دعوت دنیا ی

 شوپن های والس زیباترین به را شدنمان یکی گرمش های لب و بلد کار دستان

 :خواند می برایم آالن صدای با رویا و خواب میان در کسی انگار و کنند می بدل

-- 

 

 دارم می دوست ام نشناخته که کسانی همه جای به را تو“

 گرم نان عطر خاطر به را تو

 دارم می دوست شود می آب که برفی برای

 دارم می دوست ام نداشته دوست که کسانی همه جای به را تو

 دارم می دوست داشتن دوست خاطر به را تو

 نریخت وقت هیچ و شد خشک که اشکی برای
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 دارم می دوست نشکفت گاه هیچ و شد محو که لبخندی

 دارم می دوست ها خاطره خاطر به را تو

 محال آرزوهای به کردن پشت برای

 دارم می دوست خیال و توهم نابودی خاطر به

 دارم می دوست داشتن دوست برای را تو

 وحشی های الله خاطردود به را تو

 گردان آفتاب زرین گونۀ خاطر به

 دارم می دوست داشتن دوست خاطر به را تو

 دارم می دوست ام ندیده که کسانی همه جای به را تو

 ها لحظه تلخ لبخند برای را تو

 دارم می دوست ها خاطره شیرین پرواز

 دارم می دوست دید نخواهم که کسانی همۀ اندازۀ به تورا

 دارم می دوست آسمان های ستاره اندازۀ باران، قطرات اندازه
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 دارم می دوست پاکت قلب آن اندازه خودت، اندازه به را تو

 دارم می دوست داشتن دوست برای را تو

 دارم می دوست...  ام شناخته نمی که کسانی همۀ جای به را تو

 دارم می دوست...  ام زیسته نمی که روزگارانی همۀ جای به را تو

 و شود می آب که برفی و گرم نان عطر خاطر برای

 ... گناه نخستین برای

 دارم می دوست...  داشتن دوست خاطر به را تو

 ”دارم می دوست...  دارم نمی دوست که کسانی تمام جای به را تو

 ️❤پایان
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