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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 عاشقانه ی: رمان هاییو صفحه آرا یطراح

 tara.at یشکر هی: عطسندهینو

 یسعد هیجلد: مهد طراح

 wWw.Romankade.comعاشقانه:  یرمان ها تیسا

 تلگرام ما: آدرس

@romankade_com 

 باشد. یعاشقانه محفوظ م یکتاب نزد رمان ها نیحقوق ا یتمام

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 " یعالم فان نیا یبه نام خداوند تمام زخم خورده ها "

 

 «زخم کهنه»رمان: گناهکاران  نام

 

 یانتقام _ییمعما _: عاشقانهژانر

 

 

 :مقدمه

شده سر  یرحم یروزها. ب نیتوز ا نهیروزگار هستم؛ همان پسر سر به راه گذشته ها و مرد ک یمرد دو چهره  من

 مثبت نباش! یژگیام. در من به دنبال و یزندگ یلوحه 

ضربه  انیم نیهستم که در ا یتمام کسان ی ندهیها و نما یاهیمن قدر مطلق س ،یها. آر یام از تمام خوب یخال من

شک من  یشوم. ب یم شیدهم و خودم هم قاض یم لیتشک یعدالت زی. مرمیخورده اند. من آماده ام تا انتقام بگ

 خودم عدالت را اجرا خواهم کرد.

 

 «اول فصل»

 

 "سوم شخص  "

 رونیکنه. بابا بهروز تا االن نذاشته از خونه ب یامروز، روز چهل و هفتمه که به هوش اومدم. سرم به شدت درد م -»

 یدم؛ از زندگ یکه تحت نظر خودِ بابا تو خونه انجام م یمداوم ناتیبرم. البته تنها سه هفته اس که به کمک تمر
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جور روزها بد نیبدنم خشکه و اون انعطاف الزم رو نداره. ا یکم مگرفتم. هنوز هبود فاصله  رمیگ بانیکه گر یا ینبات

م ه یفهمم چند بار یهمه اصرارهاش رو نم نیا لینور. دل یرفتن هم که شده نور ال رونیمنع ب نیکالفه و افسرده ام ا

 کنم چون استراحت دیکه من با نیجمله رو به خوردم داد اونم ا هیتنها  رون،یذاره برم ب یکه چرا نم دمیکه ازش پرس

 یبرگه ها رو به زور از اتاق کارش کش رفتم تا بتونم چند خط نیاومدم. االن هم ا رونیتازه بعد از چند سال از کما ب

 که در روز قرص یمدت اندک نیدونم چون تو ا یم دیشد و حافظه ام کم کم برگشت؛ البته بع یفرج دی. شاسمیبنو

ز ا شتریشه ب یامر باعث م نیرسم. هم یم جهیکنم کم تر به نت یفکر م یده هر چ یموندن م ردایب یهام بهم اجازه 

 ...«ینم ادمی یچیدست خودم کالفه بشم و حرص بخورم چون ه

. چشمانش از ترس دو دو دیشد، دست از نوشتن کش یتر م کیکه هر لحظه به اتاقش نزد ییقدم ها یصدا دنیشن با

که در مشتش  یا چارهیب یزد. آب جمع شده در دهانش را با سر و صدا قورت داد و تمام استرسش را بر سر برگه  یم

 ریبه سرعت کاغذ مچاله شده و قلمش را به ز در ی رهیکرد. با تکان خوردن دستگ یشد، خال یهر لحظه جمع تر م

 شد. رهیآن نشست و به در خ یپتو انداخت و خودش هم بر رو

 یپسرک را شکار کرد. در را پشت سرش بست و رو یو حرکات هول زده  دهیرنگ پر یدر بدو ورودش چهره  زبهرو

 :دینشست و پرس زیپشت م یصندل

 شده بابا جون؟ یزیچ

کند، جواب  یکرد ارتعاشش را مخف یم یکه سع یآرام یخشکش را با آب دهان تر کرد و با صدا یلب ها پسرک

 بهروز را داد:

 کم خسته ام. هیبابا جون فقط  نه

 شیامروز برا یپسر کم نیلگند. ا یم انیم نیدر ا یزیدانست چ یباال انداخت و سکوت کرد با آن که م ییابرو بهروز

 و افکارش را پس زد و گفت: دیکش یقیمشکوک بود. نفس عم

 بودم تا داروهات رو بهت بدم. اومده

و به  ختیآب ر یمقدار وانیدرون ل زیم یقرص که در مشتش بود را به دست پسرک داد و از پارچ رو یدانه ا چند

و  یرا در مقابل چشمان منتظر بهروز آب را خورد و لبخند کج شیچون و چرا داروها یداد. او هم ب گرشیدست د

 به لب آورد. یمعوج
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 خب بدنت ضعف که نداره؟ -

 و گفت: دیبه سرش کش یدست

 کم سر درد دارم. هیقط ف نه

 شد، جواب داد: یطور که از اتاق خارج م همان

 .هیعیطب یکه دار ییسر دردها نیا

 

 

 " نیآر "

دم. قاب عکس کر یصدا دارم را حواله  شخندیسوخت، گرفتم و ن یانگشتانم م انیکه م یکیبار لتریاز ف یقیعم کام

در دستم  گاریس لتریخشم مشتم گره خورد و ف یبودم. از رو زاریدرون عکس به شدت ب یمظلوم نما یاز چهره 

 و لب زدم: دمییرا بهم سا میچالنده شد. دندان ها

 نمک به حروم. یمتنفرم دختره  ازت

 گریگذاشتم تا چشمم به آن صورت منفور د زیم یرا با انزجار از قاب عکس گرفتم و آن را بر عکس بر رو میها یشیم

 .فتدین

 و زمزمه کردم: دمیم کشبه چانه ا یدست

 .رمیگ یرو ازتون م یپنج سال تباه نیشم، مطمئن باش! انتقام ا یم دتیجد یشب و روزِ تو و اون خانواده  کابوس

شکست، اضافه کرد. همان  یکه سکوت اتاق را در هم م یکالم یب کینت به موز کیبه در اتاق نواخته شد و  یا تقه

 انداختم، لب زدم: یرنگم م ییطال یگاریرا درون جا س گارمیطور که جسد س

 تو! ایب

 گوشم را نوازش کرد: ییآشنا یبعد صدا یا لحظه
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 معرفت! یجناب ب سالم

کردم که چه قدر محتاج  یدرک م دمید یشدم. حال که او را م رهیسرعت سرم را بلند کردم و به چشمانش خ به

 دم:بلند شدم و مشتاقانه لب ز میهستم. از جا شیبودن ها نیهم

 مرد؟ یبرگشت یک

 سر داد و گفت: یخنده ا تک

 از استقبال گرمت! یمرس

 و گفتم: دمیجلو رفتم و حجم مردانه اش را در آغوش کش یبه خودم آمدم و کم تازه

 از وگاس! یعجب دل کند چه

 و لب به اعتراض گشود: دیکش رونیبه پشتم زد و خودش را از آغوشم ب یا ضربه

 کرگدن! بذار نفس بکشم! یبابا خفه ام کرد یا

 قرارش دوختم و گفتم: یرا به چشمان ب نگاهم

 ؟یچونیپ یحرف رو م چرا

 مبل نشست و گفت: یرو

 .هیآبک یلیسواالت خ چون

 در آن مشهود بود، گفتم: یکه دلخور یام نشاندم و کنارش نشستم. با لحن یشانیپ یبه رو یا یتصنع اخم

 !؟یآبک یگ یارزش شدم که به حرف هام م یمن انقدر ب یعنیشما درد نکنه  دست

 کرد و گفت: مینثار بازو ینسبتا آرام ی ضربه

 !ارنیبرام ب ییچا هی! پاشو زنگ بزن هیچه وضعه مهمون دار نیخشک شد ا گلوم

 لب غر زدم: ریبلند شدم و ز میجا از
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 تو برو من هستم جات! یگفته زک نیقزو یکه، به سنگ پا ستین رو

 دستانش را رو به آسمان گرفت و گفت: یلودگ با

 !نیبگو آم ل،یچشم بخ بترکه

 به در یبدهم. همان لحظه تقه ا یکردم و به سمت تلفن رفتم تا سفارش چا شیها ینثار تمام مزه پران یغره ا چشم

 راه توقف کردم و گفتم: ی انهیاتاق نواخته شد. در م

 !دییبفرما

 زیم یرا رو ینیبه او چشم دوختم که با هول س یستش وارد اتاق شد. سوالدر د یچا ینیبا س یباز شد و سماع در

 گذاشت و گفت:

 شما و مهمونتون. یبرا ارمیرو دادن دستم گفتن ب ینیجا که ملوک خانوم س نیاومد ا یم داشتم

 :دمیتکان دادم و پرس یسر

 ؟یکار دار یچ

را درون دهانش چپانده بود و به زور آن را  ینسبتاً بزرگ ینیریکرد که ش یانیرا یحواله  یا هیثان یمرددش را برا نگاه

 و گفتم: دمیمنظورش را فهم د؛یجو یم

 از خودمونه؛ حرفت رو بزن! انیرا

 بلند شد و با دهان پر گفت: شیباال انداخت و از جا یشانه ا یالیخ یبا ب انیرا

 .دیتا راحت تر حرف بزن رونیرم ب ینداره من م بیع

 زدم:تحکم سرش غر  با

 سر جات! نیبش

 باال برد و گفت: مینشست و دستانش را به حالت تسل شیسر جا دوباره

 خب نزن! لهیخ
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که  دیدوختم تا بگو ینگاه منتظرم را به سماع ش،یها یتوجه به مزه پران یفرو بردم و ب میها بیرا درون ج دستانم

 جا کشانده. نیاو را به ا یزیچه چ

 را به چشمانم دوخت و گفت: نگاهش

 راستش... آقا

در کنترل کردنش  یکه سع یآرام یگرفت. با تن صدا یم یداشت اعصاب نداشته ام را به باز گریرا خورد. د حرفش

 :دمیداشتم، پرس

 ؟یچ راستش

 و گفت: دیرا دزد نگاهش

 بهتون بگم. دیرسونده که با یخبر پارسا

 صبر گفتم: یب را باال انداختم و با میابرو یتا کی

 خب؟

دادن به افتخار بازگشتتون و خواستن که شما هم تو جشن حضور  بیآخر هفته ترت یجشن برا هیکه  نیخب ا -

 .نیداشته باش

 :دمیو پرس دمیبه چانه ام کش یدست

 خب از ماهان چه خبر؟! لهیخ

 اقامت دارن. هیدونم که در حال حاضر با خانومشون تو روس یفقط م -

 ادم و گفتم:تکان د یسر

 !یبر یتون ینمونده م یا گهید زیاگه چ ،یاوک

 تنها گذاشت.  انیگفت و من را با را یاجازه ا با

 نشستم. انیاز رفتنش مقابل را بعد
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 :دیبعد پرس د؛یرا در آرامش نوش شیاز چا یا جرعه

 ؟یکار کن یچ یخوا یم حاال

 به زبان آوردم: تیرا با قاطع میرا از هم باز کردم و تصم دستانم

 رم. یم

 ؟یمطمئن -

 جا خوش کرده بود، جوابش را دادم: میکه بر لب ها یپهن شخندیزدم و با ن هیمبل تک به

 شروعه. یفرصت برا نیبهتر نیا

 !؟یرو به رو شدن باهاش آماده ا یکه برا یمطمئن نهیدونم، منظورم ا یم -

 پنج سال. یبه اندازه  -

 تکان داد.  یسر

 ؟یشد که برگشت یتو چ -

 فکر کردم. شنهادتیپ یرو -

 خب؟ -

 کنم. یگذار هیکه تو شرکتتون سرما دمیرس جهینت نیبه ا -

 کردم: زیر یرا باال فرستادم و چشمانم را کم میابرو یتا کی

 نه؟یکه همه اش هم یمطمئن

 را کالفه فوت کرد و گفت: نفسش

 .یسرت رو به باد بد دمیترس یچون م برگشتم

 زدم. یصدا دار شخندین
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 مگه مهمه؟ -

 زد: تشر

 نکن آرمان! تیخر

 گفتم:  ش،یتوجه به آرمان خطاب کردن ها یب

 از دست دادن ندارم. یبرا یچیداشتم نه االن که ه یزندگ یبرا یدیبود که ام یماله زمان تیخر

 نزد. یحرف گرینثارم کرد و د یغره ا چشم

 :دمیدر سکوت فرو رفت تا آن که خودم سکوت را شکستم و پرس یمدت یبرا اتاق

 ؟یمون یکجا م االن

 مناسب. یخونه  هیفعالً که هتل تا بگردم دنباله  -

 ؟یخانواده ات خبر دارن برگشت -

 جا خوش کرد و لب زد: الشیخ یب شهیصورت هم یبر رو یشخندین

 خوشه برادرِ من! یادیز دلت

 جا! نیا ایب یکن دایخونه پ یتا وقت -

 شم. یمزاحم نم -

 خواهشاً چرت نگو! -

 شدم و زمزمه کردم: رهیرنگش خ یچشمان مشک به

 .انیتنهام را منم

 کلماتش را به زبان آورد: نیبلند شد و به سمت در رفت. قبل از آن که اتاق را ترک کند آخر شیجا از

 .یحرف نزن چون تو هنوزم خدات رو دار ییتنها از
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 زدم و گفتم: یصدا دار شخندین

 که؟! یدون یوقته که باهاش قهرم م یلیخ

 یب شهیدانست بحث کردن با من هم یزد چرا که خوب م رونیحرف از اتاق ب یرا به شدت فوت کرد و ب نفسش

ش بخش آرام میبرا گریکالم د یب کیموز یبلند شدم. صدا میو از جا دمیام کش یشانیبه پ یاست. کالفه دست جهینت

 و پخش را خاموش کردم. داشتمکنترل را بر ضی. با غختیر یرا بهم م مینبود بلعکس تمام هورمون ها

 یبودم و مدام چشم م ستادهیآمد و من کالفه وسط اتاق ا یسکوت محض اتاق مانند پتک بر سرم فرود م حال

 یگلدان گل سرخ رو یبر رو میها یشیکاهش دهد. م یرا کم تمیکنم بلکه بتواند عصبان دایپ یا لهیچرخاندم تا وس

که  ییزنده کرد؛ همان ها میرا برا گذشتهمزاحم دوباره در سرم جان گرفت و خاطرات  یثابت ماند و صداها زیم

 مردانه اش در کنار گوشم جان گرفت: یکمر به قتلم بسته بودند. صدا داًیجد

 .«یبه کارهات برس یشتریشادتر و با رغبت ب یشه تو فضا یبخشه و باعث م یسرخ به اتاق روح تازه م گل»

دوست  یادیخوش فرمم را به داخل دهانم کشاندم. او گل سرخ را ز یزدم و لب ها میموها انیبه م یچنگ کالفه

و و ا دمیخند یم شیکارها نینداشتم. آن زمان چه قدر به ا یخوب ی انهیم اهیداشت درست برعکس من که با گل و گ

عاً با سر انگشت ردش را پاک کردم. آخر مرد ی. سردیچشمم چک یاز گوشه  یکردم. قطره اشک یما خطاب مرا زن ن

 !زدیر یکه اشک نم

 *"سنگ ساخته!  کیافکار پوچ است که از مرد فقط  نیکنم ا یوقت ها احساس م یگاه "

 است.( سندهیستاره دار متعلق به خود نو یدلنوشته ها ی)همه 

 دادم. یرا با دل و جان انجام م شیها هیحال که او نبود توص اما

که  نیهم میدان یقدرشان را نم میرا کنارمان دار مانیها نیزتریکه عز ی. تا وقتمیکه ما جماعت مرده پرست یراست به

 کیتنها زند. آن زمان است که از قلبمان  یشود و بر روحمان ضربه م یخنجر م شانیخال یشوند جا یدور م یمقدار

 یو نفس م میکه زنده ا یآن الشه حداقل تا زمان دنیدک کشیبه  میماند و ما محکوم یم یتکه تکه شده باق یالشه 

 گذاشت و رفت. ادگاریبه  میکه برا یراثیحال من هم محکومم به م م؛یکش
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. داندازیبه راه ب میعظ یلیرفت تا س یرا که م یو من با تمام توانم پس زدم بغض دیاشک در چشمانم جوش ی حلقه

مقابل  واریبرداشتم و با تمام توانم به د زیم یکرد. چنگ زدم و گلدان را از رو هیحجوم خاطرات جنون را بر تنم هد

 :دمیکش ادیو فر دمیکوب

 چرا؟

 د!کنن یهم با من سر مدارا باز نم میپاها یروزها حت نیافتادم. ا نیزم یبر رو یبیمه یخم شدند و با صدا میزانوها

 تا چه حد؟! یبدبخت یانتها آخر

 هم دارد؟! ییانتها یو بدبخت ییمگر تنها اصالً

 زدم. یخودم لبخند تلخ یبلند شوم. به ضعف و ناتوان نیزم یگاه بدنم کردم تا از رو هیرا تک دستم

 ینگاه نمیبه منبع صدا انداختم و به دست خون یتوجه ام را جلب کرد. نگاه شهیش یخورد شدنه تکه ا یصدا

 قلم را فقط کم داشتم! کی نیبلبشو هم نیانداختم؛ لبخندم پهن تر شد. در ا

 یکردم چون عجله ا یم یط یبرسانم. پله ها را به آرام مارستانیبرخاستم و کتم را برداشتم تا خودم را به ب میجا از

نداشت. از ساختمان  یتیند، اهمکرده بود اهیکه قلبم را س یکهنه ا یزخم ها ینداشتم. آخر زخم دستم به اندازه 

زمستان پوستم را نوازش  نیآغاز یسرد روزها یرساندم. هوا میعمارت سوت و کورم خارج شدم و خودم را به مازرات

 بینشستم. دست سالمم را در ج لیکه کم کم به سوزش افتاده بود، در اتومب یهوا و دست یتوجه به سرد یکرد. ب

 نیرت کیو زخمم را با آن بستم و بعد عمارت را به مقصد نزد دمیکش رونیب بمیرا از ج ییفرو بردم و دستمال پارچه ا

 ترک کردم. مارستانیب

 انداختم. مارستانیبه سر در ب یینگه داشتم. نگاه گذرا مارستانیب یبعد رو به رو قهیدق پنج

 «پارس یو فوق تخصص یتخصص مارستانیب» 

ن دشم سشیآمده بودم که رئ یمارستانیدرمان به ب یا خوش کرد. من براج میلب ها یرو یبزرگ شخندین ناخودآگاه

 پنج سال گذشته ام بود.  نیا ی نهیرید

 پا گذاشتم. مارستانیشدم و به اورژانس ب ادهیخودرو پ از

 .دیکش یدر وجودم شعله م شتریداشتم خشم ب یکه برم یهر قدم با
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 برداشتم و به صاحب آن چشم دوختم.  الیدست از فکر و خ یفیظر یصدا با

 آد؟ یاز دستم برم یچه کمک -

شناختم؛ اصالً  یچشمان را خوب م نیام جان باخت. من صاحب ا دهیرنگش در د یقهوه ا یشدم. تنها آن دو گو مات

 .افتمیدام پارسا  انیخبر ساختند تا آن جا که خودم را در م یچشم ها بودند که مرا از اطرافم ب نیهم

 ام شد؛ دستم را نشانش دادم: یشانیپ نتیز یزیاخم ر اخودآگاهن

 داره. یزیخونر دستم

 را به چشمان دوخت و آرام لب زد: رشیبه دستم انداخت و دوباره نگاه متح ییگذارا نگاه

 !نیآر

 دند!ش یدائماً تازه م میزخم ها یروزها جا نی. ارمینقش بست را بگ میلب ها یکه بر رو یلبخند تلخ یجلو نتوانستم

 زمزمه کردم: یبم و آرام یتوجه به سوزش دردناک دستم، با صدا یب

 !یکرد رییقدر تغ چه

 زد و گفت: یمحزون لبخند

 ؟یبرگشت ی! کیمعرفت شد یب یادیکه ز ییتو نیا

آن که جواب سوالش را بدهم دوباره به دستم اشاره کردم و با  یبه سرم زده بود. ب یریبودم و هوس بهانه گ کالفه

 گفتم: یلحن آرام

 شدم. یزخم

 جان گرفت: پوزخندش

 .یهم که شد ینارنج نازک

 نی. استیدست خود فرد ن راتییتغ نیکنه و متاسفانه ا یم راتییتغ یسر هیگذشته زمان آدم ها رو دستخوش  -

 کنه. یم سو مزمانِ که انسان رو با خودش همراه و ه
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 ده. یآرمانم رو م یحرف زدن ها یحرف زدنت بو -

 اشاره زد و گفت: یگفتن نداشتم. او هم به تخت یبرا یسکوت کردم چرا که حرف تنها

 جا منتظر باش تا دکتر رو خبر کنم! اون

 نشستم. شیحرف سمت آن تخت رفتم و رو یب

 :زد و گفت یجوان به سمتم آمدند. دکتر لبخند بزرگ یبه همراه دکتر کایمل ینچندان طوالن یاز گذشت زمان بعد

 .سالم

 لمیکرد من کودک دو ساله ام که لبخند ژکوند تحو یجوابش تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم. مردک گمان م در

 داد! یم

 یا. تحمل فضدیرس انیپا پانسمان ساده کارم به کیهمان با  یبخواهد برا هینبود که بخ قیعم یدستم به قدر زخم

ه ب افته،یطاقت فرسا بود. به محض آن که دکتر اعالم کرد کارش اتمام  یادیز کایمل یکیآن هم در نزد مارستانیب

 پناه بردم. مارستانیب یحساب به محوطه  هیرفتم و بعد از تصو یسمت حسابدار

امشب  ییبه آسمان شهر انداختم. گو یآرام شدم. نگاه یماه را لمس کردند، کم یسرد د یهوا میها هیکه ر نیهم

درست بر عکس دل من که با  دیبار یصدا م یلباس عروس بپوشاند. برف آرام و ب تختیآسمان قصد داشت بر تن پا

نشست. زمستان  میلب ها یبر رو ینیگشده بود. لبخند غم دهیبه آشوب کش بیعج یساده و تصادف دارید کی

 داشت. یمنف ریام تاث یروزها کمبودش به شدت در زندگ نیبود که ا یتپر از خاطرا میبرا

 یکه زمان دیطلب یرا م یزدن زن دنید یزنان خودم را به خودرو رساندم و سوار شدم اما حرکت نکردم. دلم کم قدم

 تمامش سهم خودم بود و بس.

 شناخت! ینم دیظاهر جد نیکه او مرا با ا فیح

 یوعموض ادیزدم  گاری. پوک اول را که به سانمیپا یب یبخشم به درد ها نیآتش زدم تا تسک یگاریو س دمیکش یآه

. تادسیقلبم از حرکت ا یآن انداختم. لحظه ا میبه تقو یکُنسل برداشتم و نگاه یافتادم. چنگ زدم و تلفنم را از رو

 :دمینال یدنسبتا بلن یام زدم و با صدا یشانیبه پ یمحکم یضربه 

 ن نداره! من چه طور فراموش کردم؟!امکا نه
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 را به حرکت در آوردم. لیجمع و جور کردم و اتومب یرا کم خودم

 

 

 "سوم شخص  "

آسمان شهر خاطراتش را  ریز یآمده بود تا آمدن آژانس کم مارستانیاز ب رونیبه ب یاز تمام شدن ساعت کار بعد

ک و کوچ یجلو برد تا دانه ها یگرفته بود. دستش را کم یپوست صورتش را به باز یسرد زمستان یکند. هوا دیتجد

دستان سرد دخترک  یهمانیخودشان را به م انهبرف آرام و سخاوتمند نیبلور یبرف را لمس کند. دانه ها فیظر

 اش دهیرا به قلب رنج د یمطبوع هر چند کم یو گرما افتی انیپوستش جر ریدر ز یزندگ یبایدعوت کردند. حس ز

کردند. لبخند  یم یدلش را پر و خال یکه هر از گاه یکم رنگ شده ا یها انیجر نیداد. دلخوش بود به هم هیهد

جفت کفش کوچک و اسپرت در مقابلش،  کی. با قرار گرفتن دیاش پاش یزندگ یرنگ ها متمام ک یبه رو یمحو

اش  ینیکه نوک ب یدوازده ساله ا یبه صاحب کفش ها انداخت. پسر بچه  یو نگاه دیدست از افکار غمزده اش کش

در  رنگ که دیفرز س یاز گل ها یحرف دسته گل نسبتا بزرگ یبرد و ب شیدست پ یزد با تخس یم یبه  قرمز یکم

 :دیلبخند زد و پرس یبا گنگ کایگرفت. مل کایکرد را به سمت مل یم ییآن خود نما

 کوچولو؟ هیچ نیا

 :دیو آرام غر دیاخم در هم کش پسرک

 .ستمیکوچولو ن من

 نثار پسرک کرد: ینیریباال انداخت و چشمک ش ییابرو کایمل

 من اشتباه کردم! زم،یحق با شماست عز بله

 لبخند زد و به دسته گل اشاره زد: پسرک

 شماست. یبرا

 :دیکردند انداخت و پرس یم یدلبر بیکه عج دیسف یبه رزها ینگاه کایمل
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 داره؟ یمناسبت چه

 گرفت جوابش را داد: یآرامش از او فاصله م یکه با قدم ها یدستان دخترک گذاشت و در حالبچه گل را در  پسر

 دادن تا برسونم دست شما. ییآقا هیو  نیدونم ا یرو نم مناسبتش

 کنجکاوتر لب زد: کایمل

 آقا؟ کدوم

 زد: یکوچک شخندیو ن دیچرخ شیبه سو پسرک

 کرد! یکه من و واسطه نم شیخواست شما بشناس یاگه م دِ

خارج  دشید یماند و با چشمانش او را بدرقه کرد تا آن جا که از محدوده  یپسرک مبهوت بر جا یحاضر جواب از

 لب خواند: ریآن را ز یرو یبه دسته گل انداخت. دست برد و کارت پستال درون آن را برداشت و نوشته  یشد. نگاه

 مبارک دردونه. روزت

ناشناس که از  یاز فرد یارسال یکادوها نیروز تولدش است. او عادت داشت به ا فراموش کرده بود که امروز، کامل

د. را فشر شیگلو بکیدر وجودش جان گرفت و بغض س یپنج سال گذشته تا به حال سهمش شده بود. احساس تلخ

نبودند که دل  یپدر و مادر گریچون د ستین یدر پ یپ یها کیاز جشن تولد بزرگ و تبر یدانست امسال خبر یم

خواهان آن است که مرکز  شهیدختر هم کیفرد ناشناس دلش را شاد کرد.  نیهم یبه آن ها خوش کند و تنها کادو

منع  یتوجه از او سلب شود؛ مانند آن است که آب را از ماه نیکه ا یباشد و بدا به آن روز انشیسقل توجه اطراف

 که او را سر پا نگه دارد. یا یواه یدلخوش یبود برا یکاف نیمهم بود و هم یفرد یکنند. او هنوز هم برا

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با

 ممنونم ناشناس جان! ازت

بود جا خوش کرد. پسرک دستانش  ستادهیکه پشت سرش ا ینیخوش فرم آر یلب ها یبر رو یبخش تیرضا لبخند

 اش جمع کرد و آرام زمزمه کرد: نهیس یرا رو

 ان!رو نداره دلبر ج قابلت
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 یبودن از جنس آن دخترک مغموم را م یگرفت. دلش کم یرفت و در آن جا لشیبه سمت اتومب یآرام یقدم ها با

 و امان از دل عاشق شده! گری. دل است ددیطلب

 شود! یدل که عاشق شود، زبان نفهم هم م آخر

 کرده ام. التیدلم را وام دار خ "

 کنم؟! چه

 *"! تیبودن ها الیخ نیخوشم به هم دل

نگذاشته. نفسش را پر صدا  انیکه با مهرداد رازش را در م یکند، حداقل نه تا وقت یتوانست فعال اقدام ینم مسلما

 دکیکه نشان آژانس را با خود  کایدر مقابل مل یی. با توقف خودرودیکش شیموها انیبه م یفوت کرد و کالفه دست

راننده زنگ  یناتمامش برود. ناگاه چهره  یکارها یپ ورا روشن کرد تا از دلبرکش دل بکند  لشیاتومب د،یکش یم

 دیپارسا بود. اخم در هم کش یاز نوچه ها یکیشناخت. شهرام  یبه صدا در آورد. او راننده را خوب م شیخطر را برا

شد  یشهرام را از خاطراتش محو کند. مگر م یپنج سال هم نتوانسته بود چهره  نیو دست مشت کرد. گذشت ا

 را فراموش کرد؟! ییکذا یسوز آتشمسبب آن 

رار انتقامش ق ستیشهرام در صدر ل نایقینفسش را به شدت فوت کرد.  شهیتر از هم یباد کرد و او جر شیشانیپ رگ

 شد.  دهیشهرام کش یداشت. منصرف از گذشتن به دنبال خودرو

تنگ  یدر خودرو شد. چشمانش را کم دیشد یزد و خورد یگذشت که متوجه  یم شانبیاز تعق قهیده دق درست

 یق هابو یمقابل قرار گرفت. صدا نیمنحرف شد و در ال نیشهرام به شدت از ال لی. اتومبندیکرد تا بهتر بتواند بب

 دیرا د کایمل و قلبش ضربان گرفت. دندگرد ش شیها یشیمانند ناقوس مرگ در سرش زنگ خورد؛ م ونیممتد کام

او را  نایقیفشرد  یترمز م یرا رو شیپا ریانداخت اما در مقابل خودش افتاد و اگر د رونیکه خودش را از خودرو به ب

م گ ونیبرخورد پژو پارس شهرام با کام یصدا انیدر م شیدوست داشتن یمازرات یها کیالست غیگرفته بود؛ ج ریز

 شد.

زلزله  کی راثیلرزانش را که م یشد. قدم ها ادهیپ لشیجمع شده در دهانش را با سر و صدا قورت داد و از اتومب آب

شده زانو زد.  خکوبیم یکایکرد و در کنار مل میخودرو تنظ یبه سمت جلو دندیکش یم دکیرا  یشترینه ر ی

 اش را سفت قهی یو کالفگ شیانداخت؛ تشو ودوجب ب کیخودرو که کمتر از  یتا بدنه  کایمل یبه فاصله  ینگاه
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را به بار  یبزرگ یمانیپش دیجنب یبه خود م رترید یا هیبودند و قصد رها کردنش را نداشتند. مطمئنا اگر ثان دهیچسب

 آورد. یم

 زد: یبم و مردانه اش موج م یدر تن صدا یبود چرا که نگران دهیفا یب شیرا صاف کند اما سع شیکرد صدا یسع

 حالت خوبه؟! کایمل

 دوخت و لب زد: نینگران آر یها یشیخورد، نگاه ماتش را به م یتکان نامحسوس کایمل

 هان؟

لبان خوش فرمش حس بهشت را زنده کند را خورد و  یرفت تا بر رو یکه م کایمل یاز حواس پرت یناش یلبخند

 :دیدوباره پرس

 گم حالت خوبه؟ یم

د و با ز یگرفت. لبخند کم رنگ شیها یشده اش را در مقابل بلوط سیو دست خ دیکش شیشانیبه پ یدست دخترک

 لب گشود: یفیظر یصدا

 آره حالم خوبه. رمیرو فاکتور بگ میشونیپ یزیخونر اگه

 بر سرش غر زد: یخوش حالتش نشاند و با نگران یابروها انیبه م یزیر اخم

 !یبش نهیتا معا مارستانیبرگردونمت ب دیبا پاشو

 کرد و گفت: نیآر یدر هم رفته  یچهره  همانیاوتمندانه مرا سخ لبخندش

 .ستین ینگران یکه حالم خوبه پس جا گفتم

 فرستاد و باز هم غر زد به جان دخترک غمزده: رونینفسش را پر صدا ب پسرک

 !یبه جونت کنن سرتق جون

 کرده بود را به زبان آورد: ریدر گ بیکه مغزش را عج یبلند شد و سوال نیزم یاز رو لیاتومب یبا کمک بدنه  کایمل

 ؟یکرد یکار م یجا چ نیا تو
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 مانند کایبلبشو نداشت اما مل نیرا در ا یسوال نیجا خورد. توقع مطرح شدن چن یسوال نا به جا کم نیاز ا پسرک

 یها یدوقرا صاف کرد و نگاه از آن فن شیصدا یاش باز هم او را به دام انداخته بود. کم ینیب زیآن سال ها با ت

 ماخذگر گرفت تا مبادا بند را آب دهد. 

افتاده. برگشتم تا اون رو  بمیاز ج لمیموبا مارستانیب یاومد که تو محوطه  ادمیخونه  دمیرس یمتاسفانه وقت -

 .دمیگشتم خونه که تو رو د یبردارم االن هم داشتم دوباره بر م

 کند. هر چند یکشاند شانه خال یم ییکه او را به رسوا یبار سوال ریداد تا از ز کایمشت خزعبالت را به خورد مل کی

از درون  عاًیو سر دیآن که جو را عوض کند به خود جنب یقانع نشده بود؛ برا یا شهیکل حیتوض نیخودش هم از ا

 تایبازگشت. محتو کایمل شیبرداشت و به پ یکاغذ البه همراه چند تکه دستم یا یآب معدن یاتاقک خودرو بطر

 دستش را به سمت او گرفت و گفت:

 رو بشور تا برسونمت خونه تون. صورتت

 آرام گفت: ییو با صدا دیگز لب

 شه. یزحمتت م یمرس

 و تشر زد: دیدر هم کش اخم

 !؟ینبود یانقدر تعارف قبالً

 خودش را به خودش باز پس داد: یجان گرفت و گفته  شیلب ها یبر رو شخندین

 دهنده اس. رییتغ زمان

 حق که جواب نداشت، داشت؟! حرف

زخمش  کردن زینشست تا او را به خانه برساند. دخترک بعد از تم کایشد و به انتظار مل لشیمسکوت سوار اتومب پس

 تکان داد و حرکت کرد. یاش تنها سر یشگیطبق عادت هم نیکرد. آر یلب تشکر ریشد و ز لیسوار اتومب

 و گفت: دیچرخ شیبه سو کایمل

 ؟یر یم یکجا دار یستیرس رو بلد نکه آد تو
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 جوابش را داد: یمشهود یبا حواس پرت نیآر

 .گهیبلدم د چرا

 .میچون خونه رو عوض کرد یستیبلد ن -

 خب بلدم کجاست. -

 :دیگردو کرد و پرس چشم

 کجا؟ از

 شد: رهیکرد و دوباره به جاده خ کاینثار مل یا هیثان یتفاوتش را برا یب نگاه

پرس و جو از دوست و آشنا  یبعد با کل نیاز اون جا رفت دمیمهرداد رفتم دم خونه تون که فهم دنید یبرا خب

 کردم. دایآدرس رو پ

 دنش؟ید یومدیچرا پس ن -

 :دینال یآرام یصدا با

 نبودم. آماده

 سکوت را شکست: یبا کنجکاو نیبار آر نیانداخت. ا هیسا انشانیدر م سکوت

 ن؟یخونه اتون رو عوض کرد چرا

 لب زد: یخفه ا یانداخت و با صدا ریسرش را به ز دخترک

 کرد. رییتغ یبابا و تصادفش همه چ یاز ورشکستگ بعد

 :دیپرس ریاعتراض بوق ها را فاکتور گرفت و با تح یترمز کوباند. صدا یرا محکم بر رو شیپا

 ؟یو ورشکستگ تصادف

 زد و دوباره حرکت کرد.  شیموها انیبه م یچنگ یبغ کرده، سر تکان داد. با کالفگ دخترک
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 متاسفم.  -

 ممنون. -

 چه خبر بود؟! نیتو اون ماش نمیکن بب فیخب تعر -

 و لب زد: دیدر هم کش اخم

 مردک و فرستاده بود سراغم. نیا ادتینزول خور و ش یماهان، همون عمو یبابا پارسا

 از شدت خشم دور رگه شده بود: شیدستانش به دور فرمان تنگ تر شد. صدا یگره  ناخودآگاه

 کار داره؟ یچ باهات

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 گشتم. یبودم که فقط دنبال راه فرار م دهیدونم. من اون قدر ترس یم چه

 مقابل آپارتمان مورد نظر توقف کرد و گفت: در

 .میدیرس خب

 شد، گفت: یم ادهیکه پ یدر حال دخترک

 بکنم؟! یخواهش هیتونم ازت  یم

 باشه. یچ نمیتا بب -

 لب زد: یکرد و به آرام یفیظر اخم

 به مهرداد نگو! یزیامشب چ اناتیجر از

 بار نوبت پسرک بود تا اخم در هم بکشد. نیا

 بدونه. دیچرا؟ اون با -

 :دیبرچ لب
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 .نمیرو بب شیو دلواپس یده ناراحت یاصالً دلم رضا نم آخه

 !رد؟یبگ دهیش مظلومانه به لب آورده بود را نادکه دلبرک یتوانست خواسته ا یم مگر

 را پر حرص فوت کرد و گفت: نفسش

 خب. لهیخ

 لب زد: یبا قدردان دخترک

 .یممنونم ازت بابته همه چ بازم

 سر خم کرد و گفت: متواضع

 کار کردم؟! یمگه من چ یحرف ها بزن نیاز ا نمینب

 صورت معصومانه اش جا خوش کرد. یبر رو یمحو لبخند

 باال؟ یآ ینم -

 بعد. یبرم، باشه برا دیبا گهینه د -

 اصرار گفت: با

 باشه خونه. دهیمهرداد هم تا االن رس دیبا ا،یب

 شد. میتکان داد و باز هم تسل یسر

 .میباشه بر -

او را به  شیشد و همراه دلبرکش به سمت آپارتمان قدم برداشت. قدم زدن در کنار محبوب آرزوها ادهیخودرو پ از

 زد. یبد را پس م یرساند و تمام حس ها یاوج م

ه بود ک یزمان د؛یکش ریمطلق فرو رفته بود. قلبش ت یکیباز کرد و داخل شدند. خانه در تار دیدر را با کل کایمل

خانه ربوده بود.  نیرا هم از ا ییاو با خود روشنا ییخانه خاموش باشد. گو نیا یگذاشت چراغ ها یمادرش نم

 یقالب شد، صدا یکیبر تار ییآن که روشنا محضدر دلش چنبره زد. دست برد و چراغ را روشن کرد. به  یتنگدل
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، خواندند یصدا سرود تولد مبارک م کیکه  یتیجمع انیاز هر سو برخواست. نگاه متعجب و کنجکاوش را م یشادمان

حجم از توجه  نیکرد و او در بهت ا یصورت تک خواهرش خال یرا رو یبرف شاد یاسپر یچرخاند. مهرداد با شادمان

 ییچهره اش نشست. درست از همان لبخندها یبر رو تیمانده بود. رفته رفته لبخند رضا یباق شیبر جا خکوبیم

 دیرا در آغوش کش کایمل فیاش جلو آمد تن ظر یمیتوانست انکارش کند. دوست صم یهم نم یکه وجود برف شاد

 کنار گوشش لب زد: یو با شادمان

 مبارک خانوم خوشگله. تولدت

 را به خود فشرد و گفت: ثهیحد

 .زمیعز یمرس

 اعتراض مهرداد بلند شد: یصدا

 !نهیخواهر خانوم ما رو هم بب نیولش کن بذار ا ثیبابا، حد یا

 نثار مهرداد کرد: یو چشم غره ا دیکش رونیدوستش ب یخود را از آغوش خواستن ثهیحد

 !یکن تا دق نکرد ارتشیز ایب

 بار در آغوش برادرش فرو رفت و زمزمه کرد: نیبا دست صورتش را پاک کرد و ا کایجمع بلند شد. مل یخنده  یصدا

 .یکرد رمیممنونم، غافل گ یهمه چ بابت

 نه من! یاز اون تشکر کن دیسر پرشانه با ریبرنامه ها ز نیا یقابل شما رو نداره بانو! البته همه  -

 مهرداد کرد و گفت: یبازو یحواله  یآرام ضربه

 .یستیکار ها بلند ن نیدونستم تو از ا یم

 سر داد و گفت: یتک خنده ا پسرک

 .یدار لطف

 پرشان دوخت و لب زد: ی فتهیاو رو گرفت و نگاهش را به چشمان ش از
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 ممنون پسر خاله. یلیخ

 پسر خاله! کیاز  شتریحداقل ب د،ید یم شتریاو را ب یکم کایگرفت. کاش مل دلش

 کنج لبش کاشت و گفت: یحیمل لبخند

 نکردم. یکار

 بود و بس. کایکه تمامش سهم مل یمردانه ا یتواضع ها یپسر پر بود از همه  نیا

 دیچرخ شیبه سو ستینگر یم شانیبود و با حسرت به شاد ستادهیکه در چهارچوب در ا ینیآر یآور ادیبا  دخترک

 د:و مهرداد را خطاب قرار دا

 جاست! نیا یک نیبب مهرداد

 دنشیکه پنج سال در تب د ییوفا یب نیآر دنیو مهرداد مات شد از د دیمسکوت چرخ نیآر ینگاه ها به سو تمام

 نامش را خواند: یسوخته بود. به آرام

 ن؟یآر

 کم نبود! شیمهرداد برا دنی. ددیاشک در چشمانش جوش یاش را از چهارچوب گرفت. حلقه  هیخورد و از تک یتکان

 گرفت؟! دهیرا ناد یشد حق برادر یبرادر بود. مگر م مهرداد

 لب زد: نییتن پا با

 خواننده؟ یآقا یچطور

به  یزد. وا یرنگش موج م یدر چشمان قهوه ا یکه پنج سال از آن محروم بود. دلخور یگرفت از لقب بیعج دلش

 کرد! یرا در دم کر م نیآر ادشیکه فر ینگاه

 زد: شین

 جناب؟! یاز ما کرد یادی عجب چه
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 یدل سنگ را هم آب م یکه حت یلیداشت، دل لیتمامشان دل یشرمنده بود اما برا شیتمام نبودن ها یاندازه  به

 به پشتش زد: یو ضربه ا دیرفت و تنش را در آغوش کش شیانداخت. مهرداد پ ریکرد. سرش را به ز

. ازت یمعرفت شد یزد و ب بتیتموم قول و قرارهاش و تنهامون گذاشت توام که غ رینامردت که زد ز یپسرعمو

 !یبا مرگ آرمان برخورد کن فیآدم ضع هیتوقع نداشتم مثله 

مهرداد را  یبغض آلودش گوش ها یبه سرش زد و گونه اش را نم دار کرد. صدا دنیلجباز هوس چک یاشک قطره

 نوازش کرد:

 .یدون یه رفتم خودت که ممعالج یضعف نرفتم برا یبرا

 گفت: دلخور

 !د؟یبود که پنج سال طول کش یدرمون چه

 از مهرداد فاصله گرفت و گفت: یکم

 شه داداشم. یها خوب نم یسادگ نیاز زخم ها به ا یبعض

 منتظر اشاره زد و گفت: تیجمع به

 !ابیبعد االن مهمونات رو در یاش بمونه برا هیبق بهتره

 تشیفشار آورد و به داخل هدا یزدود و به کمرش کم نیآر یچهره  یاشک را از رو یسر داد و قطره  یخنده ا تک

 کرد. 

هم  یچشم دوخت. گهگاه شانینشست و تا آخر جشن به شاد یجوان؛ گوشه ا یپر بود از دختر و پسرها سالن

 چیه د؛یچرخ یه دائما دور او مک یکرد و پرشان یم یدلبر انیکه در آن م ییکایمل یخورد بر رو ینگاهش سر م

 .ستین لیدل یپرشان ب توجهات نیدانست ا یپسرک نداشت. حسود نبود اما م نینسبت به ا یندیاحساس خوشا

 فت:گ یبلند یکه او را نشانه رفته بود، جمع را در دست گرفت و با صدا یفارغ از نگاه خشم آلود یبا شادمان پرشان

 خواننده اس. یآقا ییشه نوبت هنر نماهم که با یخب دوستان نوبت لهیخ

 را به دست مهرداد داد و گفت: تاریها بلند شد. گ قیتشو یصدا



 ناهکارانگ

 
27 

 

 شما. خدمت

 :دیپرس یو با تک خنده ا دیامتناع ورز مهرداد

 ؟یخون یچرا نم خودت

 باال برد و گفت: میرا به حالت تسل دستانش

 بزنم. تاریگ ستمیو معاف کن چون بلد ن من

 نگاهش کرد و گفت: هانهیاندر سف عاقل

 زنم تو بخون! یم تاریبه ساز زدن نداره. من گ یکه ربط خوندن

 :دیرا کوک کرد و پرس ساز

 ؟یخون یم یچ

 دستمِ پازل باند. یکار داد -

گرم  یصدا ینچندان طوالن یکرد. بعد از گذشت زمان تاریسرش را تکان داد و ماهرانه شروع به نواختن گ مهرداد

 پرشان هم همراه اش شد:

 از دلم یافتاده به قلبم وا عشقت

 که برده دلم یدل به دل بستم

 رهیگ یقلبم آروم م یخند یکه م تو

 رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 یآروم یآرومه وقت امیدن

 یعشق و آرزوم همه

 شم  یمست تو م دارم
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 چشم هات آسمونه تو

 ستیدست خودت ن آخه

 چشم هات مهربونه تو

 دستم یداد کار

  وونهید اری

 مونه یتا آخرش با تو م دلم

 ده یعشقت به قلب من داره حس جنون م نیبب

 ده یو نشون م شیقشنگ ایکه بهم دن یهست تو

 رهیگ یقلبم آروم م یخند یکه م تو

 رهیگ یبارون م یش یم ناراحت

 یآروم یآرومه وقت امیدن

 یعشق و آرزوم همه

 شم  یمست تو م دارم

 چشم هات آسمونه تو

 ستیدست خودت ن آخه

 چشم هات مهربونه تو

 دستم یداد کار

  وونهید اری

 مونه یتا آخرش با تو م دلم
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 شم  یمست تو م دارم

 چشم هات آسمونه تو

 ستیدست خودت ن آخه

 چشم هات مهربونه تو

 دستم یداد کار

  وونهید اری

 مونه یتا آخرش با تو م دلم

ر . مسلما اگدیکش یکه سهم دلبرکش بود او را به جنون م یپرشان ی فتهیو ش رهیمشت کرد و رگ زد. نگاه خ دست

 تنها سهم اوست. کایجماعت بفهماند مل نیزد تا به ا یپرشان را گردن م دید یرا مناسب م طیشرا

 گرفت.  یم یو قلب حسودش را به باز ختیر یبود که دلبرانه لبخند م کایمل یحواسش متوجه  تمام

 *"کند.  یهم حالم را بهتر م طیشرا نیتو که در بدتر یلبخندها یعنی نیکدئ "

و به مهرداد دلتنگ چشم دوخت.  دیدردانه اش بر یها ییباینگاه از ز یشگیو هم نیریاحساس حضور آن عطر ش با

 یها یشگیبه هم ی. لبخند محودیکش یم دکیرا  اتیهمه سال همان خصوص نیمرد هنوز هم بعد از گذشت ا نیا

 مهرداد زد و زمزمه کرد:

 .ینکرد رییتغ اصال

 نگاه دلخورش را از او گرفت و گفت: مهرداد

 ...یعوض شد یادیتو ز اما

 ادامه داد: یرحم یپسرک کرد و با ب یها یشیم خیرا م نگاهش

 کنم... حیبهتره جمله ام رو تصح نه

 زد: شیبه لب آورد و ن یپر رنگ شخندین
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 !یشد یعوض یادیز

 یانتها یعنی نیو چند سال اش و ا نیچند قیرف یرو دنیانداخت. شرمنده بود از د نییسرش را پا یشرمندگ با

 .یبدبخت

 بود. دهیاش رس یخط زندگ یانیپا یبه نقطه  او

 فرستاد و لب زد: رونیرا آه ماننده به ب نفسش

 .یشما بگ یچ هر

 :دیپرس ن،یآر یتوجه به لحن گرفته  یب

 ؟یبرگشت چرا

 مشت شد: شیران پا یبر رو دستش

 .رمیرو از مسببش بگ ینابود نیتا انتقام ا اومدم

 پسرک: یبر روح خسته  دیجشن سوهان کش یاهویصدا دارش در آن ه شخندین

 شده؟! رید یلیخ یکن ینم فکر

 مهرداد زل زد و گفت: یبه چشمان گستاخ شده  قاطع

 .ستین ریوقت د چیمن ه یبرا

 باال انداخت و گفت: یشانه ا یدیق یب با

 منم منم نکن! یپس ه یستین یچیتو ه ؟یزن یخودت و گول م چرا

 یدنیتا مبادا حرمت ها شکسته شوند. آخر نه حرمت خر دیدر وجودش شعله شد اما زبانش را در دهان کش خشم

 نشوند! دهیحرمت در یکرد تا پرده ها یاز جنس پارچه که بتوان آن را وصله زد. پس سکوت م شیاست نه پرده ها

 دو مرد جوان گفت: انیخبر از جنگ نرم م یو ب ییو با خوش رو دیسر رس ثهیحد
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خواد شمع ها رو فوت  یم میرو آورد کیک ششینه من! پاشو برو پ هیکه تولد خواهر جناب عال نیخان مثله ا مهرداد

 نه!ک

 خب بابا رفتم. لهیخ -

اش  یدر زندگ ینیگزیدلخور بود اما هنوزهم جا نیمغموم دل کند. با آن که از دست آر نیاز آر یلیم یبا ب مهرداد

 آرمانش بود. یکرده  زیارزش داشت چون عز یادیز شیبرا نیبود. آر اوردهین

 را خطاب قرار داد: نیبار آر نیانداخت و ا ریمحجوبانه نگاهش را به ز دخترک

 د؟یآر ینم فیخان شما تشر نیآر

 لب زد: یدخترک بدهد با تلخ یآن که توجه اش را پ یب نیآر

 جا راحتم. نیهم من

مقابلش کرد و به  یمرد جذاب و خواستن ینثار اخم ها یلحظه ا یجا خورد. نگاه متعجبش را برا یجوان کم دختر

 گفت: یآرام

 .نیهر جور راحت بله

و  یکه با شاد یغصه دارش را از آن دخترک عاشق شده گرفت و به محبوب دلش دوخت. همان محبوب یها یشیم

روشن دوخته بود. دخترک عزم کرد تا شمع ها را فوت کند اما پرشان  یرا به شمع ها شیها یخاص بلوط یلبخند

 گفت: عیسر

 کن! صبر

 سر داد: یبه چشمان منتظر انداخت و تک خنده ا ی. نگاهدندیچرخ شینگاه ها به سو ی همه

 ن؟یکن ینگام م یجور نیا چرا

 بلند شد: تیجمع انیاز م یدخترک یفیظر یصدا

 گرفته؟! تیباز شوخ ؟یبگ یخوا یم یچ پرشان
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 نه به جون تو. -

 کرد و با حرص گفت: یدندان قروچه ا دختر

 عمه ات. جون

 گرفت، چشم دوخته بودند. یباال م در سکوت به بحث آن دو که کم کم داشت همه

 ده؟یورپر یکار دار یمن چ یتو با عمه  -

 کوفت و اعتراض گونه گفت: نیزم یرا با حرص بر رو شیپا دخترک

 !پرشان

 گفت: یبا لودگ پرشان

 هان؟

 ادب. یب -

 از تو آموختم. -

 بحثشان وقفه انداخت: انیم کایاعتراض مل یصدا

 !دیبس کن ایو رو پرشان

 لبان پسرک زنده کند.  یرا بر رو یا انهیموز شخندیحرکت باعث شد تا ن نیگرفت و هم یاز پرشان رو ضیبا غ ایرو

 گفت: یبا کالفگ نیام

 شمع ها آب شد؟! یبگ یخواست یم یخان چ پرشان

 گفت: کایو مردانه کرد و رو به مل بایآن صورت ز یچاشن یرنگش برق زدند. لبخند یدر چشمان مشک طنتیش

 خانوم کوچولو! یرفت آرزو کن تادی
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را نثار  نشانینگاه خشمگ یبا اوقات تلخ نیو آر ایرو انیم نیباره بلند شد تنها در ا کیجمع به  یخنده  یصدا

 کردند. یعار م یپرشان ب

نمانده  ییآرزو گرید شیها نیزتریآمد بعد از دست دادن عز ادشیچشمانش را بست و خواست آرزو کند اما  کایمل

رنگش را در بر گرفته بودند،  یکه چشمان قهوه ا یمحض یکیبسته و تار یبود که داشته باشد. در پس پلک ها

خواسته و ناخواسته او را هدف قرار  سو همه ک زیکردند. امشب همه چ رشیقطرات اشک حجوم آوردند و غافل گ

 دادند. صبر تا چه حد؟! یم

 تا چه حد؟! مقاومت

 تواند تظاهر کند؟! یتا چه حد م یفیظردخترک  کی مگر

گره خورد. سد لجباز چشمانش را استتار کرد و چشمانش را گشود. نگاه  نهیو نفسش در س دیکش یقیعم نفس

 یشیتوانست آن م ینم کایکه مل فیکردند اما ح یدو نگاه گله حمل م نیگره خورد. چه قدر ا نیلغزانش در نگاه آر

 میسخاوتمندانه با آن مرد باران زده تقس اندآن که خودش بد یرا هم ب شیپر حرف را ترجمه کند و تمام غم ها یها

 .یدل آن نازک نارنج یدردها یخودش بلکه برا انیپا یب یکرد. پسرک دلش گرفت نه به خاطره دردها یم

 !ایخدا "

 !یچند لحظه وقتت را به من قرض ده یخواهم به اندازه  یم

 و گوش ات را به من بسپار: ایجلو تر ب یکم

 !میمعامله کن هی ایب

 *"دل دلبرکم رو دو برابر داشته باش!  یشو عوضش هوا الیخ یو ب من

از هم باز کند.  یکف زدن ها باعث شد تا چشمانش را به آرام یدخترک آرزو کرد. صدا یرا بست و به جا چشمانش

 نیریکوتاه به آن گذشته ها ش یلبانش نشست و ذهنش سفر یبر رو یخشمع ها را فوت کرده بود. لبخند تل کایمل

کرد. با حسرت  یاو شمع تولدش را فوت نم یب کایلبا او فاصله داشت، کرد. به همان موقع ها که م یدراز انیکه سال

 .دیکش یقیآه عم

 ؟یکش یچرا آه م -
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 لب زد: یکرد که دوباره کنارش نشسته بود و به آرام یرا نثار مهرداد نگاهش

 شن. یبودنشون قاتل روحت م نیریاز خاطرات با تمام ش یبعض

 کرد. یخوش حال خودش را هم دگرگون م یآن روزها ادیسکوت کرد. چرا که  مهرداد

آمد آن  ی. آخر دلش نمدیکش رونیخود دست به کار شد و مهرداد را از الک غم ب نیآر ینچندان طوالن یاز مدت بعد

 .ندیگونه ساکت و غم زده بب نیسرخوش را ا شهیمهرداد هم

 ؟یمهرداد پاکت نامه دار -

 منتظر کرد.  نیآر ینگاهش را حواله  یبا گنگ پسرک

 ؟یچ -

 :دیلبان خوش فرمش کش آمد و با آرامش دوباره پرس یبر رو لبخند

 ؟یدار پاکت

 ؟یچ یبرا -

 انداخت و گفت: ریسرش را به ز شرمنده

 دم.ب کایمل لیخوام تا مبلغ کادو رو تحو ینگرفتم پس پاکت م یینداشتم و کادو یتولد آمادگ نیا یکه برا من

 کرده اش بود. زیو عز نهیریوفا، دوست د یب نینشاند. هنوز هم ا یشانیبر پ یزیر اخم

 زد: تشر

 از تو توقع نداره! یکس

 مهم منم که از خودم توقع دارم. -

 .یخودت غلط کرد -

 سر داد و گفت: یخنده ا تک
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 !اریپاکت زشته، برو پاکت ب بدون

 نثار جانش کرد و گفت: یغره ا چشم

 نکرده. الزم

را صدا کرد و در مقابل چشمان  ثهیبار حد نیا نیهم یندارد. برا یا دهیدانست سر و کله زدن با مهرداد فا یم

 خواست او هم به دنبال پاکت رفت. ثهیرا از حد شیمهرداد تقاضا نیخشمگ

 غضب آلود دوستش انداخت و با لبخند گفت: یبه چهره  ینگاه

 نگام نکن! یجور اون

 زد: غر

 !؟یدیرو د کایشد مل یچ نمیکن بب فیبه جونت کنن حرف حرف خودته! اصالً تعر جون

 پانسمان شده اش را در مقابل چشمان مهرداد تکان داد و گفت: دست

 .دمیرو د کایاون جا مل مارستانیرفتم ب دیبر دستم

 

************************ 

 

 «دوم فصل»

 

 

 " نیآر "
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 یکه بر رو انیبه نام را یبرداشتم و با چشمان خمار نگاه یعسل یاز هم باز کردم و تلفن را از رو یرا به آرام چشمانم

 صفحه اش افتاده بود، انداختم و تماس را وصل کردم.

 بله؟ -

 ؟یخواب -

 زنم. یدارم پشتک واره م ینه نصفه شب -

 صبحه پاشو تنبل! میساعت شش و ن ؟یساعت و نگاه کرد ه؟ینصف شب چ -

 گفتم: یبالشت گذاشتم و با اوقات تلخ یرا رو سرم

 بودم! داریبذار بخوابم تا ساعت دو ب انیام را خسته

 ؟یکرد یکار م یچ -

 جشن تولد بودم. -

 دور کنم: یهم فشار دهم و تلفن را از گوشم کم یکه باعث شد چشمانم را محکم رو دیکش ینسبتاً بلند ادیفر

 ؟یچ

 کر شدم چته؟ -

 !؟ینگفت یزیبودم چ شتیکه پ شبیبوده؛ د یتولد ک نمیسرم. بگو بب یفدا -

 دعوت شدم. ییهویبود اصالً  کایتولد مل -

 بهت ساخته. رای دنی! نگو دیکن یو غر غر نم یپس بگو چرا انقدر خوش اخالق -

 سر دادم و گفتم: یخنده ا تک

 چرت بگو خواهشاً! کم
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خوام شراکتم  یشرکتت از امروز م میآم اون جا زود آماده شو که بر یدارم م نیگم. آر یم یجد ستیچرت ن -

 باهات رو استارت بزنم.

 :دمینال

 شراکت! یبرا ارِیبخوابم حاال وقت بس گهیکم د هیمادرت بذار  جون

 توجه به خواهش من گفت: یب

 کشمت! یم یمن برسم و تو خواب باش یدان خود

 لب غر زدم: ریبه تلفن انداختم و ز یتمام شدن حرفش تلفن را قطع کرد. نگاه با

 ادب! یب

 نگذشته بود که با احساس یادیاستراحت کنم. زمان ز گرید یرا کنار گذاشتم و دوباره چشمانم را بستم تا کم تلفن

 یکه بر رو یزدم تا خودم را از شر بالشت یحد ممکن گرد شد. دائماً دست و پا م نیچشمانم تا آخر یدیشد یخفگ

و گنگ به اطراف چشم دوختم، هنوز حواسم  نشستمتخت  یسرم بود نجات دهم. با کم شدن فشار شتاب زده بر رو

 یو چشم گردو کردم. خنکا دیاز سرم پرام گره خورد. برق  نهیبار دوم نفس در س یرا کامل جمع نکرده بودم که برا

 یثابت ماند. نگاهم را کم کم بر رو انیدرون دست را یپارچ خال یبر رو میها یشیم د؛یکش رونیآب مرا از شوک ب

 گفتم: ضیشده اش سر دادم و با غ طانیصورت ش

 حالله. خونت

 رفت. همان طور که رونیکنم اما زودتر از آن که من به خودم بجنبم، پا تند کرد و از اتاق ب ریبرداشتم تا او را اس زیخ

 کرد، گفت: یفرار م

 .ینگرفت یکشمت تو خودت جد یم ینباش داریکه گفتم اگه ب من

 !شیها یباز وانهید نیبود و ا انیتاسف تکان دادم و در اتاق را بستم. را یاز رو یسر

 زیپشت م انیرساندم. را نییپا یگرفتم و بعد از آماده شدن خودم را به طبقه  یوش مختصرسمت حمام رفتم د به

کردم  الشیخ یآرام و ب یچهره  یحواله  یخورد. چشم غره ا ینشسته بود و با آرامش صبحانه اش را م یناهارخور
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به  و دمیاز اسپرسو را نوش یگذاشت. جرعه ا میام را جلو یشگینشست. گل بانو به سرعت اسپرسو هم زیو پشت م

 را خطاب قرار دادم: انیرا یآرام

 یسر هی دیسهام شرکت با یواگذار یکه برا یدون یخواد سهمش رو بفروشه اما خودت م یاز سهام دارها م یکی

 دنبال کارهاش! میسهام داره قرار گذاشتم، بر نیبشه، صبحونه ات رو بخور که با ا یمراحل ط

 را در دهانش چپاند. ینسبتا بزرگ ی تکان داد و لقمه یسر

 گفتم: دوباره

 جا؟! نیا یایب یکن دایتا خونه پ یرو گرفت متیشد تصم یچ

 و گفت: دینوش یچا یمقدار

 شم. یبار گفتم مزاحمت نم هیمن  ستیگرفتن ن میبه تصم یازین

 و تشر زدم: دیپر پشتم دو یابروها انیدر م اخم

 خودته. یجا هم خونه  نیا یستیفکر کنم همون بار گفتم تو مزاحم من ن منم

 زد و گفت: یکم رنگ لبخند

 تو هتل راحت ترم. من

 کرد: یداد م یب میدر صدا اعتراض

 ؟یمن انقدر معذب شیپ یعنی

 ...سـیحرف ها ن نیبحث ا -

 گفتم: ینسبتاً بلند یو با صدا دمیرا بر حرفش

 نم.تنها بمو یو تو اون غربت نذاشت یکه دستم و گرفت ینرفته تو بود ادمیرفته من  ادتیاگه تو  ه؟یبحث چ پس

 اخم گفت: با
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سرت  یباال یدر حقت نکردم. نترس منت یاون موقع منم تنها بودم پس من کار ؟یرو ادا کن نتید یخوا یم حاال

 !ستین

 جوابش را دادم: کالفه

 جا! نیا ایپس ب مییحاال هم هر دومون تنها رینخ

 هستن. شمی. هر وقت اراده کنم خانواده ام پستمیمن تنها ن -

 زدم: یشخندین

 ؟یبرگشت یکه بهشون نگفت نهیهم یبرا

 به چشمانم نگاه کرد و گفت: دلخور

 خوام که باشن وگرنه اون ها از خداشونه که من باشم. یمن نم یدون یم

 زد به قلبم: شیبلند شد و ن شیجا از

 منتظرتم. رونیممنون، ب تیمهمون نواز بابت

 تند یادیدانستم ز یبه خود فرستادم؛ م یلب لعنت ریزدم و ز میموها انیبه م یدر خبر از رفتنش داد. چنگ یصدا

 کرد. مینبود که با زور و تشر بتوان او را تسل یکس انیرفته ام. را

تمام نقل و انتقاالت  ری. تا عصر در گمیرفت مانیبرخواستم و از عمارت خارج شدم و با هم به سراغ کارها میجا از

 را به هتل رساندم و خودم هم به عمارت بازگشتم. انی. بعد از آن رامیبود

ا ر یتواند امور مال یم یدارو ندارد اما به راحت عیبه شرکت توز یربط چیو ه ستیبا آن که رشته اش حسابدار انیرا

 باز کند. را از سر من تیاز مسئول یمیو بخش عظ ردیدر دست بگ

پنج سال  نیا یامشب از معدود شب ها دیبالشت گذاشتم. شا یسرم را بر رو تیشب، با لبخند و از سر رضا آخر

 شد. یم یدغدغه سپر یگذشته ام بود که ب

 چشمانم به خواب رفت. عاًیقدر خسته بودم که سر آن
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************************* 

 

 ؟یمدارک و با خودت آورد -»

 چهره نشاندم و لب زدم: یبر رو یلبخند

 تو پوست گردو. میدستشون و بذار میتون یراحت م گهیداداشم د آره

 حوصله سرش را تکان داد و گفت: یب

 .نمشونیبب اریب

 کلبه قرار داده بودم، رفتم. یگوشه  یکه کنار چوب لباس فمیبلند شدم و به سمت ک میجا از

 شده بود. مدارک رییدستخوش تغ بیاواخر عج نیا می. رفتار تک پسرعمودیلنگ یم انیم نیدر ا یزیچ کینظرم  به

ه دبه ام را ب دهیشدم. لبانم را با زبان تر کردم نگاه ترس خکوبی. در دم مدمیبه طرفش چرخ دمیکش رونیب فیرا از ک

 :دمیدرون دستش دوختم و لرزان پرس نیبنز ی

 ؟یکن یکار... م ی... چی... چی... داردا

 شد و لب زدم: رهیبه چشمانم خ یکرد. با لبخند تلخ یخودش خال یدبه را بر رو یانتها

 ببخش! منو

م حج نیتوانستم ا یشده ام را به آن نگاه غمزده دوختم. نم سیو خ دهی. نگاه ترسافتیفندک در سرم پژواک  یصدا

ه بعد کلبه مشتعل شد؛ ب یا هید. ثانافتا نیزم یرا هضم کنم. دستانم شل شد و برگه و اسناد بر رو یاز بهت و ناباور

 سمت در حجوم بردم و آن را باز کردم.

رها شدن از  یبرا یتالش چیسوخت و ه یآتش م انیکردم که در م ییبار نثار او نیآخر یباران زده ام را برا چشمان

 انیافتادم. در م نیزم یخم شدند و بر رو می. زانوهادیام پر شد از دود آتش و سرفه امان را بر نهیکرد. س یآن نم

 زجه زدم: یبا صدا میها هیگر
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 ...«خدا

 دمیشده ام کش سیبه صورت خ یزد و تمام تنم به عرق نشسته بود. دست ینبض م میشانی. پدمیهراس از خواب پر با

 می. بغض دائما به گلوابمی یخالص سیتن خ نیفوت کردم. خودم را به حمام رساندم تا از شر ا یو نفسم را به سخت

که حالم  یسپردم تا التهابم را کاهش دهد. کم سردبست. تنم را به دست آب  یانداخت و راه تنفسم را م یچنگ م

بود.  دهیداد، انداختم. خواب از سرم پر یبه ساعت که ساعت پنج را نشان م یآمدم. نگاه رونیبهتر شد از حمام ب

 کردم. با دست میلب ها ریرا اس یلتریبا دستان لرزانم ف برداشتم و زیم یرا از رو گارمیکالفه چنگ زدم و پاکت س

زده ام  خیسرد زمستان شالق شد و پوست  یرنگ پنجره را کنار زدم و آن را باز کردم. هوا یسورمه ا میزخ یپرده 

ها را دوست داشتم.  یکیها و تار یتلخ نیزدم. ا یلبخند تلخ ندیحس ناخوشا نیباران کرد و من تنها به ا انهیرا تاز

 از آن یقیشب کام عم یاهیبه س رهیروشن کردم و خ را گاریشده ام. س نیها عج یتلخ نیمن پنج سال است که با ا

کردم تا بهتر صدا را  زیت یرا کم میدر آن سکوت محض توجه ام را جلب کرد. گوش ها ینجوا گونه ا یگرفتم. صدا

 رونیه بسوخته را ب مین لتریو ف دمیکش یقیگرفت. آه عم ین قلبم را به بازموذ انیاهلل اکبر گو یآشنا یبشنوم. صدا

ند. نک ییباز مرا هوا بایز یتا آن ملود دمیکش شیرا بر رو میزخ یپنجره را بستم و پرده  یمعطل یکردم و ب تابپر

 دستم را رها کرد. ازمیمن با او قهر بودم چون در اوج ن

به  یامیفعال کردم و پ ریام را غ یکلونازپام را بدون آب قورت دادم. آالرم گوش کیبه تخت خواب بازگشتم و  دوباره

 مطمئنا امروز روز من نبود. دم؛یارسال کردم و دوباره خواب انیرا یبرا "آم.  یمن حالم بد امروز شرکت نم "مضمون 

 

********************** 

 

تم پر پش یو رو کردم. ابروها ریدستم را ز ریاوراق ز تیوارد کردم و با جد یفشار کوچک نکمیانگشت اشاره ام به ع با

چنگ زدم و تلفن را برداشتم. به شدت  رم،یآن که چشم از اوراق بگ یبودند. ب دهیرا در آغوش کش گریسخت هم د

 یم اعصابم خط یو انتظار بر رو یدر پ یپ ی. بوق هاچسباندمتماس گرفتم و تلفن را به گوشم  انیکالفه بودم. با را

 یبار شماره  نیجواب ماندم. ا یهم تماس گرفتم اما باز هم ب گریداد. چند بار د یتلفنش را جواب نم د؛یکش

 جواب داد: عیسر انیام را گرفتم؛ او بر خالف را یحام نیبزرگتر

 بله؟
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 زمزمه کردم: یرا با زبان تر کردم و به آرام لبم

 .سالم

 ؟یجان خوبسالم بابا  -

 !تمیپنج سال محروم نیتمام ا یگرم و پدرانه اش لک زده بود، درست به اندازه  یاستقبال ها یبرا دلم

 ن؟یممنون شما خوب -

 خنده اش گوشم را نوازش کرد: تک

 خان. نیها شما آر یبا احوال پرس میخوب

 گفتم: شرمنده

 شرکتم. یکارها ریچند وقته واقعا در گ نیجان ا عمو

از  یادیشده که  ی. حاال چیونم پسرم، مشاوره ام خبرها رو بهم رسونده که تو شرکت کوالک به پا کردد یم -

 ؟یکرد رتیپ یعمو

 شدم؟ جیکنم اما گ یشرکت مطالعه م یسوابق سه سال گذشته  یراستش دارم رو -

 چرا؟ -

 شدم و او را خطاب قرار دادم: رهیخ زیم یاخم به اسناد رو با

 لنگه. یکار م یجا هیکنم  یدو دو تا چهار تا م یچ هر

 چشمم برداشتم و ادامه دادم: یرا از رو نکیع

 وجود داره. یادیشرکت تداخل ز یحساب ها یتو

 ؟یچ یعنی -

 تو حساب شرکت در گردش بوده. یکردم متوجه شدم مبلغ کلون یاالن که داشتم اوراق و نگاه م -



 ناهکارانگ

 
43 

 

 شد. خط سکوت بر قرار یآن سو یمدت یبرا

 :دمیشک پرس با

 ؟یهنوز پشت خط عمو

 کردن. یآد به دور از چشم من تو شرکت اختالص م یکه بوش م یجور نیکنم. ا یآره جوون، دارم فکر م -

 را در دستم جا به جا کردم و گفتم: یگوش

 ه؟یچ فیتکل حاال

 .میچشم همه رو باز کن دیبده، با لیشرکت تشک یتمام سهام دارها نیجلسه ب هیفردا  یبرا -

 شه؟ یم یاختالصگر چ -

 نکن. ریکنم، تو خودت رو در گ یم دایاون رو خودم پ -

 دم. یباشه، پس ساعت جلسه رو بهتون خبر م -

 دستت درد نکنه. -

 عمو جان؟ یندار یکار -

 ما. یخونه  یاینه پسرم فقط زن عموت سفارش کرده بهت بگم شام ب -

 :رفتمیرا پذ شنهادشیوش کرد. با دل و جان پلبم جا خ یبر رو یلبخند

 حتما. چشم

 .نمتیب یجوون، پس شب م رمیبرو وقتت رو نگ -

 تا شب خداحافظ. -

ن تلف یزبان و کالن عقل را از سرم پرانده بود. با صدا یب یمبلغ ها نیزل زدم. ا زیرا قطع کردم و دوباره به م تلفن

 و تماس را وصل کردم. دمیخوردم و افکارم را سامان بخش یفیتکان خف
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 گفتم: هیلبم نشست و با کنا یبر رو یبزرگ شخندین

 !یداد یسر فرصت جواب م یذاشت یعجب م چه

 خودت؟ یبرا یگ یم یچ -

 ؟یداد یچرا تلفنت و جواب نم -

 آشنا بشم. طشیکم با مح هیاومدم شرکت تا  دمیبنده مثله شما تو خونه نترمرگ -

 :زدم و گفتم یکم رنگ لبخند

 ؟یآشنا شد حاال

 .یتا حدود -

 رو بفرستم خوب با همه جا آشنات کنه. یشرکت بمون تا سماع -

 ؟یزد یزنگ یکار داشت یباشه، حاال چ -

 اومده بود که حل شد. شیپ یمشکل هی -

 آهان. -

 گم. یسر فرصت حاال برات م -

 باشه پس فعال. -

 فعال. -

بود و با گل بانو  ستادهیکه در چهارچوب آشپزخانه ا دمیرا د یرفتم و سماع نییپا یبلند شدم و به طبقه  میجا از

 تیو سالم داد. در جوابش سرم را تکان دادم و با جد دیدست از صحبت کردن کش دیکرد. تا من را د یصحبت م

 گفتم:

 .یبا بچه ها آشناش کن یرفته شرکت، بهش گفتم منتظر باشه تا بفرستمت بر انیرا
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 چشم آقا فقط فردا تولد دوست گل بانـ... -

 و گفتم: دمیرا بر حرفش

 گه؟یکنم د یرو مرخصش م فردا

 د؟یشه بعد ظهر ببرمش خر یم -

 رو راه بنداز! انیاما اول کار را ستین یمشکل -

 زد و گفت: یقیعم لبخند

 قربانت گردم. چشم

 به گل بانو گفتم: رو

 !اریب ییچا وانیل هی برام

 برسم. میکارها یش نماندم و به اتاق بازگشتم تا به ادامه جواب منتظر

که به در اتاق نواخته شد، سرم را بلند کردم  یبعد از ظهر مشغول مرور کردن پرونده ها بودم. با تقه ا یها کینزد تا

 و گفتم: دمیبه گردن خشک شده ام کش یو دست

 د؟ییبفرما

 سکوت اتاق را شکست: انیشوخ را یصدا

 هست جناب؟ اجازه

 جان گرفت و گفتم: میلب ها یبر رو یخسته ا لبخند

 ما هم دست شماست! ی اجازه

 مبل رها کرد. یباال انداخت و خودش را آزادانه رو یابرو

 خسته شدم. یلیامروز خ ش،یآخ -
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 گفتم: میخنده ها انیخنده افتادم؛ م به

 دالور. ینباش خسته

 را کج کرد و گفت: لبش

 پهلوون! یمرس

 امر کفر او را دو چندان کرد. نیو هم افتی دیام تشد هخند

 جانم غر زد: به

 و با وقار باشه. نیسنگ دیباش مرد با نیکم سنگ هی ؟یمگه جوک گفتم که غش کرد چته؟

لبانم کامال مشهود بود. با تک سرفه  یبزرگ هنوز هم بر رو یجمع کردم اما آثار خنده به صورت لبخند یرا کم خودم

 را صاف کردم و گفتم: میصدا یا

 حتما مثله تو! آره

 مگه من چمه؟ -

 نزن! ،یچیه -

 کنم؟ یم فیبعداً برات تعر یرو گفت یظهر چ نمیحرفا بگو بب نیا الیخ یب -

 . با هول گفتم:دیفردا برق از سرم پر یجلسه  یآور ادی با

 پاک فراموش کرده بودم! یوا

 رو؟ یچ -

 بدم اما من فراموش کردم. بیجلسه ترت هیفردا  یعمو خواست تا برا -

 ؟یچه جلسه ا -
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 یکردم و بعد از آن به سرعت مشغول هماهنگ فیتعر شیاز ماجرا را برا یا دهیخودم را جمع و جور کردم و چک یکم

 ماند و بعد به هتل بازگشت. گرید یهم کم انیفردا شدم؛ را یجلسه 

ترک کردم. تا امشب را بدون  میها یتمام کودک یدوست داشتن یالیهم بعد از رفتن او عمارت را به مقصد و من

 بگذرانم. زانمیدغدغه در کنار عز

 

 

 "سوم شخص  "

 چه طور بود؟ -

 برادرش زد و گفت: ییبه هنرنما یبزرگ لبخند

 .یعال شهیهم مثله

 گذاشت و متقابال لبخند زد و گفت: زیم یرا بر رو هدفون

 لطفته. نظر

 کارت تموم شد؟ -

 خونه. میهام رو بردارم بعد بر لیآره فقط چند لحظه صبر کن من وسا -

 منتظرتم. رونیباشه من ب -

 کرد و گفت: یا یتصنع اخم

 .میبا هم بر ستایسرده وا رونیب

مغزش  یدلشوره را به سلول ها بیکه عج یناشناس یماند به شماره  رهیتوجه به دور شدن برادرش خ یب دختر

 مکث به تماس جواب داد: یدو دل بود. با کم یندادن کم ایجواب دادن  انیکردند. م یم قیتزر

 بله؟
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 در گوشش زنگ خورد: یبم و سالخورده ا یصدا

 خانوم کوچولو؟ یشناخت

 را نشناخت؟! ادیش نیشد ا یگردو کرد و قلبش ضربان گرفت. مگر م چشم

 زد: شیروح ن یگره انداخت و ب شیشانیپ انیپدرش بود. اخم در م یو سرخوردگ یورشکستگ یبان او

 ازم؟ یخوا یم یدنبالم؟ چ یافتاد هیسا هیجناب پارسا! چرا مثله  ستین یکار سخت شناختنت

 تا دیکش یقیهم فشرد و نفس عم ی. چشمانش را بر روختیبهم ر شیاز پ شیپارسا اعصابش را ب یقهقهه  یصدا

 حد و مرزش را کنترل کند.  یب تیاز عصبان یبلکه کم

 باهات حرف بزنم خانوم کوچولو! دیمن با -

 را باال داد و لجبازانه گفت: شیابرو یتا کی

 به گوش کردن ندارم. یمن عالقه ا اما

 که گفت: دیپارسا را شن یجد یصدا

 .هیمهم موضوع

مرد هم کالم شده خون به پا  نیدانست مهرداد اگر بفهمد با ا یآمد. م یافتاد که به سمتش م یبه مهرداد چشمانش

 کند. هول کرد و گفت: یم

 .باشه

 :دیکرد و با شک پرس یزیتلفن را قطع کرد و به مهرداد چشم دوخت. مهرداد اخم ر عیسر

 شده؟ یزیچ

 .دیآن چه که با یهست ال زیبه همه چ هیکه شب ییبه لب آورد درست از همان ها یبند مین لبخند

 بشه؟! یزیچ دینه مگه با -
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 .دهیآخه رنگت پر -

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 کم خسته ام. هی فقط

زد؛  خونیشب شانیموج از سرما به پوست صورت ها ویتکان داد و با او هم قدم شد. با خروج از استود یسر مهرداد

 .دیبردارش انداخت و به خود لرز یدست در بازو کایمل

 چه قدر سرده! -

 زد و گفت: یتک خنده ا مهرداد

 مونم؟! یمنتظرت م رونیگفت من ب یبود که م یک حاال

 پسر وارد کرد با اعتراض گفت: یبه بازو یفیفشار خف دخترک

 برادر؟! یآقا یکن یم یکار چوب

 کرد، گفت: یخواهرش باز م یطور که در خودرو را برا همان

 خوب. یجا هیخوام ببرمت  یکه م نی! حاال هم بشکترِیخانوم خواهر گردن بنده از مو بار نه

 :دیسوار شد و کنجکاونه پرس دخترک

 کجا؟

 خواهرش کرد و گفت: یها ینثار کنجکاو یرا به حرکت در آورد و چشمک با نمک لیاتومب مهرداد

 .یفهم یموقع اش م به

 از رو گرفت و ناز کرد: کایمل

 بد! مهرداد
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 یبه همراه آن دو پسرعمو یراند که روزگار یرا به سمت کافه ا لیسر داد و در سکوت اتومب یبلند یخنده  پسرک

قسمت شهر قرار داشت و دنج بودنش او را ناب  نیتر یکه در غرب یدائماش بودند. همان کافه ا یمعرفت مشتر یب

 نشست. شلبان یبر رو یآن روزگار خوش لبخند تلخ یادآوریکرده بود. با 

 آرزد.  یآرمان به شدت او را م ینبودن ها کرد هر چند که دیاش تجد هیشهر روح یسو نیا یباران یهوا

 غم زده اش را به مهرداد مسکوت دوخت و زمزمه کرد: یها لهیاطرافش، ت یمناظر آشنا دنیبا د کایمل

 بود؟! نیا تیریگ غافل

 اش را به دهیانگشتان کش یخسته پسرک را نوازش کرد. بغضش را فرو فرستاد و گره  یگوش ها ف،یآن تن ظر غم

 دور فرمان سخت تر کرد و لب زد:

 گذشته ها قرار گذاشتم. ادیکافه اسپرسو به  نیآر با

 گفت: یدلخور با

 ؟یمن که نداشتم، پس چرا بهم نگفت یبا اون قرار داشت تو

 :دیغر یآرام یاز کوره در رفته و با صدا پسرک

 و مطمئن باش! نیاده  یاز تو عذاب م شتریرو ب نیمکان من و آر نی! اکایمل بسه

 لیلجبازانه در اتومب کایرا ترک کرد و به داخل کافه رفت اما مل لیمقابل کافه توقف کرد و زودتر از دخترک اتومب در

خودرو  ی شهی. سرش را به ششیوفا یکافه پر بود از تمام خاطرات عشق ب نیماند. خسته و دل آزرده بود چرا که ا

رنگ و درشتش حلقه بست  یدوخت. اشک در چشمان بلوط چشمرو  ادهیپ یعابرهاچسباند و در آن نم نم باران به 

زدند و  یآسمان شهر قدم م ریدوخت که با تمام مشغله ها و مشکالتشان ز یو  نگاه باران زده اش را به آن عابران

 کردند. یرا تنفس م یابر یهوا

آن حک  یمحبوب دلش را بر رو یبایخودرو به حرکت در آورد و نام ز یپنجره  یو سرانگشتش را بر رو دیکش یآه

 کرد.
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دم تا ق کیگذاشته بود و در آن نم باران با فاصله  ابانیدخترک لجباز پا به خ نیکردن ا یراض یکه برا ینیاز آر امان

لب گرفته بود ق یبازدلبرش مغموم بود و به  د؛یبه چانه اش کش یدست ی. با کالفگدییپا یدلبرکش حرکات او را م

 عاشقش را.

 یها یشیشد و در م دهی. نگاه دخترک کم کم به باال کشستادیتبدار ا یآخر را هم پر کرد و مقابل پنجره  قدم

به پنجره زد.  یو با انگشت ضربه ا دیخوش رنگ دزد یها یسرخورده اش را از آن بلوط یها یشیشد. م خیپسرک م

 .دیکش نییادخترک به خودش آمد و پنجره را پ

 :دیپرس دلخور

 تو کافه؟ یومدین چرا

 هم سنگ شد و قلب عاشق پسرک را نشانه گرفت. باز

 ؟ییکذا یاومدم تو اون کافه  یم دیچرا با -

 سوال من و با سوال جواب نده! -

 خان! نیخودت نگاه دار آر یرو برا تیا شهیکلمات کل -

 دختر به حتم کمر به قتل قلب عاشقش بسته بود. نیشد. ا مات

 کرد: زمزمه

 خواه. خود

 و لب زد: یپسرک چشم رنگ نیاز ا دیدخترک رنجور شد و با نفرت چشم دزد دل

 لطفته. نظر

 لب زد: یتن آرام و خسته ا با

 .دشیپرست یکه آرمان م یستین یاون دختر تو

 خودشان جلب کرد: یکه تمام نگاه ها را به سو یبه طور دیبر سرش هوار کش ضیغ با



 ناهکارانگ

 
52 

 

 .ستین یآرمان گهیچون د ستمین نه

 یرا به صاحب دست دوخت. مرد شیها یشیو م دینشست. پسرک سرخورده چرخ نیآر یشانه  یبر رو یدست

 یشیهمان طور که نگاهش در م یقیتوجه اش را جلب کرد. مرد با اخم عم یانتظام یرویدر آن لباس فرم ن انسالیم

 را خطاب قرار داد: کایمل د،یچرخ یم نیلغزان آر یها

 کردن؟ جادیا یمزاحمت شونیا خانوم

 رحمانه گفت: یب

 .بله

 یو صدا دیخوش فرمش بخش یبه لب ها یکوچک یتنها انحنا یاثبات خود دفاع ینه تعجب کرد و نه برا نیآر

 دلبرکش را در سرش مرور کرد.

 گفت: کایکرد و رو به مل تشیهدا یبه جلو یوارد کرد و کم نیپهن آر یبه شانه  یشتریب فشار مرد

 ...ـیتا شکا یکالنتر دیاریب فیبا ما تشر دیهم با شما

 صحبت مرد آمد: انیمهرداد در م یبایز یصدا

 !دیکن صبر

در  بیتوجه ات عج نیدادند. ا یزند و او را نشان م یبلند شد. با شوق نام مهرداد را صدا م تیجمع یهر سو صدا از

 زیعز نینجات آر یعواقب را هم دارد اما برا نیآمدن از آن کافه ا رونیدانست ب یآن لحظه کالفه اش کرده بودند. م

 :دیعبوس کرد و رو به مرد پرس یکاینثار مل یکستبر کرد و رخ نشان داد. نگاه غضبنا نهیکرده اش س

 شده جناب سروان؟ یچ

 :دیکش ادیبه ازدحام دورشان انداخت و فر یتفاوت ینگاه پر جذبه و ب مرد

 چه خبره؟ ساکت،

 اشاره کرد و گفت: ریسر به ز نی. مرد جوان با دست به آرافتین انیآرام شد اما پا یکم صداها
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 کردند. جادیاون خانوم مزاحمت ا یبرا شونیا

 مسکوت دوخت و گفت: نیرا به ار رشینگاه متح مهرداد

 اشتباه شده. نه

 :دیپرس یبا کالفگ مرد

 ؟یکالن یآقا هیچ هیقض نیارتباط شما با ا اصال

 به لب اورد و گفت: یکم رنگ شخندین مهرداد

 گم اشتباه شده. یام و دارم م یبرادر همون خانوم شاک من

 دارن. یگرید یاما خانوم ادعا -

 کرد و گفت: کایمل یحواله  یغره ا چشم

 سوتفاهم بوده. هیماجرا  نیبنده هستند و ا یمیآقا دوست صم نیا

 زد: هیکنا شخندیرا رها کرد و با ن نیآر یشانه  مرد

 !یباشه جناب کالن اتونیحواستون به انتخاب دور ور شتریب بهتره

 و با صالبت گفت: دیاخم در هم کش مهرداد

 .ستین یمشکل دیهاست. به هر حال خسته نباش یبعض یمشکل از لجباز ستین انمیاز اطراف مشکل

 :دیپرس کایتکان داد و رو به مل یسر مرد

 گن؟ یدرست م شونیا

 باران زده نگاه کرد و به اکراه گفت: نیکرد. با آن چشمان گستاخش به آر یم دادینفرت در چشمانش ب برق

 .بله

 تاسف تکان داد و رو به مهرداد گفت: یاز رو یسر مرد
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 جا موجب اختشاش شده. نیحضور شما در ا یکالن یخب پس حل شد اما آقا لهیخ

 سخاوتمندانه لبخند زد و گفت: مهرداد

 رم. یاالن م بله

 زد و هشدار دهنده گفت: نیغمگ نیآر یبه شانه  یآرام ی ضربه

 .میزن یحرف م بعداً

 آن بود، خالص شود. یکننده  هیکه تک خواهرش ته یشد، تا از آن محشر لشیسوار اتومب بعد

که آن  ییبر باد رفته اش چشم دوخته بود. همان باورها یحرف به باورها یبود که خاموش و ب نیتنها آر انیم نیا در

 آن نهاده بود. یروزها تمام قدرتش را بر رو

 تنهاست! شهیعاشق هم "

 *"ترک خورد.  میشد که باورها نمیقی یزمان یا شهیکل یجمله  نیا

 زد. یو مردانه دم نم دید یکه به چشم م یراتییتمام تغ یاو تنها بود؛ درست به اندازه  و

 

********************** 

 

 «سوم فصل»

 

به دلش چنگ  بیو نگاهش را به عمارت با شکوه پارسا دوخت. اضطراب عج دیرنگش کش یبه کت سورمه ا یدست

 انیگش را مخوش رن یها یگرفت و گو یقیکشاند. دم عم یم کالیراد ریانداخت و اعتماد به نفسش را به ز یم

دوخت  ییکرد و نگاهش را به پارسا بلندشانه اش سر  یبر رو یکند؛ با نشستن دست دایچرخاند تا پارسا را پ تیجمع

 . پارسا مشتاقانه لب زد:ستینگر یرنگش او را م یو توس زیکه با آن نگاه ت
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 .ییحالم که هنوز سرپا خوش

را  یبراق شکارش کنند. لبخند کج و معوج یها یفرو برد تا مبادا آن توس بشیمشت شده اش را به داخل ج دست

 و محکمش کرد و گفت: یفک استخوان ی مهیضم

 .ممنون

 تهران؟ یکه اومد یچرا خبر نداد -

 شرکتم. ریکه برگشتم در گ یاز وقت -

 . یکه شرکت رو به دست گرفت دمیشن -

 زد و گفت: یصدا دار شخندین

 باشه؟! دهیکه نشن هیک

 ینشده بود بلکه به پشت سر او م خکوبیاو م یمرد چشم دوخت. چشمان مرد بر رو یمات شده  یها یتوس به

رو  ابیز یکه چشمانش به آن پر یاما زمان ابدیمات شدن پارسا را در لیتا دل دی. کنجکاو شده به عقب چرخستینگر

 :دیو پرس دیپارسا چرخ یکند. به سو توانست هضم یمکان نم نیافتاد، جا خورد. حضور او را در ا

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا کایمل

 رفت. کایمل یبدهد، با شتاب او را ترک کرد و به سو نیبه سوال آر یآن که جواب یب مرد

 :دیبه سمتش خم شد و پرس یکم انینشست. را الیخ یب انیدر کنار را زیو پشت م دیاخم در هم کش پسرک

  چته؟

 زد و گفت: کایبه مل یبا سر اشاره ا نیآر

 .نجاستیا کایمل

 :دیزده پرس رتیگردو کرد و ح چشم

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا اون
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 باال انداخت و نگاه از او گرفت. یا شانه

 معجزه بود! کیذهن آشفته اش  یبلبشو برا نیدر ا انیرا وجود

 .یکه باهام اومد یمرس -

 خرج کرد و گفت: یمردانگ پسرک

 شه من تو رو تنها بذارم! یم مگه

 کردند و لب زد: یدوخت که سالن را ترک م ییو پارسا کایرا به مل نگاهش

 کنه؟ یکار م یجا چ نیبدون مهرداد ا کاینظرت مل به

 زمزمه کرد: دانهیناام

 کرد. هیقض نیشه از ا ینم یبرداشت خوب چیه

 و بحث را عوض کرد: دیبه چانه اش کش یدست کالفه

 نکرد؟ دایتالصگر شرکت رو پاخ بابات

 انداخت و گفت: هیپهنش سا یابروها انیم یفیظر اخم

 .ستین یهنوز خبر نه

 جنباند و گفت: یسر

 کنم بهتره خودم دست به کار بشم. فکر

 :دینگاهش کرد و پرس گنگ

 ؟یچ یبرا

 پسرک کرد و جواب داد: ینثار حواس پرت یغره ا چشم

 کنم. دایعامل اختالص رو پ تا
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 بلند شد و گفت: شیاز جا کالفه

 ؟یآ یبکشم تو نم گاریس رونیرم ب یمن م لته،یطور که م هر

 نه، زود برگرد! -

 یآتش زد. کاش م یگاریس یزمستان یرساند و در آن سرما الیتکان داد و بالفاصله خودش را به تراس بزرگ و یسر

 ها را هم دود کرد! شیتشو گاریشد هم چون س

کرد چرا که  یروزها حس حقارت م نیبه برف نشست و خلوت چشم دوخت. ا اطیزد و به ح شیاموه انیبه م یچنگ

خورد. آن قدر کالفه بود که  یاش گره م نهیزد، نفس در س یم گارشیبه س یشده بود. هر بار که پوک بهیدلبرکش غر

 .آسمان چشم دوخت یاهیانداخت و به س نیرا به زم لتریف ضینباشد. با غ ینیدل عاشقش تسک یهم برا گاریس نیا

 آسمان! یآها"

 گوش کن! خوب

 *"باشد! یگریاگر دلبرم سهم د زمیآو یرا به دار م تیو عاشقانه ها تو

 اط،یو روشن ح کیشد و در آن تار دهیصدا کش یتوجه اش را جلب کرد. ناخودآگاه به سو یو خفه ا فیظر یصدا

آن جاخوش  ریرساند که دخترک ز یدرخت یجلو رفت و خودش را به پارا شکار کرد. آهسته  کایمل شیها یشیم

 ردیگ یبهانه درد م یب گر؛یمحبوبش. دل است د یحجم ناراحت نی. قلبش فشرده شد از استیگر یکرده بود و آرام م

را  شیخودش و تمام بودن ها دیعهد بسته بود که ق روزید نیمحبوبش. انگار نه انگار که هم یتمام بهانه ها یبرا

 بزند! کجای

 *".یمان یاگر آرام جانت حکم مرگت را امضا کند باز هم عاشق م یحت یعاشق که باش"

محض  یرنگش منتظر ماند تا سرش را بلند کند و برا یقهوه ا یآن موها ی رهیحرف در مقابلش زانو زد و خ یب

 .ندیخدا هم شده قلب عاشقش را بب یرضا

دخترک مات آن دو  سیجدا کرد. چشمان خ شیزانوها یشد و سرش را از رو ماند تا دخترک خسته رهیقدر خ آن

 لب زد: یماند؛ تنها به آرام یرنگ یگو

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا تو
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 آشفته حال زد و گفت: یبایآن ز رتیبه ح یبزرگ شخندین

که من توقع دارم تو جوابش  هیهمون سوال قایدق نی! ارمیاز تو اجازه بگ دیعموم با یاومدن به مهمون ینبود برا ادمی

 !یرو بد

 و جبهه گرفت: دیدر هم کش اخم

 بدم! حیتوض بهیغر هی یکه برا نمیب ینم یلیدل

 گفتنش زخم شد و بر دل پسرک نشست. بهیغر

 گذرد، گفت: یآن که ابراز کند چه در دل به آشوب نشسته اش م یباال انداخت و ب یشانه ا یدیق یب با

 که بخوام به تو جواب پس بدم. نمیب ینم یلیمنم دل پس

 تمام کلمات را ادا کرد: یرحم یگستاخ نگاه پس گرفت و با ب یبلند شد و از آن دو گو شیجا از

 شده! زیرقت انگ یلیخ تیسوزه، زندگ یبه حالت م دلم

 :دیلب غر ریز

 !یمحتاجش شتریخودت دل بسوزون که ب یتو برا ،یمن دل بسوزون یبرا یکینکرده تو  الزم

 یرا ب یقیبود تا دقا یکوچک و خواستن یهمان شانه  ازمندین نیگفت چرا که خود آر یندانستن راست م نیع در

 کند.  یرحمش سپر یجهان ب یدغدغه و به دور از تمام مشغله ها

 حق که جواب ندارد، دارد؟! حرف

 او را تاب آورد؟! یگستاخ را نرجاند. مگر دل آن را داشت که ناراحت یبایتا دل نازک آن ز دیگز لب

 زمزمه کرد: یو به آرام دیکش یقیعم نفس

 و پر کمبود! نیزم یکره  یرو یانسانم مثله تموم انسان ها هیمنم  یگ یراست م تو

 یشب ب یملود نیشده فرار کند اما آن تن خسته و نازک بهتر نیتمام شدن حرفش پا تند کرد تا از ان مکان نفر با

 گرفت. یجنبه اش را دوباره به باز یستاره اش شد و قلب ب
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 !نیآر -

 هوا بازگشت و لب زد: یب

 جانم؟

 نیآر نیزبیت یها یشیگل رز را قرض گرفت. به حتم اگر آن مکان روشن بود، م یو سرخ دیبا شرم لب گز دخترک

 کردند. یرا شکار م شیگونه ها یسرخ

 لب زد: یآرام به

 !یجا ببر نیشه من و از ا یم

 یرا؛ پس با لحن یچموش خواستن نیکرد ا یادب م یکم دیتکان داد و با یفرو برد و سر بشیون جچپش را در دست

 از احساس گفت: یو عار یجد

تا منم برم دوستم رو خبر کنم که از  نمیکنار ماش ایرو بردار ب لتیاز دوست هام اومدم. توام پاشو برو وسا یکیبا  من

 .میر یجا م نیا

حرف هر دو به سالن بازگشتند و  یبه راه افتاد. ب نیکرد و جلوتر از آر یلب تشکر ریبلند شد و ز شیاز جا عانهیمط

 :دیانداخت و پرس یجد نیبه آر یتفاوت ینگاه ب انی. راستادیا زیرفت و کنار م انیرا شیپ کراستی نیآر

 ؟یکرد ریانقدر د چرا

 .میکنم پاشو فعال بر یم فیحاال تعر -

 !؟یچونیبعداً بپ یخوا یکردن هات م فیتعر ی هیمثله بق نمیا -

 .میبر دیها غر غر نکن فعال با رزنیمثله پ انیرا -

 بگو تا منم بدونم! م؟یبر دیچرا با -

 برسونم خونه. دیرو با کایمل -

 شده! یراه انداخته، نگو راننده تاکس دیبا دیآهان بگو چرا آقا با -
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 :دیغر ید و به آرامپسرک کر یها ینثار تمام لودگ یغره ا چشم

 هتل! یبر یریآژانس بگ یش یمن برم، اونوقت مجبور م یآ ینگو نم چرت

 بلند شد: شیزد و از جا یخنده ا تک

 .میما تسل آقا

 نشانه گرفت و گفت: نیرا برداشت و انگشت اشاره اش را به سمت آر کتش

 !یکن فیبرام تعر دیبعدا با اما

 چشم. -

 بال. یب -

 گفت: د،یپوش یهمان طور که کتش را م انیصدا عزم رفتن کردند. را یدو ب هر

 بهتره! امیفکر کنم من ن یبه دور از شوخ یول

 و گفت: دیدستش را کش نیآر

 اومدنت بهتره پس ساکت باش! اتفاقا

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 جور صالحه. هر

 ف کرد.پارسا هر دو مرد جوان را متوق یهم قدم شد که صدا نیآر با

 به مناسبت برگشت توعه. یمهمون نیا یناسالمت ،یر یکجا م نیآر -

 اشاره زد و گفت: انیکرد و با سر به را یزیاخم ر نیآر

 دارم اون رو برسونم خونه تا استراحت کنه. میکم ناخوش احواله تصم هی انیاما را ممنون

 شده کرد و گفت: جیگ انیرا یرنگش را حواله  یبه لب آورد و نگاه طوس یا یتکان داد و لبخند زورک یسر
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 نداره انشاهلل حاله شما هم زود خوب بشه مرد جوان! یاشکال

 جواب داد: یبازش را بست و به آرام مهیدهان ن انیرا

 جناب پارسا. ممنونم

 به سرعت گفت: انیقدم شد تا آن ها را بدرقه کند که را شیپ پارسا

 .میر یخودمون م میتسیبه زحمتتون ن یپارسا راض جناب

 پسرک چشم دوخت و گفت: ی رهیبه چشمان ت پارسا

 .ستین یزبانیرسم م نیا اما

 زد: شیبه لب آورد و ن یکج و معوج شخندین نیآر

 !دیاریرو به جا ب یزبانیرسم م دیجاست پس بر نیهمه مهمون ا نیا

 مات شد. مرد

 خم کرد و گفت: یسرش را کم شخندیبا حفظ همان ن نیآر

 .یبابت همه چ ممنون

 هم با هول سرش را تکان داد و گفت: انیدر سالن قدم برداشت. را یزده نماند و به سو رتیجواب آن ح منتظر

 .خدانگهدار

 از سالن خارج شد.  نیتمام شدنه حرفش مانند جوجه اردک به دنبال آر با

وجه به ت یو ب ستادیدر مقابلش ا یحیبا لبخند مل انیبود. را ستادهیبه انتظار آن دو مرد جوان ا کایکنار خودرو مل در

 کرد: یمعرف ریسر به ز یکایشد، خودش را به مل یم یکه سوار مازرات یعبوس نیآر

 خوشبختم بانو. تونییاز آشنا نیمحتشم هستم، دوست آر انیمن را سالم

 گفت: یبه لب آورد و متقابال به آرام یلبخند خسته ا کایمل
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 منم... سالم

 حرفش آمد و گفت: انیم انیرا

 کرده. فیتعر ادیاز شما و داداشتون ز نیشناسم آر ی! من شما رو مستیکردن ن یبه معرف الزم

 یادیخرج کند اما او ز یهنوز هم بلد بود مردانگ نی. آریتمام ناشدن یانداخت. شرمنده بود به وسعت ریرا به ز سرش

 کور شده بود.

 آورد و گفت: رونیدرو بخو یحوصله سرش را از پنجره  یب نیآر

 !نیسوار شدن ندار قصد

آن ها را به  نیدانست که اگر همان لحظه سوار نشوند آر یآن عبوس جذاب کامال آشنا بود. م یبا خلق و خو انیرا

 گفت: کایسوار شد و رو به مل عیسر نیهم یرود برا یکند و م یحال خود رها م

 نکرده! یهاش قاط یچیپ میداداشمون س نیتا ا نیخانوم سوار ش کایمل

 نیبود و هم انی. باالخره رادیمهابا خند یسپرد و ب یاش را به دست فراموش یشانیتمام پر یلحظه ا یبرا دخترک

 !شیها یزبان باز

 از کنارش بگذرد؟! ینباشد و به سادگ یآن چشم بلوط یحواسش به غم تلنبار شده  انیشد را یم مگر

 آن دوست اخمو و غرغرو. یخوش یانتها یعنی کایش باشد و شاد بودن ملخو نیبود تا حال آر انیرا اصال

بود که هر کدام در  نیرا به حرکت در آورد. آن شب آن قدر خسته کنند و سنگ لیاتومب نیآر کا،یسوار شدن مل با

خودش با خودش  یتا به دل اجازه ده ستیاریاخت ست،ین یسکوت کردند اجبار یسکوت خودشان غرق بودند. گاه

 .دیایکنار ب

با  کایبا حسرتش، مل انیبا قلب شکسته و زخم خورده اش، را نیکردند. آر یخودشان مدارا م یهر کدام با غم ها 

 کرده بود. یدر پنهان کردنش داشتند و امشب پارسا از آن پرده بردار یکه همه سع یتلخ قتیحق

 گفت: ینج را شکست و با نشاط کاذبآن سکوت بغر یو کوه شده  میسد عظ انیهم را باز

 تو رگ. میمشت مهمون من بزن یسمبوسه  هیهنوز بازه  هیسمبوسه فروش یدکه  نیکنار، ا نینگه دار هم داداش
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 :دیهم باز شد و پرس نینطق آر ان،یزد؛ با دور شدن را رونیاز خودرو ب انیحرف توقف کرد و را یب نیآر

 ؟ییدونه کجا یم مهرداد

 نه. -

 و گفت: دیچرخ شیخشم به سو با

 نه؟ پس کجاست که ازت خبر نداره؟ یچ یعنی

 به حرف زدن نداشت: یلیتما ییروح جواب داد، گو یهم سرد و ب باز

 .ویاستود

 گفت: یحرص مشهود با

 .یخودسر شد یروشن! ازت غافل شده توام تا تونست چشمش

 تمام لب زد: یو با گستاخ دیپسرک چرخ نیرخ مردانه و خشمگ مین یحوصله به سو یب

 تو چه! به

پسر دل  نیشکست مگر ا یزد به قلب رنجور دخترک اصال به درک که قلب نازکش زود م شیو ن دیکش هوار

 نداشت؟!

از کنار شاهکارش  یتفاوت یزد بعد هم با ب یم یبر آن زخم دیرس یم یداد که هر کس یجواب دل او را م یکس چه

 گذاشت. یتنها م شیگذشت و او را به زخم ها یم

سرت  یپدر و مادر باال یوقت گه،ید نهیمن افسار پاره نکن فرصت طلب! هم یخودسر برا یصدات و ببر دختره  -

 مختلط جمعت کرد. یها یاز تو مهمون دیکه با نیشه ا ینباشه ته اش م

 .ستینگر یها گم شده بود، م هیدر ساکه  نیآر نیخشمگ یو به چهره  ختیر یمهابا اشک م یب دخترک

 زمزمه کرد: یآرام به

 !ستمیکن من فرصت طلب ن تمومش
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 زد: ادیتر از قبل فر نیخشمگ پسرک

 ؟یهست یپس چ یستیفرصت طلب ن اگه

خودشان کرد. مرد سمبوسه فروش  یمتوجه  زیو مرد سمبوسه فروش را ن انیبلند بود که را ادشیفر یقدر صدا آن

جماعت کفرش در آمده  نیا یتمام ناشدن یاز فضول انیببرد. را یپ شانیبه عامل دعوا دیتا شا دیکش یدائما سرک م

 و به مرد تشر زد: دیاخم در هم کش نیهم یبود برا

 سفارش من آماده نشد؟ نیا

ت هم به سرع انیداد. را انیرا لیگذاشت و تحو ینیسمبوسه را در س یآمده شده  یبه خودش آمد و بسته ها مرد

 را آرام کند. به محض آن که سوار شد، تشر زد: نیرساند تا آر لیاجرتش را پرداخت کرد و خود را به اتومب

 دن؟یعالم و آدم صدات رو شن یچه خبرته همه  نیآر

 :دیو غر دیچرخ انیرا یاخم به سو با

 نباشه! تیکار تو

 آورد و گفت: نییرا پا شیتن صدا یهم که شده کم انیرا یبار به حرمت گفته  نیچشم دوخت اما ا کایبه مل دوباره

 شد سوال من جواب نداشت؟ یچ

 و آرام لب زد: دیاش را باال کش ینیانداخت و ب ریسرش را به ز دخترک

 خواست باهام صحبت کنه. یدعوتم کرده بود، م پارسا

 :انداخت و دوباره گفت الیخ یب انیبه را ییسرش را تکان داد و نگاه گذرا کیستریه

 ؟یچرا قبول کرد تو

اال را ب شیها خلقش به تنگ آمده بود باز هم صدا یجواب یب نیکه از ا نیانداخت. آر ریدر سکوت سرش را به ز کایمل

 برد و عربده زد:

 ؟یچرا قبول کرد گفتم
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 لب زمزمه کرد: ریز انیرا

 .یکنجکاو

 و گفت: دیچرخ شیبه سو نیخشمگ

 توام گفتم دخالت نکن! به

 هم با خشم جوابش را داد: انیبار را نیا

 ؟یرو زهره ترک کن چارهیب یدختره  که

 زد: شین یداد. نفسش را پر صدا فوت کرد و به آرام هیتک یصندل یو به پشت انیرا نیاز چشمان خشمگ دیدزد نگاه

 مدافعه خانوم؟ لیوک یشد

 شناسم. یشم چون تو رو م یم فتهیاگه پاش ب -

 گفت: یخفه ا یبا صدا کایمل

که  نهیکه پارسا در به در دنبال ا یگم رفتم تا بفهمم راز یخواد بدونه چرا اون جا بودم خب م یم انیآقا را دیکن سب

 !هیبهم بگه چ

 زد و گفت: یصدادار شخندین

 ؟یدیفهم حاال

 گرفت مانع از آن شد که جواب دهد. یرا به باز شیگلو بکیس بغض

 و گفت: دیچرخ انیرا یحق به جانب سو کا،یبا سکوت مل نیآر

 ازش دفاع کن! یه حاال

 زد و گفت: شیموها انیبه م یکالفه چنگ انیرا
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هت بخواد ب یستیهمه کارش ن ای عشیوص لی! تو که وک؟یکن یدوست نداشته باشه بگه چرا زورش م دیمن شا برادر

 جواب پس بده.

 چشم دوخت. رونیتلخ از زبان دوستش، مسکوت به ب قتیحق نیا یادآوریو با  دیبه پشت لبش کش یدست

 به سمبوسه ها انداخت و گفت: ینگاه پر حسرت انیرا

 خودم همه اش و بخورم. دیپس با دیشما دو تا که دل و دماغ خوردن ندار هیسمبوسه هام که منتف نیا ی هیقض

 زد: یم برداشت و کاغذش را باز کرد. در همان حال غر ینیرا از درون س یا سمبوسه

 افته گردنه من! آخه من چه قدر بدبختم! یم شهیکار سخته هم یبابا هر چ یا

 نثارش کرد و گفت: یا یزد و پس گردن شیها یبه تمام لودگ یتک خنده ا نیآر

 !ادیمن و ب یبود اون مهمون کردنت؟! رد کن سمبوسه  نینکنه، ا ریگلوت گ تو

 انداخت و با دهان پر گفت: نیبه آر یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 چسبه! یهم م یتخت تازه بهم کل التیکنه خ ینم ریگ نه

 گفت: طنتیباال انداخت و با ش یابرو

 دم. یخرم به توام نم یم کایخودم و مل یرم برا یمنم م یهمه اش و بخور تا بترک اصال

 کرده باشد به جلو خم شد و گفت: عیرا ضا نیآن که آر یتنها برا کایمل

 خان؟ انیرا یسهم من چ پس

 داد و گفت: کایبه دست مل یبا خنده سمبوسه ا انیرا

 خودش بخره! یخواد بره برا یام م گهید یسهم شما هر ک نمیخانوم ا کایمل دییبفرما

 داداش؟ یما رو فروخت گه،یدستت درد نکنه د -

 نثارش کرد: یگرفت و چشمک نیسمبوسه را به سمت آر نیشده آخر میتسل انیرا
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 محفوظه. شهیشما که حقت هم یمردک عصبان نه

 به سمبوسه اش زد و گفت: یگاز نسبتا بزرگ نیآر

 ؟یش یمنم م لیوک انیگم را یم

 شونه باال انداخت و گفت: الیخ یبا ب انیرا

 کارت چه قدر مهمه. نمیبب تا

 سر داد و گفت: یخنده ا پسرک

 !خته؟یگفته که انقدر بهم ر یا بهش چزحمت از اون خانوم بپرس پارس یبودنش که مهمه. ب مهم

 سمبوسه را مچاله کرد و درون خودرو انداخت و گفت: یلیکاغذ چرب و چ انیرا

 رو پس بدم. ینیرم س یازش بپرس بلبل زبون! منم م خودت

 اعتراضش بلند شد: یو صدا دیاخم در هم کش نیآر

خت بدب یکه اون دختره  یآر یدر م یباز فیچون انقدر کث یوقت به ازدواج فکر نکن چیکنم تو ه یم شنهادیپ انیرا

 ره. یذاره رو کوله اش و در م یدمش و م یهمون روزه اول

 شد دستش را در هوا تکان داد و گفت: یم ادهیهمان طور که از خودرو پ انیرا

 پسر خوب! ادیبگو که به ما ب یزیچ هی ازدواج؟

 او را به سکوت دعوت کرد: کایمل یوباره تکرار کند اما صداخواست تا سوالش را د نیآر ان،یرفتن را با

 ازت کمک خواستم. یروز هی دیدرکم کن! شا نهیخودمم سنگ یپارسا برا یحرف ها هضم

را به آپارتمانشان رساند  کایکه بازگشت، خودرو را به حرکت درآورد و مل انینکرد. را یصحبت گریتکان داد و د یسر

او را  شیگرفت و با وجود تمام اعتراض ها انیبه عمارت رفت. آن شب حق انتخاب را از را انیو خودش هم همراه را

 به هتل نبرد.
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 ************************* 

 

 «چهارم فصل»

 

 یشب ها آن قدر خواب ها نیرا ماساژ داد. ا شیها قهیتختش نشست با دو انگشست سبابه شق یصدا بر رو یب

 .شیزد به سر درد ها یدامن م شانیتگکه آشف دید یو در هم م بیعج

ه ان ک یآب بخورد. با خارج شدنش از اتاق، برادرش را مشاهده کرد که ب یزد تا کم رونیبلند شد و از اتاق ب شیجا از

 حضور او شود به اتاقش پناه برد. یمتوجه 

 نفس کیو  ختیخودش ر یبرا ریآب از ش یوانیباال انداخت و خودش را به آشپزخانه رساند و ل یشانه ا یدیق یب با

 دیکش یقیبخشد، عطشش را دو چندان کرد. نفس عم نیرا تسک شانشیآن که حال پر یآب به جا ی. گرمدیسر کش

داد و چشمانش را  هیتک نکیس رینت زیهمان جا به کاب ،یگذاشت و از فرط خستگ شیرا شست و سر جا وانیل

 بست.

زد و  یرا م شیخواب و راحت دیشد که ق یآن قدر خسته م یکرد. گاه یم هیبدنش را تخل یتمام انرژ شیها کابوس

 ماند. یم داریتوانست شب را ب یکه م ییتا جا

 مادر؟ یجا نشست نیچرا ا -

 یها یزد. نگران یاش را به قامت مادرش دوخت و لبخند محو یچشم باز کرد و نگاه جنگل یمادرش به آرام یصدا با

 .نیاگر دروغ یان روح خسته اش حت یبود برا یو خواستن نیریش بیمادرش عج

 گفت: یبلند شد و به آرام شیجا از

 کم کالفه ام کرده. هیمامان بد خواب شدم  ستین یزیچ

 دمنوش برات درست کنم؟ یخوا یم -

 خواست، گفت: یبر م شیزد و همان طور که از جا شیبایز یها یبه تمام نگران یلبخند
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 خوابم برد. دیرم دراز بکشم شا یمامان م نه

 تکان داد و گفت: یسر

 آرم. یکنم م یمنم برات گل گاو زبون درست م زمیعز برو

 خواد زحمت نکش! یمامان نم -

 کرد و گفت: یزیر اخم

م کن یرنگ به روت نمونده پسره خوب! برو مادر، برو منم دمنوش دم م ؟یدید نهیکه گفتم، اصال خودت و تو آ نیهم

 آرم برات. یم

را در  یتوانست چند ساعت یشد و او م یم یفرج یاهیدمنوش گ نیا دیتشکر کرد و به اتاقش بازگشت. شامتانت  با

 آرامش بخواب رود!

را درون شکمش  شیکرد. پاها یچشم دوخت. سرش به شدت درد م واریساعت د یتخت نشست و به عقربه ها یرو

 جمع کرد و منتظر ماند تا مادرش دمنوش را آماده سازد.

 نفسش را به شدت فوت کرد و زمزمه کرد: ؛یزیبود از هر چ یخال ذهنش

 به من داره؟ یتو خواب هام دنبال اونم؟ چه ارتباط شهیچرا هم ه؟یک آرمان

آن با بهروز  یخواست درباره  یکرده بودند. نم ریدر ذهنش سراز ینام پنج حرف نیکه هم گریهزارن سوال د و

 نداشت.  یمشکوکانه اش اعتماد یصحبت کند؛ اصال به بهروز و کارها

دمنوش را  وانیکه به در اتاقش خورد چشم از ساعت برداشت و به در دوخت. مادرش داخل شد و با لبخند ل یتقه ا با

 به دستش داد و گفت:

 حالت بهتر بشه! بخور

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 .چشم
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 من برم بخوابم؟! یالزم ندار یا گهید زیچ -

و تازه و نعنا و گل گا یمویل یبو بیداد. ترک هیهد شیها هیدمنوش را به ر ینه تکان داد و با ولع بو یرا به معنا سرش

را درست در کنار  یآرام ی. نجوادیاز آن را داغ داغ نوش یکرد. جرعه ا یم قیزبان حس آرامش را به وجودش تزر

 کرد و تا صداها بهتر درک کند: زیگوشش احساس کرد؛ گوش ت

 «نکن! تیکنه اذ یسرم درد مآرمان  -»

کرد صاحب خنده ها در کنارش  یدر سرش پژواک شد. آن قدر صدا واضح بود که گمان م یمردانه ا یخنده  یصدا

 جز خودش در اتاق نبود. ینشسته است. چشم چرخاند و اطرافش را از نظر گذراند اما کس

 .دیشگذاشت و دراز ک یعسل یخورده اش را رو مین وانیو ل دیکش یآه

 آورد. یباالخره از راز پنهانشان سر در م ایکردند  یم وانهیاو را د ایگاه  یگاه و ب یصداها نیا

 

************************ 

 

 شد؟ یخب چ -

 وجود نداره؟ یاصال اختالصگر -

 :دیپرس یجینشاند و با گ شیابروها انیم یزیر اخم

 زبون بسته کجا رفتن؟ یپول ها نیپس ا ؟یچ یعنی

 داد و گفت: هیتک شیبه جلو خم شد و دستانش را به زانوها یکم

 برادر من. فتادهیاتفاق ن یاختالص اصال

 تر از قبل گفت: جیگ

 بده! حیتوض شتریب ؟یچ یعنی
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 که در گردش بوده اختالص نشده بلکه... یپول نیکنم، ا یهفته اس که دارم سوابق شرکت رو چک م هیمن  نیبب -

 کالفه گفت: نیخودش هم به گمانش شک داشت. آررا خورد چرا که  حرفش

 ؟یزن یچرا درست حرف نم ان؟یرا یچ بلکه

 مبل جا به جا کرد و گفت: یخودش را رو یو کم دیبه چانه اش کش یدست کالفه

 حدس عموت اشتباه بوده چون اصال اختالص نشده. نیبب

 :دیغر یکنترل شده ا یصدا با

 پسر! یتو که من و جون به لب کرد ؟یچ پس

 است.  ینیب شیقابل پ ریغ شهیهم نیچرا که آر دیترس یم نیآر یپا و آن کرد. از عکس العمل ناگهان نیا یکم

 را با زبان تر کرد و گفت: لبانش

 ... راستش...راستش

 :دیکوباند و عربده کش زیم یکوره در رفت و محکم دستش را بر رو از

 !ه؟یموضوع چ نمیگوشت و تو دهنت بچرخون بگو بب کهی! اون تکهیکلوم حرف بزن مرت هی دِ

 و محکم گفت: دیدر هم کش اخم

 شده. یها محسوب م یسر هی ییپول شو یدستگاه برا هیشرکت  یها حساب

 نشست و لب زد: یصندل یزده بر رو رتیح

 ؟یکجا مطمئن از

 شک دارم. ستمیمطمئن ن -

 زد و گفت: شخندین

 !یمحکم لیدل چه
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نبود، او  نیندهد. قطعا او آر یپسرک را با گستاخ نیا یها یو دست مشت کرد تا جواب گستاخ دیدر هم کش اخم

 بود! انیرا

دوست فرشته شده را  نیچه قدر نادان بود که ا نیساخت و آر یم زیمتما گرانیاو را از د شیاخالق ها نیهم اصال

 یاو را ب یادیز دشیجد یپسر چه قدر حق به گردنش دارد. اخالق ها نیرنجاند. انگار فراموش کرده بود که ا یم

 نبود. روزهاید نزاکتآداب و با  یروزها آن پسرک مباد نیا نیرحم کرده بودند. آر

 کنترل شده کرد و آمرانه گفت: انیبلند شد و چنگ زد کتش را برداشت و رو به را شیجا از

 با مهرداد و ماهان قرار دارم.تموم شده من برم چون  تونیعلم اتینظر اگه

 به لب آورد و گفت: یبزرگ شخندین انیرا

 نشه جناب وقت شناس! رتید برو

 نیوقت شناس نبود و ا انشیدل را یوقت برا چیکرد. او ه یکه استخوان پودر م یا هیلحظه جا خورد از کنا یبرا

 اش! یمردانگ یانتها یعنی

 تمام انیکه رفاقت را در حق را ی. همان دلقشیدل نارف یبود برا قیرف انیاما را دیکش یم دکیفقط نام رفاقت را  او

دوست  دیکند. شا یاو م یکو ادیافتد  یکه گره به کارش م یتنها وقت نیزد که آر یبه سرش م یکرده بود. گاه

 بود؟! نیاز ا ریداشت باور نکند اما مگر غ

راند. با آمدن  یشگیهم یهمان کافه  یا گذاشت و به سواتاقک کارخانه ج یرا در پشت در بسته  انیرا یمعطل یب

آورد  یماهان باال در م دنیبود از د شیاگر پنج سال پ دیرا شکست. شا انشیبود که دل را ختهیماهان آن قدر بهم ر

جرم ماهان تنها آن بود که  دیبود. شا شیپنج سال پ انندم طیبود و نه شرا یآن ماهان دوست داشتن گریاما نه او د

 گریکه د ی. به راستدیسیپسر بنو یآن قدر ظالم شده بود که حساب پدر را به پا نیشد و آر یپسر پارسا محسوب م

 نمانده بود. یاز آن رفاقت زبان زد خاص و عام باق چیه

شده اش را درون . مشت گره دیبه واهان سرخوش افتاد، نفرت در وجودش زبان کش شیها یشیمحض آن که م به

 حد و مرزش فاش نشود.  یفرو برد تا نفرت ب بشیج

عقل دست دهد  یپسرک ب نیبرخواست و مشتاقانه دست دراز کرد تا برادرانه با ا زیاز پشت م ییبا خوش رو ماهان

د. اکتفا کر یخشک و خال یماهان در کنار مهرداد نشست و تنها به سالم یتوجه به ذوق وصف ناشدن یب نیاما آر
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انداخت. ماهان رنجور دستش را پس گرفت و  د،به دست ماهان که در هوا خشک شده بو یزده ا رتیمهرداد نگاه ح

 شیعوض کردن جو پ یزد و برا یحاکم بود. ماهان لبخند کج و معوج نشانیب ینینشست. جو سنگ زیدوباره پشت م

 قدم شد:

 گفت سالم برسونم بهت. انایاومدم آدر یداشتم م یراست

 ماهان چشم دوخت و گفت: ی دهیرنگ و کش یزده اش به چشمان قهوه ا خی یها یشیم با

 چه طوره؟ حالش

 ؟یخوبه، تو چطور -

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 که. ینیب یم

 :دیپرس اطیاحت با

 !یرس یبه نظر نم خوب

 نه اتفاقا خوبم. -

 مدنش ماهان گفت:. با آدیایخدمت زد تا به نزدشان ب شیبه پ یاشاره ا مهرداد

 .یپرتغال کیترک با ک یتا قهوه  سه

 خورم. یمن ترک نم -

 آن ها گفت: رتیتوجه به ح ی. بدندیو ماهان با تعجب به سمتش چرخ مهرداد

 از عادت هام ترک کردم. یبعض

 به تمسخر گفت: مهرداد

 جناب؟ دیخور یم یچ دییبفرما پس
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 فنجون اسپرسو. هی -

 خدمت و گفت: شیرو کرد به پ مهرداد

 .یپرتغال کیاسپرسو و دو تا ترک و ک هی

 هر سه تون؟ یبرا کیک -

 ممانعت کرد: نیآر

 خوام. ینم کیمن ک نه

 غر زد: یخدمت، مهرداد به آرام شیاز رفتن پ بعد

 مثله خودت به درد نخوره! قتمیسال

 زد و گفت: یشخندین

 آد. یکه م ادیب نیریش دیبا یخواستم؟ علف به دهن بز نظر

 باشه بز جون تو علفت رو بخور. -

 دلش را نرنجاند. نیاز ا شیداد سکوت کند تا مهرداد ب حیو ترج دیدر هم کش اخم

نشان دهد مشغول صحبت کردن با مهرداد شد و از هر  نینسبت به آر یتوجه ا نیکوچکتر گریآن که د یب ماهان

 یخداحافظ کیبا  کرشانیدر و پ یب یتوجه به صحبت ها یبلند شد و ب شیاز جا نیبحث کرد. آن قدر که آر یدر

 بود. هخودش نگذاشت یبرا یمیدر آن جمع صم ییجا گریآن ها را ترک کرد چون د

 

************************* 
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 تنگ شده بود! طانینگاه ش نیا یزد. چه قدر دلش برا ینیاش انداخت و لبخند غمگ یبه چشمان عسل ینگاه

 زمزمه کرد: یرنگش حلقه زد و با لبان لرزان یکدر چشمان مش اشک

 !قیرف سالم

 و دوباره گفت: دیمهابا در آغوش کش یمردانه اش را تنگ و ب حجم

 برات تنگ شده بود! دلم

 و به جان پسرک غر زد: دیکش رونیب یرا به زور از آن آغوش خواستن خودش

 پسر! امون بده منم حرف بزنم. یبابا خفه ام کرد یا

 سر داد و گفت: یخنده ا تک

 !؟یبگ یخوا یم یامون دادم چ بفرما

 را درآورد و بعد گفت: شیوفا یدوست ب یکج و معوج کرد و ادا یرا کم صورتش

 .پیخوشت سالم

 به خود گرفت و گفت: یحق به جانب یچهره  مرد

 ن؟یهم

 لب زد: یشد و با دلخور دایهو طانشیش یها یاشک در آن عسل برق

 ؟یفقط خودت دل دار یکن یم فکر

 انداخت و گفت: ریسرش را به ز شرمنده

 نابود نشه. نیرادو یبود تا برم، رفتم تا خانواده  الزم

که از خود  ی! مگه تو سوپر من؟یباش گرونید یجان فدا ی! چرا عادت دار؟یندار یچرت نگو، مگه تو حق زندگ -

 !؟یکن یم یگذشتگ
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 .یکن یکه تنها خودت عمق دردشان را احساس م ییها ی. از همان تلخدیاما تلخ خند مردانه

منت از خود  یهستن که ب یافراد یخاک یکره  نیهم یکنه؟  رو یم یمگه فقط سوپر من از خود گذشتگ -

 .ستنیوقت دنبال مدال نبودن و ن چیقهرمان که ه یسر هیکنن  یم یگذشتگ

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش

 !؟یشد یراض م،یما بده. داداش ما تسل لیقلمبه سلمبه تحو یکرد تا حرف ها سخندونش رو فعال نیا باز

 شده وارد کرد. لیبه کمر ان مرد وک ینسبتا آرام ی ضربه

 که زن گرفت بدبختم شد! میتسل -

 خنده اش بلند شد و گفت: یصدا

 تو امتحان پس بده. شیپ ادیب دی! اصال دلقک جماعت بایکه هنوزم دلقک الحق

 کرد و در جوابش گفت: یکوتاه میجوان تعظ مرد

 افتخاره. باعث

 به مبل ها زد و ادامه داد: یا اشاره

 ؟یکن ینم دعوتم

 لوس حالم بهم خورد! ی! خودت و جمع کن پسره یزن یچه لفظ قلمم حرف م -

 خوبه! لین مثل تو زن زل -

 :دیبار پرس نینشست و ا یمبل سه نفره ا یرو

 ؟حنانه و آرتام کجان پس

 حنانه که دانشگاهه، آرتام تو اتاقش خوابه. -

 به تو که نرفته؟ -
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 و جواب داد: دیخند

 نرفته. یبرابر اصل خودمه اصال به اون خواهر مقرارت یکپ اتفاقا

 کرد و گفت: یا یتصنع اخم

 من درست صحبت کن! یآبج پشت

 پا داداستانه! هیاون خودش  یالزم نکرده ازش دفاع کن -

 دلم براش تنگ شده. -

 !رهیگ یآد برات آبغوره م یحرف نزن که هر دفعه اسمت م یاز دلتنگ یوا -

 کرد و گفت: چارهینثار آن ب یا یدر کنارش نشست، پس گردن ارشیمحض آن که ک به

 غر زدن! یبه جا اریب ییخشک شده پاشو برو برام چا گلوم

 خشک تو رو هم بکشم. یجور گلو دیمن با -

 گفت: یدیق یمبل هولش داد و با ب یرو از

 من دم درآورده! یبرا نمیبرو بب پاشو

 بلند شد و غرغر کنان به سمت آشپزخانه قدم برداشت: شیهم از جا ارشیک

 .یکنم کپک بزن ینم دایخدا برات زن پ به

 !؟یخور یکپک زدن من و م یکه غصه  یبه سر خودت زد یچه گل یتو زن گرفت -

 درازش تکان داد و سالن را ترک کرد. انیآن زبان دراز دوست سال یف براتاس یاز رو یسر مرد

به مدد  زهایچ یلیهفت سال گذشته خ نیخانه را از نظر گذراند. در ا ارشیچشم چرخاند و تا بازگشت ک پسرک

 ییحنانه گرفته بود تا دا ینبود؛ از عروس چکدامشانیسال ها شاهد ه نیکرده بود و او در ا رییتغ یدر پ یاتفاقات پ

 شدنش و مدرسه رفتن آرشام.
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 گذاشت، چشم دوخت. یرا در مقابلش م یخوراک یمملو از محتوا ینیکه س ارشیو به ک دیکش یپر حسرت آه

 !گریاست د زادیآدم

 کند به آن فکر نکند! یم یتمام سع یآن چه که با سر سخت یشود برا یم ییدلش هوا کهوی

 :دیهوا پرس یب

 بر از آرشام؟خ چه

 ذوق گفت: با

 شده؟! نیچه قدر بزرگ و مت یدون ینم

 هاش تپله؟ یهنوزم مثله نوزاد -

 هاش.  ینوزاد یگ یره خودت م یبرادر من؟ آقا باشگاه فوتبال م یکار یکجا -

 زد و گفت: یمحو لبخند

 .نمشیشد بب الزم

آد  یم گهیدو ساعت د یکیتا  یجا خودش بره دانشگاه، بمون نیا ارتشیبعد باشگاه ب سویاتفاقا قرار بود امروز گ -

 .شینیب یم

 استقبال کرد: ارشیک شنهادیکش آمد و با دل باز از پ لبخندش

 مونم. یم آره

 حواس دو مرد را به سمت خود جلب کرد. یو کودکانه ا فیظر یصدا

 بابا! -

 به پسر بچه زد و گفت: یبا سر اشاره ا ارشیک

 آرتام خانِ ما. نمیا
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 کوچک ارتام زانو زد. یبلند شد و مقابل پاها شیجوان با لبخند از جا مرد

داشت تا چشمانش را بمالد. دستانش را جلو برد و دستان کوچک پسرک را  یکوچکش سع یبا آن دست ها پسرک

و درشتش، متعجب به مرد جوان و رفتارش چشم دوخته  یکرد. آرتام با آن چشمان عسل ریاس شیپنجه ها انیدر م

 انداخت: نیطن یدر گوش صاحب آن چشمان مشک نشیریش یبود. صدا

 آقا؟ یکن یم یکار یچ

 شناخت. یخواهرم او را نم یکه آرتام سه ساله  یبودن. به حد بهیهمه غر نیگرفت از ا دلش

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 .رنیگ یدرد م یلخوشگلت رو بما یچشم ها یجور اون

 :دیماساژ داد و پرس یدست برد و چشمان پسرک را به آرام خودش

 خوبه؟

 اوهوم. -

 :دیخند مردانه

 رو موش خورده کوچولو؟ زبونت

 و گفت: دیخند متعاقبا

 زبون دارم. نه

 و ارام لب زد: ختیرا بهم ر شیموها

 ام؟ یمن ک یدون یم

 کرد و زمزمه کرد: ریدست مردانه اش اس انینه تکان داد. دست کوچکش را در م یبه معنا یسر

 .انمیرا من
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 :دیو با ظن پرس یگردو کرد و مات شده به چشمان مملو از اشک مرد زل زد و به آرام چشم

 ان؟یرا ییدا

 حجم تنش را در آغوش گرفت: کبارهی به

 جون خودمم. ییدا آره

 گفت: رتیرا لمس کرد و با ح انینم دار را ینه هافاصله گرفت و با دستش گو یکم

 خودم؟ انیرا ییدا

 زد و گفت: یتک خنده ا ارشیک

 منه. انیرا ییبابا جان دا نه

 کرد: ارشیک یمحکم نثار بازو یبلند شد و غرلند کنان ضربه ا شیاز جا انیرا

 .یمن و مسخره نکن وگرنه با من طرف یزاده  خواهر

 :دیپر نییدست زد و باال پا یبا شوق بچگانه ا آرتام

 .ییجون دا آخ

 رو به آرتام گفت: یبا دلخور ارشیک

 نامرد؟ یو فروخت من

 گفت: یزبان نیریش با

 جونم. ییبابا نه

 عصرونه رو آماده کن که دوست جونم گرسنه شه. ارشیحرفا؛ بابا ک نیا الیخ یب -

 تکرار کرد: رتیبا ح آرتام

 جون؟ دوست
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 و گفت: دیاش را کش گونه

 م؟یستیمن و تو دوست ن مگه

 زد و گفت: ییدندان نما لبخند

 .میکه هست معلومه

 عصرونه حاضر کنه. ارشیپس برو دست و صورتت رو بشور تا بابا ک -

 که در آشپزخانه مشغول تدارک عصرانه بود را مخاطب قرار داد: یارشینشست و ک شیهم سر جا باز

 چه خبر از مامان؟ ارشیک

 به.اونم خو -

 :دیپرس دیترد با

 پرسه؟ یاز من نم یزیچ

 .افتی نیقیبه  لیکه تبد یدیشد، جواب ترد سکوت

 آمد و دوباره کنارش جا خوش کرد. ارشیک یا یاز مدت نچندان طوالن بعد

 ؟یخور یتو عصرونه نم -

 زد و گفت: زیبه م یا اشاره

 .نیخوردن نامیا هیهم خوردن عصرونه

 خشک که با مغز پر شده بود، برداشتم و درون دهانش گذاشت. یسیق یا برگه

 ؟یکن یکارا م یچه خبر از تو؟ چ -

 انداخت و لب زد: ارشیبه چهره ک یتفاوت یب نگاه

 .یزندگ
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ه ب هیکند. پس از کنار قض یاو باز هم سکوت م دیایب نیبزند آسمان هم به زم ینخواهد حرف انیرا یدانست وقت یم

 وارد کرد و گفت: انیرا یبه زانو یآرام یبار ضربه  نیگذشت. ا یاسان

 .یستیخودت وا یرو پاها یکه دوباره تونست خوشحالم

 آن روزها تلخ زد. ادیبه  یلبخند کم رنگ پسرک

 ممنون. -

 . وستیو پدرش پ انیآمد و به جمع را یبعد از مدت آرتام

 جوان رو به آرتام کرد و گفت: مرد

 رم ازت؟!دا یخواهش هی ییدا آرتام،

 جون؟ ییدا یچ -

 جا. نیمامان نگو من اومدم ا یحت ،یکس چیبه ه -

 :دیو پرس دیدر هم کش اخم

 ؟ییآخه دا چرا

 بدونه که اومدم. یخوام کس یفعال نم -

 را درک کرد: شیرو بایز ییتکان داد و با تمام بچگانه هاش دا یسر

 .چشم

 انداخت.  یصحبتشان وقفه ا انیدر م فونیزنگ آ یدا

را نداشت؛ نگاه مضطربش را به  یآن چشم جنگل دنیچنگ انداخت. او هنوز هم تاب د شیناگاه استرس به گلو به

 کرده بود. کینیکل یعشقش او را روانه  یکه روز ییسویهمان گ د؛یآ یم سویدوخت. او گفته بود گ ارشیک

 جنبه اش باز هم ساز مخالف با عقلش سر داد و ضربان گرفت. یب قلب
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 نیا یتوانست ترجمه کند چرا که خودش در آن سال ها همدم دل زخم خورده  یآن نگاه را م یخوب معن ارشیک

 مرد باران زده بود.

 فقط درکت کند! حتیو نص لیدل یباشد که ب یقدر خوب است کس چه

 بلند شد و گفت: شیاز جا مهیسراس پسرک

 !اریرو در ن صداش

 افسونگر پنهان شود. یآن چشم زمرد دیتند کرد و خود را به آشپزخانه رساند تا از د پا

 !ایدر ا،یدلش آشفته بود در حال

 .کند یریجلوگ شیزد تا از سقوط ناگهان هیتک نتیکمر به قتلش بسته بود. به کاب یحال طوفان نیا ییگو

 کرد به وخامت حال خراب شده دامن زد. یصحبت م ارشیکه با ک سویگ فیظر یصدا

 را بست و سرش را رو به باال گرفت تا قطرات لجباز اشک، چشمانش را باران زده نکند.  شیها یمشک

 عشق! یآها"

 *"پس سازت را جمع کن تا آن را نشکستم! ستمیتو ن یرقاصه  من

 او را به خود آورد: ارشیک یصدا

 .رفت

 زد: یتلخ نگاهش کرد و لبخند یحال یب با

 س.ا نهیگز نیبهتر نیرادو یاز خانواده  میگم دور یکه م نهیهم یبرا هیهفت سال گذشته خواستن یبه اندازه  هنوزم

 داد: کهیاش جمع کرد و به چهار چوب در ت نهیس یرا رو دستانش

 خودت رو؟ یدور کن یخوا یم یتا ک ؟یباالخره که چ خب

 بوده. میتو زندگ ییسویبره گ ادمیکه  یحداقل تا زمان -
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 که فراموش کردنش محاله. یدون یخودتم م -

 فاصله گرفت و گفت: نتیکاب از

 محال ها رو دوست دارم! من

 به او انداخت و گفت: یا هانهینگاه عاقل اندر سف ارشیک

 یواقع ی وونهید هی ریتصو تیچون تو به روا یبمون مارستانیذاشت تو همون ت یم دیبا نیکنم رادو یفکر م یگاه

 !یهست

 کنار پسرک گذشت و وارد سالن شد. در همان حال زمزمه کرد: از

 داره. اجیدوست هست که به کمکم احت هیاما فعالً  کینیآخر داستانم برگردم کل دیشا

 ؟یک -

 مبل برداشت و لب زد: یدسته  یاش را از رو پالتو

 .رانیکه باعث شد برگردم ا یهمون

 رو داشته باشه! تثاریا نیا اقتیل دوارمیام -

 کنه. یم نییکنم نه تو، فقط رفاقته که تع یم نیینه من تع گهیاونش و د -

 شد: شترشیب یرو شیمانع از پ ارشیک یبه سمت در رفت که صدا انیرا

 ؟یر یم کجا

 ...ـیبا گهید -

 :دیحرفش را بر ییناآشنا یصدا

 ؟یمهمون دار ارشیک عمو
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که از مادرش به ارث برده بود، چشم  یا یو به آن نگاه جنگل دیچرخ شیضربان گرفت. به سو گرید یبار قلبش

 کرد. یاو را محو م ریرا تار و تصو دشیشد و د یتنگ تر م شیها یاشک هر لحظه در مشک یدوخت؛ حلقه 

 و گفت: دیآن مرد غمزده رس ادیبه فر عاًیسر ارشیک

 .دنمیاز دوست هام اومده د یکیعمو جون  آره

 مردانه دست دراز کرد.جلو آمد و  پسرک

 زده اش فشرد.  خی یپنجه  انیو الغرش انداخت و آن را م یبه دست استخوان  ینگاه انیرا

 کرد: یزد و ابراز خوشبخت یلبخند پهن پسرک،

 من آرشام هستم. سالم

 زاده بود! لیمحتشم اص کیکه او  الحق

 حال متواضع. نیمشابه پدرش؛ درست به همان اندازه مغرور و در ع یفرد

 نی. از ادیچرخ ی. زبان در دهانش نمدیکش یقیمعرفتش را کرد. بغضش را پس زد و نفس عم یبرادر ب یهوا دلش

 سر تکان داد و آرام گفت: یعاجز بود؛ به سخت یکیهمه نزد

 هستم. نیآر منم

 یجه اش به آن دو گوحس کند با آن که تمام تو یتوانست به خوب یرا هم م ارشیک یها یعسل یزده  رتیح نگاه

 سبز رنگ بود.

 شد. یناج شیجا هم که شده به درد خورد و برا کی نینام آر باالخره

 کرد و گفت: ارشیاز آن مهلکه دور شود رو به ک عیکه سر نیا یآرشام را رها کرد و برا دست

 رفع زحمت کنم. گهیجان من د ارشیک خب

 انداخت و متواضع سر خم کرد: یآخرش را به آن چشم جنگل نگاه

 اجازه مرد کوچک. با
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 گفت: یکش آمد و به آرام لبخندش

 ما هم دست شماست. ی اجازه

 شلوارش کرد: زانیو خودش را آو دیطاقت دو یبا سر و صدا به سمت آن مرد ب آرتام

 بمون لطفاً! شتریب

 و گفت: دیشد و نرم گونه اش را بوس خم

 آم. یدوباره م کار دارم حاال بعداً  گهید نه

 و گفت: دیهم متقابالً گونه اش را بوس او

 .یترسم بازم تنهامون بذار یم

 اش زد. ینیبه نوک ب یآرام یو ضربه  دیمردانه خند انیرا

 تنهاتون نذارم. گهیدم که د ینه قول م -

 

************************* 

 

 «پنجم فصل»

 

 " نیآر "

 لب زمزمه کردم: ریچشم دوختم و ز مانیقاب عکس بزرگ خانوادگ به

 خائن؟ یکار کرد یتو با ما چ انا؟یآدر یکار کرد یچ تو
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 اریاخت یکند. ب بیچشمم سر خورد و گونه ام را تر کرد. بغض قصد داشت مرا از درون تخر یاز گوشه  یاشک قطره

بود. من  دهیفا یما انگار تالشم با ابمی ینفس خالص یتنگ نیاز شر ا دیتا شا دمیرا کش شرتمیت ی قهیچنگ انداختم 

 تیاست که تمام باورها یپشت خنجر زدن تنها ترفند آنان زخنجر خورده بودم آن هم به ناحق. ا میها نیتر کیاز نزد

 یروند و نه کهنه م یم نیکه نه از ب ییزخم ها نیتر ییدرد. انتها یانتها یعنی نیو ا یکن یم مشانیتقد یرا دو دست

ر یاعجاز آن را دارند که هر روز رکب خوردنت را به رخت بکشند و رحم و مروتت را اس بیزخم ها عج نیشوند. ا

 خاک کنند.

 اش گرفتم. یو وحش یرا از آن چشمان جنگل میها یشیو با انزجار م دمیبه پشت سرم کش یدست

م را هم نداشتم. با خود یحوصله  یهمراهم شروع به زنگ خوردن کرد. روحم آن قدر خسته بود که حت تلفن

جا بخورم. با زبان لبم را تر کردم. مردد  یمهرداد باعث شد تا کم یرا برداشتم. شماره  یدست بردم و گوش یکرخت

 زدم و تماس را وصل کردم: ایجواب دادن و ندادن؛ باالخره دل را به در نیبودم ب

 الو؟

 چتـ... نیجا خورد از رفتارت. آر چارهیماهان ب ؟یجن زده ها شده بود هیشب یچرا بعد از ظهر -

 و گفتم: دمیرا بر حرفش

 سالم. کیعل

 سالم جواب من و بده؟ -

 رو؟ یچ -

 ؟یرفتار کرد یجور نیامروز چرا با ماهان ا -

 هوا گفتم: یب

 حقش بود. ماهان

 :دیچیحق به جانبش در گوشم پ یصدا
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 ن؟یچت شده آر ؟یکه چ یاخالق مزخرف برگشت یسر هیبا  یخبر یبعد پنج سال ب ن؟یآر یچ یعنیبود؟  حقش

 به تو فروخته؟ یتر زمیماهان مگه چه ه

 اش گفتم: یدر پ یروح در جواب تمام سواالت پ یو ب سرد

 من و ماهانه پس تو دخالت نکن! نیموضوع ب نیا

 ؟یکن یمتهمش م یاما تو دار یکن یم یاطالع یکه اون اظهار ب یچه جور موضوع -

 نداره. ینشو چون اصالً بهت ربط ریگیآد، توام پ یم شادیبه موقعش  -

شد.  یم شونیما چهار تا  حسود یهمه به برادر یروز هیرفته  ادتیکه  نیخان مثله ا نیبگو تا ربط دار بشه. آر -

 ما رو هم با خودش برد؟ پس کو اون گروه منسجم؟ یشد؟ آرمان که مرد برادر یچ

 کرد. انتیخ یخود هیشعار نده مهرداد! اون گروه مرد چون کشتنش، اون گروه مرد چون  -

 کرده؟ انتیخ یک ؟یچ یعنی ،یخسته ام کرد نیآر -

 .یدون یهست که نم ییزهایچ هیمهرداد  -

 بگو تا بدونم خب؟ -

 و گفتم: دمیبه پشت لبم کش یدست

 من تا بهت بگم. یخونه  ایخب فردا ساعت پنج ب لهیخ

 ؟یندار یباشه پس تا فردا کار -

 نه خداحافظ. -

 خداحافظ. -

را با مهرداد در  زیالزم بود تا همه چ دیقاب عکس کردم. شا یام را حواله  ییگذاشتم و نگاه نها زیم یرا رو تلفن

 ام! یبهتر از دوست دوران نوجوان یبگذارم. اصالً چه کس انیم

 ام را به در دوختم و لب زدم: یبه در اتاقم نواخته شد. نگاه جد یا تقه
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 تو! ایب

 .دیایبه چهره اش انداختم و اشاره زدم تا جلوتر ب یداخل شد و در را پشت سرش بست. نگاه یسماع

 و گفت: ستادیا زمیم مقابل

 رو به دست آوردم. نیکه خواسته بود یاون اطالعات آقا

 و گفتم:به جلو خم شدم  کنجکاوانه

 شد؟ رتیدستگ یچ خب

 شده. یاز قبل دست کار نشونینبوده بلکه ماش یعاد یسانحه  هیفقط  یتصادف حامد کالن قاتمیطبق تحق -

 توطئه در کاره. هی یعنی -

 بله. -

 ؟ینکرد دایاز عامل ماجرا پ یزیچ ،یخب سر نخ -

 نه اما دنبالشم. -

 بود که به آن اعتماد داشتم. یاز معدود افراد یکی یلبانم نشست. سماع یبر رو یپهن لبخند

 آقا؟ یراست -

 ام را به نگاه پر جذبه اش دوختم و منتظر ماندم تا حرفش را بزند. یجد نگاه

 .هیبگم که زنده اس اما بدجور زخم دیشده با یکه شهرام چ ارمیته اتوش رو در ب دیگفت -

 :دمیو پرس دمیدر هم کش اخم

 ؟یدیکجا فهم از

م رو ک هیکه  نهی. منتظره اهیخانوم شاک کایبزرگ بهم گفت. انگار بدجور هم از دست مل یدست راست پارسا کمال -

 خانوم. کایبه راه بشه بعد بره سراغ مل
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 زدم و گفتم: میبه موها یچنگ

 باشن. کاینفر رو بذار تا از دور مراقب مل دو

 چشم. -

 .یبر یتون یم -

 حرف اتاق را ترک کرد. یتکان داد و ب یسر

 دادم و زمزمه کردم: هیتک یصندل یپشت به

 .میقلم رو کم داشت هی نیفقط هم یهمه سردرگم نیا وسط

 

************************* 

 

صبرانه منتظر آن بود تا  یاش ب یفندوق یشدم. دو گو رهیجا به جا شدم و به چشمان مواخذگرش خ میدر جا یکم

 را شرح دهم.  ضمید و نقض یتمام رفتارها لیدل

 صبرانه گفت: یرا شکست و ب سکوت

 ؟یبزن یحرف یخوا ینم

 قورت دادم و گفتم: یجمع شده در دهانم را به سخت آب

 اس. دهیچیکم پ هی موضوع

 تا کلش رو بشنوم. نجامیمن ا یول -

 و لب باز کردم: دمیکش یقیعم نفس
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با پارسا و ماهان در  دمیکردم فهم یریگیپ یشکاک شدم وقت انایآدر یبود که به رفت و آمدها شیسال پ پنج

 کردم یسع یکنه. هر چ یگذشته قاچاق م خیتار یبرخوردم که پارسا داروها نیراه به ا نیارتباطه و از اون بدتر تو ا

ان از داداش کرد که عاشقه ماهان شده. ماه یادعا م انایدرنداشت. آ یا دهیرو قانع کنم که سمت پارسا نره فا انایآدر

 رو زدم. دشیباباش دست داره، ق فیکث یکه تو کارا دمیفهم یبود اما وقت زتریبرام عز

 در هم فرو رفته اش کردم و گفتم: یحق به جانبم را نثار چهره  نگاه

 چرا با ماهان بد تا کردم؟! یدیفهم حاال

 لب زد: یآرام به

 بود؟ نیات ا دهیچیپ موضوع

 :دمیباال رفتند و پرس رتیاز ح میابروها

 مگه کمه؟ نیهم

 و گفت: دیاش را نوش یاز چا یا جرعه

 دونستم. یاما م ستین کم

 :دمیکردم و پرس یزیر اخم

 ؟یک از

 نهاد و لب زد: زیم یاش را بر رو یفنجان چا نهیطمان با

 بعد مرگ مامان و بابام. از

 ؟یگرد یپس چرا هنوزم باهاش م -

 شد و گفت: رهیخ میها یشیم به

 .نمیب یکه باهاش نگردم نم نیا یبرا یلیدل

 ام خالصه کردم و بر سرش کوباندم: یدر پ یپ یرا در عربده ها میکوره در رفته ام و تمام عقده ها و راز ها از
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ر از بزرگت لیکنم. دل یپسر عموم زندگ یبه جا دیبزرگتر که من، آرمان پارسا با نیاز ا لیدل گهی! د؟یخوا یم لیدل

سنگش و به  یکه دار یهمون اون ه،ی! مهرداد منطقت کجا رفته؟! اون قاچاقچ؟یخوا یم نیآر یبدن خاک شده 

 از پشت به من خنجر زد... یزن یم نهیس

تانم دادم و دس هیام را گرفته بود. خسته به مبل تک یگذشته باز هم انرژ یادآوریرفت.  یم لیرفته رفته تحل میصدا

 شدم و گفتم: رهیخوش رنگ و گرد شده اش خ یها یباز کردم و به در فندقرا از هم 

 یآد که اون و باباش با من رابطه  یعارم م یپسر عمو برام ارزش داشت اما امروز حت هیاز  شتریماهان ب یروز هی

 دارن. یخون

 مبهوتش گوشم را نوازش کرد: یصدا

 !؟یهست ی... کی! تو ک؟یگفت ی... تو... تو چتو

 ام، خواندم و لب زدم: یگوشت یلب ها یهمانیرا به م یقیعم شخندین

 .آرمان

را در هم  تیاعتقادها یتو خال یبست تا باورها دیچشم احساسات را با ی. گاهختندیفرو ر شیشد و باورها مات

 نشکنند.

 !دیخودتان نساز یپوچ برا یباورها"

 *"صادقانه را ندارد. یارزش باورها ایدن نیا

 یتمام حال نزار او را نظاره م یرحم یگرفته بودند و من با ب یکه باورش را به باز ییشد از تمام تضادها پر چشمانش

 کردم.

 چه طور ممکنه؟ من خودم تو مراسم دفنت شرکت کردم. نیا -

 بود، لب زدم: بیخودم هم عج یکه برا یآرامش با

 که تو اون کلبه جزغاله بشم خودم رو نجات دادم. نیبود نه من! من قبل از ا نیآر یجسد سوخته  اون
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نجاتش را هم از من  یکرده ام قفل کند و کور سو زیعز نیآر یقبل از آن که شهرام در کلبه را بر رو یقیدقا درست

 دستانم به شدت مشت شد. ییآن روز کذا یآور ادی. با ردیبگ

 کرد؟! یم ریمرا در دام آتش اس دیچرا با نید. وگرنه آررا هم را شست و شو داده بو نمیمغز آر یعمو محمود افع آن

 :دیرا با زبان تر کرد و پرس شیها لب

 صورت... نیسر صورتت اومده؟ ا ییبال چه

 و کالفه لب زدم: دمیرا بر حرفش

کرد و من تونستم  ریگ شیخواست من رو بکشه اما خودش تو آت یم نیبود. اون روز آر دهیرو هم خر نیآر پارسا،

من زنده  دیفهم یصورتم رو از دست دادم. محمود پارسا هم مطمئناً اگه م یسوز شیخودم رو نجات بدم. تو اون آت

و  کردم نیآر هیخودم رو شب کیپالست یعمل جراح ابا چند ت نیهم یفرستاد سراغم برا یرو م گهید یکیام دوباره 

 برگشتم.

 و گفت: دیدر هم کش اخم

 ده؟یبع نیاز آر کار نیا

که  ینیمن و آن نگاه آخر آر یدانست از صورت نسوخته  ی. او چه مرفتیرا پذ نیخبط آر نیخوش باور بود که ا او

 من قفل کند؟! یدر را رو امدیدلش ن یحت

 مظلوم آن باشم.  تیقصه را به نفع خودم به چرخانم و خودم شخص نیدادم ا حیترج

 کردم و گفتم: شیها ینثار تمام خوش باور یصدا دار شخندین

 کردم. یفکر و م نیهم یروز هی منم

 :دیزد و پرس شیموها انیبه م یچنگ

 ؟یکه زنده ا یزودتر نگفت چرا

 رفتم وگاس. یاول به کمک سماع یوقت نشد چون همون روزا -



 ناهکارانگ

 
94 

 

 تکان داد و گفت: یسر

 کنه؟ رمیمونده که غافلگ یچ گهید

 نم را از هم گشودم.زدم و دستا یخنده ا تک

 .یچیه -

 لب زد: یدوخت و به آرام نیدلخورش را به زم نگاه

 تابت بود؟ یچه قدر ب کایمل یدون یم

 و گفتم: دمیکش یقی. آه عمدیشده ام باز هم سوهان کش اهیبر روح و قلب س یچشم بلوط یآن بانو ادی

 بدجور عوض شده! کایمل

 چند سال تو و مامان و بابا رو از دست داد. یچون تو فاصله  -

 کنم. یدرکش م -

 :دیرا به شدت فوت کرد و پرس نفسش

 ه؟یبرنامه ات چ حاال

ه کنترل شد ییبا تن صدا د،یکش یقفل شد و رگ گردنم ورم کرد. نفرت در حرکاتم زبانه م میباره دندان ها کی به

 لب زدم:

 !رمیخوام از پارسا انتقام بگ یم

 ون هنوزم عموته آرمان.اما ا -

 گفتم: ضینگاهم را به سمتش پرتاب کردم و با غ نیخشمگ یرهایت

 نه آرمان! نمیآر گهیمن پارساست نه عمو محمود! منم د یفقط برا اون

 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یسر
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 متاسفم. برات

 از حد مجاز بلند تر کردم: یرا کم میصدا تن

 !نباش

 کرد: یکلماتش را به زبان جار نیبلند شد و آخر شیجا از

معلوم شد DNAشی. اولش باورم نشد اما با جواب آزمامهیواقع یاومد و گفت که بابا شمیمامان و بابا مردن پارسا پ یوقت

شب  هیکرد  یم فیجور که خودش تعر نینزنه. ا کایبه مل یداره. به زور متعاقدش کردم که حرف قتیحرفاش حق

و  کایمامان شهال به پارسا بوده اونم من و مل انتیخ یفرستن که نشان دهنده  یعکس براش م یسر هی یزییپا

وسط کامران  نینوزاد. ا کای. اون موقعه من فقط سه سال ام بوده و ملرونیکنه ب یمامان رو شبونه از خونه پرت م

 یپر و بال خودش م ریو بعد ما رو ز رهیکنه تا طالقش و از پارسا بگ یدوست گرمابه و گلستان پارسا به مامان کمک م

برام سوال بود که چرا اتاق خواب بابا و مامانم از هم  شهیسال ها هم نیتمام ا یکنه. تو یره و بزرگمون میگ

مامان تجاوز نکرده و احترامش رو نگه  میوقت بابا کامرانم به حر چیفهمم که ه یکنم م یجداست؟! حاال که فکر م

گفت  یپاکه. پارسا م یلیکرد که مامان خ یکرد و بهم گوش زد م یم نیحرفاش مامان و تحس نیب شهیداشته. هم

بوده و چون حضانت ما  نیفهمه که اون عکس ها همه اش دروغ یده م یکه مامان و از دست م نیچند سال بعد از ا

 یم بابا قسمش میرس یم یقانون هم که به سن ی. وقترهیتونسته ما رو ازش پس بگ یرو به مامان واگذار کرده بوده نم

 نگه... یچیزنه که بهمون ه یجلوش زانو م شونیدوست تمامده به حرمت 

 و ادامه داد: دیکش ی. آهختیر یآورد، قلبم فرو م یکه به زبان م یهر جمله ا با

 کنه. یرو به پارسا واگذار م مارستانشیکه دهن پارسا رو ببنده نصف سهام ب نیا یدر ازا بابا

 شمانم زل زد و گفت:چ در

بگم که  دیباشه اما با یرحم یب دیکنم. شا ینم میرو قا یزیو چ ستمیمعرفت ن یمن مثله تو ب یرو گفتم تا بدون نایا

 منم حساب باز کن! یانتقامت رو یبرا

 :دمیزده پرس بهت

 ؟یمطمئن
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 حواله ام کند.  شخندینوبت او بود که ن حال

م ا یبابام ورشکست شد از اون نزول کرد و وقت یوقت به عنوان پدر قبول نداشتم. راستش وقت چیمن پارسا رو ه -

حق تمام  نیدونم که ا یو م نیو کامل از چنگش در آورد. من فقط ا مارستانیکه نتونست قرضش و بده پارسا ب

 بابا کامرانم نبوده. یایخوب

 را با زبان تر کردم و گفتم: میلب ها .دیگنج یدر مغزم نم یحجم از تصورات باور نکردن نیا

 کنم. یحتما روت حساب م پس

 زد و گفت: یخنده ا تک

 بهتره که برم. ستادمیساعته سر پا وا هی

 احترامش از جا بلند شدم و گفتم: به

 !؟یموند یم شتریب

 .کایدنبال مل مارستانیبرم ب دیبا گهینه د -

 کردم و گفتم: یزیر اخم

 کنه! یپارسا کار م مارستانیتو ب اون

 .یکن حیبابا بوده نه پارسا پس بهتره حرفت و تصح یروز مارستانیاون ب سیرئ -

 تحکم گفتم: با

 .یریو پس بگ مارستانیکنم تا ب یم کمکت

 فشرد و گفت: یرا به گرم دستم

 .ممنون

 و گفت: دیشده به سمت چرخ مانیبرداشت اما پش یقدم
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 ...کایبه مل یچه جور یراست

 سکوت باال بردم و حرفش را قطع کردم: یا به نشانه ر دستم

 گم. یبه موقعش بهش م خودم

 

************************** 

 

 

 "سوم شخص  "

 ن؟یکرد تیزیاتاق هجده رو و ضیمر یخانوم کالن -

 و با لبخند جوابش را داد: دیچرخ یدکتر هاشم یسو به

 شدن. تیزیدکتر و بله

 .نیرو شرح بد تشونیشه وضع یم -

 درون دستش را به دست پسر جوان داد و گفت: برد

 .دیبه اطالعات بنداز ینگاه هیخودتون  بهتره

 به اطالعات انداخت و گفت: یپر جذبه نگاه مرد

 ؟یراست ممنون،

 قرار پسرک کرد و گفت: ینگاه کنجکاوش را نثار چشمان ب دخترک

 د؟ییبفرما

 زبان آوردنش.معذب بود از به  ییپا و آن پا کرد گو نیا یکم
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شبانه روز به فروش رفت و  هیاواسط اسفند ماه گذاشتن ظرف  یکه برادرتون برا یکنسرت نیا یلطایراستش ب -

 ایکه دن ستین یخواستم بدون راه یکاله موند. م یخواهرم که طرفدار پر و پا قرص مهرداد خان هستن سرشون ب

 کنسرت بره؟! نیبتونه به ا

 فکر کرد و گفت: یکم دخترک

مونده باشه حتماً  یطیکنم اگه بل یدوستاش کنار بذاره، من باهاش صحبت م یبراVIPطیعادت داره چند تا بل مهرداد

 دم. یخبر م

 به لب آورد و قدر شناسانه گفت: یپهن لبخند

 کنم ممنون. یم جبران

 خرج کرد در حق قلب عاشق پسرک و گفت: خانمانه

 ام. لهیمن فقط وس ستیان نبه جبر یازیدکتر ن یمرس

 کرد به قلب عاشق پسرک. یم قیجنون تزر یآن که خودش بداند مدام زلزله  یدختر ب نیا

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 آد دنبالم من برم. یمن تموم شده االن مهرداد م یِاجازه اتون دکتر وقت کار با

 و گفت: دیخودش را کنار کش پسر

 .یخانم کالن دینباش خسته

 .نیهمچن -

مهرداد که در خودرو  دنیخارج شد. با د مارستانیسرعت پسرک عاشق شده را به حال خودت تنها گذاشت و از ب به

 رساند و سوار شد. لیبه لب آورد و خودش را به اتومب یبه انتظارش نشسته بود، لبخند پهن

 سالم. -

 را داد: کایشکسته اش، جواب مل یو فارق از تمام باورها ییدنده را جا زد و با خوش رو مهرداد
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 .میکه امشب مهمون دار میخانوم، بزن بر سالم

 را. انشیپا  یب یدانست چگونه نهان کند دردها یمرد خوب م نیکه ا الحق

 کنجکاوانه گفت: کایمل

 ه؟یک

 خواهرش زد و گفت: یها یحجم از خواستن نیبه ا یخنده ا تک

 .معمول پرشان طبق

پسر خاله  نینسبت به ا یروزها اصال احساس خوب نیانداخت. ا هیسا شیبایخوش فرم و ز یابروها انیم یکوچک اخم

 یعالقه ا چیکرد چون ه یکرد. انکار م یشناخت و انکار م ینگاه را خوب م نیشده اش نداشت. او رنگ ا فتهیش ی

 یباعث م نیخاله اش کم ضربه نخورده بود و هم ی ادهباشد؛ او از خانو یکه پرشان پسر بد نیبه پرشان نداشت. نه ا

 ی. وقتردیخاله اش را فاکتور بگ یتمام ناشدن یشد آن زخم زبان ها ی. آخر مگر مردیبگ دهیشد که پرشان را ناد

و را گفت. چرا بر احساسات دخترک و هر جا که توانست بد ا دیکرده اش او را ترک کرد، مادر پرشان تاز زیآرمان عز

 دانست نه آن پسرک خواننده شده! یپرشانش م یاولش هم او را لقمه  ازکه 

که  یکشاند. به قدر یروزیپ ینیریتوزش را به ش نهیک ینور شد و کام خاله  یمادر و پدرشان هم که نور ال مرگ

 نماند. یدوست و آشنا باق نیدخترک ب یبرا ییآبرو

 کرد بر اعصابش مسلط باشد.  یو سع دیکش یفیخف آه

 گذشت! یروزها م نیکه ا باالخره

 شدند! یدرمانش نم یب یدرد ها یدوا گریجمله هم د نیا ییگو اما

 خودش کرد: یبرادرش او را متوجه  نیآرام و دلنش یصدا

 ؟یکش یآه م چرا
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دوخت تا غم نگاهش نرجاند شده  دیکرده اش را به شهر سف انیو نگاه طغ دیچرخ لیاتومب یپنجره  یبه سو مغموم

 شیسخاوتمندانه آغوش به رو ییتنها ییکرد. گو یاحساس سرما م بیاش را. از درون عج یتک برادر دوست داشتن

 گشوده بود.

 است؟! ادیز مگر

 خواست! یمعرفت شده را م یبودن از جنس آن مرد ب یکم او

لرزانش زمزمه  یزد و با لب ها یکه گونه اش را نمناک کرد، لبخند تلخ یگونه ا دیمروار یقطره  کدنیزمان با چ هم

 کرد:

 آرمان رو کرده. یهوا دلم

 شیزد. دستش را پ یم ادیخواهرش آن را فر یکه تن خسته و آرام صدا یحجم درد نیپسرک به درد آمد از ا دل

 لب زد: یآرامانگشتانش خواند و به  یخواهرکش را به هم آغوش یزده  خیبرد و انگشتان 

 .نهیاون قلب کوچولو و تنگ شده ات بشه داداش و غمت رو نب یفدا

 برادرانه اش کرد و گفت: یها ینثار تمام نگران یمغموم لبخند

 رو ندارم. یجز تو کس گهینکنه داداشم من که د خدا

 دخترک را رها کرد و به آسمان اشاره زد و گفت: دست

 هوات و داره غمت نباشه. یاون باال سر یدختر خوب! تا وقت تمسین یمن که کس یهنوز اون و دار تو

 آرام گرفت. یخدا قلبش کم ادی با

 او آرام دل ها نباشد؟! ادیشود  یمگر م اصال

 !اوریگوش ات را جلو ب یکم ایخدا"

 *"!؟یشنو یم ،یکه هست یمرس میخواهم بگو یم

 ساختمان پارک کرد و گفت: نگیرا در پارک خودرو
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 آم. یبرو باال منم م تو

 را ترک کرد. بدون آن که بداند برادرش نگران آن دل کوچکش است! لیانداخت و اتومب ریسرش را به ز عانهیمط

را گرفت. مطمئنا  نیآر یاش را برداشت و شماره  یاش خارج شد؛ گوش دهید یاز محدوده  کایمحض آن که مل به

 داد. هیخسته اش هد یرا به لب ها یلبخند محو نیآر عیعملکرد سرتوانست چاره ساز باشد.  یتنها او بود که م

 جانم داداش؟ -

 و گفت: دیبه پشت لبش کش یدست

 ما. یخونه  ایب امشب

 افتاده؟ یاتفاق -

 !ونریب شیکما بکش نیو از ا یایبوسه که ب ی. راستش دست خودت و مختهیآرمان افتاده و بهم ر ادیبازم  کایمل -

 :دیچیدر گوشش پ نیآر یکالفه  یصدا

لو بده  ایراه به راه زخم بزن  یحاال ه ،ینگه دار یکنم مهرداد! من فقط ازت خواستم رازم و تا مدت یم خواهش

 موضوع رو خب؟!

 بدونه. دیبا کایمل -

 لطفا درکم کن! ستیاالن زمانش ن -

 مکث کرد و بعد ادامه داد: یکم

نداره پس بهتره خاطراتشم  یا یماد تیهو چیآرمان پارسا االن ه. ستین یآرمان گهیاصال بهش نگفتم. چون د دیشا

 نگو! کایبه مل یزیبه خاک سپرده بشه. لطفا چ

 فرستاد و لب زد: رونیرا کالفه ب نفسش

 نه؟! ای یآ یخب، م لهیخ

 آم چرا که نه. یاومدنش که م -
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 .نمتیب یم گهیدو ساعت د یکیپس  -

 باشه خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 یالیخ ی. از بدیایدر واحد را باز گذاشته بود تا مهرداد ب کایرا قطع کرد و خود را به آپارتمانشان رساند. مل تماس

 یگذاشت که صدا یرا در جاکفش شیدخترک کفرش گرفت و به داخل رفت و در را پشت سرش بست. کفش ها

 خودش کرد: یاو را متوجه  نیغمگ کایمل

 ؟یاومد

 ؟یاشته بودآره، چرا در و باز گذ -

 .گهید یایکه تو ب -

 و گفت: دیرنگش کش ییخرما یموها انیکالفه به م یدست

 ؟یگشتم چ یبرم نگیاومد و از همون پارک یم شیمن کار برام پ اگه

 انداخت و گفت: ریرا به ز سرش

 .یبر یذاشت یخبر نم یتو که ب د،یببخش خب

 نشست و گفت: یدو نفره ا یمبل راحت ینفسش را فوت کرد و رو کالفه

 بهم؟ ید یم ییچا وانیل هیام  خسته

مرد  نیدلخور بود اما هنوز هم ا شیها یساز را به برق زد و در کنار برادرش نشست. از دست او و پنهان کار یچا

 .دیارز یم ایدن یها یتمام دوست داشتن یبه اندازه  شیبرا

 زد: شیصدا یو با لحن آرام دیکش یقیعم آه

 مهرداد؟

 جانم؟ -
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 .دیعمر خزانش بود اما زبان در دهانش نچرخ یسال ها نیکه سهم ا ییرهایتا گله کند به تمام تزو خواست

 نیرا در هم قفل کرد و چشم به زم فشیو ظر دهیانداخت و لبش را به دندان گرفت؛ انگشتان کش ریرا به ز سرش

 دوخت:

 ادته؟یرو که  یهاشم دکتر

 کرد و گفت: یفیآشنا بود، اخم ظر شیبرا بیکه عج ینام دنیبا شن مهرداد

 جراح بخشتون؟ همون

 را تکان داد و به سرعت گفت: سرش

 یها همه به فروش رفته بود. از من خواست تا بپرسم راه طیکنسرتت اما بل ادیخواست ب یم شیراستش آبج آره

 اد؟یبتونه ب شونینداره ا

 ان داد و گفت:سر و ته و کالفه کننده اش سر تک یغرق در افکار ب مهرداد

 کنم. یباهاشون صحبت م مارستانیآم ب یکه مونده، فردا خودم م موندنش

را به دست مهرداد داد.  یداغ یبر خواست چا شیلبانش جا خوش کرد. سرخوشانه از جا یبر رو یکوچک لبخند

 خرجش کرد و گفت: یمهرداد لبخند برادرانه ا

 هم دعوته. نیرفت بهت بگم امشب آر ادمی یراست

 انداخت. یقلبش م یکرده  زیعز ادیاو را  نیدر دلش آشوب به پا کرد چرا که آر نیآر نام

 !نا؟یا ثیحد یشه امشب من برم خونه  یم -

 کرد: یو نه دیخوش حالتش دو یابروها انیبه م یزیر اخم

 ت حرف داره!باها نهیتو رو بب ادیخواد ب یم نیاز فرارت. آر نمیکافه ات ا یجلو یزشته اون از لجباز نه،

 را در هم قفل کرد و حق به جانب جبهه گرفت: دستانش
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بزدله درست  هیکهنه نمک بپاشه؟ اون  یبرگشته رو زخم ها ؟یکردم، بعد از پنج سال دوباره برگشته که چ خوب

 برعکس آرمان!

دانست از قلب  یمجنونش را نداشت. آخر او چه م دنیکه چشم د یحجم اعتراض دلبرک نیمهرداد شکست از ا دل

 که تنها نقاب بر آن نهاده بود؟! یآرمان یتپنده 

آن که جواب شخص پشت در را بدهد،  یرفت و ب فونیبه سمت آ کایکاره گذاشت. مل مهیدر بحث آن دو را ن یصدا

 :دیدر را باز کرد. مهرداد متعجب پرس

 بود؟ یک

 کرد جواب مهرداد را هم داد: یباال انداخت و همان طور که در واحد آپارتمان را باز م یا شانه

 .پرشان

کشانده  یاش را به مرداب بدبخت یکنون یایجانش شده بود، اصال هر چه مرد است دن یروزها بال نیاسم هم ا نیا

 شاداب پرشان سکوت خانه را شکست: یاست. صدا

 بر اهل خونه. سالم

 لبانش نشاند. در را پشت سر پرشان بست و گفت: یرا بر رو یا یتکان داد و لبخند زورک یسر کایمل

 ؟ییدایبا معرفت، کم پ یاحوال پسرخاله  سالم

 و گفت: دیخند پرشان

 اته؟ یچ یبرا یدخترخاله، پس چوب کار مییشما ی هیسا ریز شهیکه هم ما

 بلند شد و گفت: شیاز جا مهرداد

 !؟یاگه به ما سر بزن یریم یوقت م هیمردک؟!  یکش یتو خجالت نم گهیگه د یراست م خب

 مهرداد خان؟! یکن یم ادیما رو  یلینه که شما خ -

 زنم. یبهت زنگ م شهیواال بنده که هم -



 ناهکارانگ

 
105 

 

 کجا آقا مهرداد! داریخودت رو تبرعه نکن! تلفن کجا و د -

 کند؟! یتواند رفع دلتنگ یمگر تلفن م آخر

 آزار دهنده اند! شهیبرند هم یهم به سر م یکه در هم آغوش ییدل ها یها برا فاصله

 خواهشا به من زنگ نزن! "

 کیوقت بگذار، لباست رو بپوش و  یات را اختراع نکرده است. پس کم یکیزیآپشن حضور ف یلعنت یتکنولوژ نیا

 !ایب دنمیسر به د

 *"وقت در چنته دارم!  یفنجان چا کی یباش هنوز هم به اندازه  مطمئن

 و گفت: دیپرشان دلتنگ را در آغوش کش برادرانه

 شرمنده. نمون،یفاصله انداخته ب کارا

 هست. شهیدشمنت شرمنده کار و مشغله که هم -

 کرد و نظر دو مرد را به خود جلب نمود و گفت: یمصنوع یتک سرفه ا کایمل

 !م؟یبخور یم قراره چشا دییهاتون فراوونه بفرما یابراز دلتنگ یبرا وقت

 و گفت: دیدخترک چرخ یبار به سو طنتیبهم انداختند. پرشان ش یو مهرداد نگاه کوتاه پرشان

 .املت

 حرفش را گرفت و گفت: یهم ادامه  مهرداد

 بوسه. یخودت رو م دست

 یگانیرا یهمانیمشامشان را به م یخوش سادگ یو بو دیمردانه اشان به چهار ستون خانه رنگ سبز پاش ی خنده

مبهوت را تنها گذاشتند. دخترک پس از رفتنشان،  یکایدعوت کرد. دو مرد با خنده به سمت اتاق مهرداد رفتند و مل

 کند. رتاسف تکان داد و به آشپزخانه رفت تا شام را حاض یاز رو یسر
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دانست که  یانداخت. قلبش ضربان گرفت؛ م نیدر خانه طن فونیآ یحال سرخ کردن گوجه ها بود که دوباره صدا در

 یجا یدست شیرا درون پ ریتواند باشد. کفگ یرا داشت، نم دارشیکه قصد د یجز آن مرد باران زده ا یبار کس نیا

 .ایدر ا،یبه آن که در را باز کند؛ دلخور بود در رفت یرفت. دلش نم فونیگاز را کم کرد و به سراغ آ یداد و شعله 

اش را تر  یگونه گندم دیمروار یرا فشرد و در را باز کرد. هم زمان با فشردن دکمه قطره ا فونیآ ی دکمه لیم یب

منتظر باز  نیآر یآن زدود و در را بر رو یو اشک را از رو دیبر صورت نمناک شده اش کش فشیکرد. با انگشت ظر

 کرد.

 ریانداخت و ز ریمغرور سر به ز نیدخترک را نداشت. آر یها یدلخور فندق ادیاش طاقت فر فتهیش یها یشیم آن

سرد که از  یجمله  کیشد و  یتنها تکان دادن سر شیها تیمحجوب نیرا ادا کرد. جواب تمام ا یلب سالم آرام

 برخواست و قلب عاشقش را لرزاند: مایآن خوش س یآوا

 تو! ایب

 :دیپرس از سکنه انداخت و یبه سالن خال یحرف داخل شد و نگاه یب

 مهرداد کجاست؟ پس

 شد به اتاق مهرداد اشاره کرد و گفت: یطور که وارد آشپزخانه م همان

 پرشان تو اتاقشه. با

 !را نداشت فتهیآن ش دنیپسر چشم د نی. اصال ادیکش غیپر و مردانه اش ت یابروها انیپرشان خنجر شد و در م نام

 رنگش ییخرما یموها انیبه م یخواست. چنگ ین با پرشان را نمآن قدر کالفه بود که دلش اصال رو به رو شد امشب

 گستاخ شده. یبایداد و در سکوت چشم دوخت به آن ز هی. به کانتر آشپزخانه تکدیبه پشت لب کش یزد و دست

 نشاند و گفت: یشانیپ انیبه م یخودش کرد. دخترک اخم یرا متوجه  کایحرارت آن نگاه مل

 ؟یدیبه من؟ مگه تا حاال من و ند یچرا زل زد ه؟یچ

 قدم نقشه اش را اجرا کرد. نیاش را از کانتر گرفت و اول هیتک

 نه! یبودم اما انقدر خواستن دهیتو رو قبال د -
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 اش کرد. یآن فک محکم و استخوان ی مهیرا ضم یگرفت و لبخند محو یرو بایز یاتمام کلماتش از آن مات شده  با

 رک اتاقک فرمان مغزش را فعال تر کرد.دخت یرفته  لیتحل یصدا

 شدم برات؟ یمن خواستن -

 آرام و بم شده اش لب زد: یو با صدا دیچرخ چارهیدختر ب یرا جمع کرد و به سو شیبایز لبخند

 !یاما زندانبان قلب ضربان گرفته ام شد یدونم از ک ینم

 کرد و لب به اعتراض گشود: اخم

 گفت زن دا... یتو به من م یزمان هیبکش  خجالت

 صحبتشان را به نفع خودش چرخاند: نریو اسپ دیرا بر حرفش

. میشه که با نبش قبر کردن گذشته ها سر کن یهنوزم ادامه داره نم یزمان تو همون موقع ها خاک شد. زندگ اون

 نیا کنم ینم ینیبه دست آوردنتم عقب نش یکرده و برا ریگ شتیگلوم پ یچه نخوا یکه تو چه بخوا نهیحرف من ا

 رو خوب تو گوشات فرو کن!

آن دخترک مبهوت شده. تمام اعتقادهاش نابود شدند و او را در  ی نهیس انیرخ داد؛ درست در م یفیخف انفجار

 رمغ زمزمه کرد: یاش به دام انداختند. ب یزندگ یها یگرداب پوچ

 شد. یسپرش م شهیکه آرمان هم یخطاکار و چشم چرون نیاما تو هنوزم همون آر یکرد رییکردم تغ یم فکر

ام و آر یجمع کرد و به گوش پسرک کوباند و با تن صدا یا یلیشکسته اش را در س یجلو رفت و تمام اعتقادها یکم

 زد، اضافه کرد: یدر آن موج م یفیکه لرزش خف یکنترل شده ا

 به حروم. نمک

در هم شکست و در  یسرسخت دختر کم یمردانه اش کرد و آن را فشرد. چهره  یپنجه  ریدخترک را اس فیظر مچ

 ییسکوت تقال کرد تا دستش را از چنگال مردانه و قدرتمند آزاد کند. به حتم اگر پرشان در اتاق مهرداد نبود تا جا

کرده بود. با حرص  ریرا زنج شیمزاحم دست و پا آن یاما بودن ها دیکش یم ادیمردک فر نیتوانست بر سر ا یکه م

 گفت:
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 کن! ولم

 :دیمشهود غر یکرد و کنار گوش دخترک با حرص شتریب یفشار دستش را کم پسرک

 .ستمیانقدر آروم ن شهی. من همیکن یآخرت باشه که رو من دست بلند م ی دفعه

زمزمه  یو به آرام دیمردانه اش بخش لیبه استا یقیعم شخندیرا در چشمان گستاخ دخترک دوخت و ن یها یشیم

 کرد:

 ؟یشناس یکه خوب من و م خودت

 شناخت. یشده را نم بهیپسرک غر نیا گریوقت بود که د یلیماند. نه خ یجا یبرا مات

 انیرا هدف قرار داد و از م نیکرد و چشمان خوش رنگ آر قیرنگش تزر یانزجار وجودش را در نگاه قهوه ا تمام

 هول داد: رونیبه ب شده اش، اصوات را دیکل یدندان ها

 متنفرم. ازت

 حرکات آرامش کرد و لب زد: ی مهیرا ضم یا روزمندانهیپ لبخند

 .زمیعز ممنون

 رها کرد و کلمات آخرش را هم ادا کرد: شیها یتمام ناباور انیرا در م دخترک

 رو خوب تو گوشات فرو کن! نیو بس؛ ا یفقط سهم من تو

نفوذ داشته؛  کایدر مل یبه حد کاف شیدانست حرف ها یبار عقب گرد کرد و بدون تامل به اتاق مهرداد رفت. م نیا

بجنگد و مرکز  شیداشت که با چنگ و دندان برا یبه مرد اجیشناخت. او االن احت یم یدلبرک را بهتر از هر کس نیا

 بود. نیآر یاه هتمام دانست یاز برگه برنده ها یکیسقل توجهاتش باشد و 

 

************************ 
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 «شش فصل»

 

 یاز هم گشود و چنگ زد و تلفن همراه اش را از رو یلغزانش را به آرام یاش، پلک ها یزنگ خوردن گوش یصدا با

 یادیروزها ز نیکه ا ینیآر یشماره  دنیآن انداخت؛ با د یبه شماره هک شده بر رو ییبرداشت و نگاه گذرا یعسل

 لب غر زد: ریتلخ، ز یخواب آلود و اوقات یاش جا خوش کرد و با صدا یشانیپ انیم یفیبود اخم ظر رشیگیپ

 کنه زنگ زد! نیا باز

 یدو روز گذشته زنگ زدن ها نیبه ساعت اتاقش انداخت در ا یتماس داد و تلفن را از دست رس خارج کرد. نگاه رد

تخت بلند شد و به حمام رفت تا  یبه بدنش داد و از رو یقوسآالرم روزانه اش شده بود. کش و  نیآر6:30ساعت 

 . ردیدوش آب گرم بگ کی

 یکرد، تلفنش را از رو یرا خشک م شیآمد و همان طور که موها رونیاز حمام ب یا قهیدوش پنج دق کیاز  بعد

است، خواست  نیآر یاز سو امیآن که پ الیآمد با خ شیبرا یامکیحالت پرواز خارج کرد. به محض روشن شدنش پ

کرد، دستانش سست شد. آب جمع شده  یم ییآن خودنما یمحمود که بر رو یشماره  دنیرا پاک کند اما با د امیپ

ه که ب یدوخت. با تقه ا امیپ اتیخوشرنگش را به محتو یها یرا باز کرد و بلوط امیدر دهانش را قورت داد و باکس پ

گذاشت و لبش  زیم یتلفنش را رو عیبه در بسته انداخت. سر یو نگاه دیدر چرخ یدر اتاقش خورد، هول زده به سو

 گفت: دهیو ترس ردرا با زبان تر ک

 !دیی... بفرمابـ

 ی دهیرنگ پر یکه چشمانش به چهره  نیکه دخترک صادر کرد در اتاق را با لبخند گشود اما هم یبا اجازه ا مهرداد

 برداشت و گفت: کایمل یبه سو ی. نگران قدمدیافتاد حرف در دهانش ماس کایمل

 خوبه؟ حالت

 خودش را جمع و جور کرد و گفت: یکم دخترک

 چطور مگه؟ آره،

 دخترک دوخت و گفت: ی دهیمشکوکش را به چشمان ترس نگاه
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 .دهیرنگت پر آخه

 بافت: لیدرون دستش را نشان مهرداد مشکوک شده داد و دل یفوت کرد و حوله  رونیرا آسوده به ب نفسش

 کم بازتر شده! هیحموم بودم صورتم  ده،ینپر رنگم

 زد، کوتاه آمد و گفت: یهنوز هم در نگاهش موج م دیآن که ترد با

 !زیخانوم سحر خ ریبخ صبحت

 زد و گفت: یپر از استرس لبخند

 ؟یانقدر زود بلند شد یآقا! چه خبره روز جمعه ا ریتوام بخ صبح

 رد و گفت:اش را نثار دخترک ک هیعاقل اندرسف نگاه

 ؟یای یتوام م ،یآبعل میبر میدیاومدم بگم با بچه ها برنامه چ الیخ یرو ب نایو از خودت بپرسه! اصال ا نیهم دیبا یکی

 ها هستن؟ یک -

 تو. یایو اگه ب انایماهان، آدر ن،یدوست آر انیرا ن،یمن، پرشان، آر -

 فکر کرد و گفت: یکم

 .امی یکه بهتره منم م ینیاز خونه نش باشه

 زد و گفت: یکمرنگ و برادرانه ا لبخند

 .میحرکت کن دیبا میکه هفت و ن میصبحونه بخور ایآماده شو ب پس

 متعجبش را به ساعت انداخت و گفت: نگاه

 ؟یگ یبهم م یحرکته اونوقت االن دار گهید قهیدق چهل

 باال برد و گفت: میرا به حالت تسل دستانش

 نه من! نهیچ یبرنامه ها م نیاز ا یاول صبحمرده اس که  لیزل نیاون آر ریتقص
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 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یسر

 شم. یخب االن آماده م لهیخ

 کالفه اش کرد و گفت: ینثار چهره  یطانیچشمک ش مهرداد

 صبحونه بخور! اینخور عوضش ب حرص

رفت و دوباره مشغول جمع کردن  شیبرادر خوش صدا یها یبه مزه پران یو چشم غره ا ستادیاز تالش ا یا لحظه

 خودش رفت. یشد و مهرداد هم او را ترک کرد و به سراغ کارها شیها لیوسا

 صبحانه رفت زیو به سمت م دیرا پوش رونشیرا کرد، لباس ها ب ششیرا سامان داد و بعد از آن که آرا فشیک دخترک

 زیزد، شروع به جمع کردن م یزده به آن گاز م گرفت و همان طور که هول ریاز گردو و پن ینسبتا بزرگ یو لقمه 

 صبحانه کرد.

 را بست و با دهان پر مهرداد را صدا زد: خچالیبلند شد. در  فونیزنگ آ یصدا

 زنه؟! یداره زنگ م هیک نیبب ایب مهرداد

 آمد و گفت: رونیبا آرامش از اتاقش ب مهرداد

 کارت و تموم کن تا اونم معطل نمونه! عی. سرمیجا تا با هم بر نیا ادیپرشانه قرار بود ب حتما

کانتر برداشت  یرا از رو فشیرا شست. ک نکیتکان داد و آخر لقمه را دهانش چپاند و چند قلم ظرف درون س یسر

به همراه مهرداد از خانه خارج شد و  شیکفش ها دنیخشک کرد و بعد از پوش یو دستانش را با چند دستمال کاغذ

 کردند.به اتفاق پرشان حرکت 

 انداخت و با لبخند گفت: شیها ییو سر به هوا کایبه مل یجلو نگاه ی نهیاز آ پرشان

 دختر خاله! سالم

 مطبوع بخشد: ییگرما یروز سرد زمستان کیدر  فتهیبه وجود عاشق آن ش ،یو پر انرژ شیآال یتکان داد و ب یسر

 گل گالب، احوال شما؟ یپسر خاله  سالم



 ناهکارانگ

 
112 

 

 زد و گفت: ینیدلنش لبخند

 شما. یخوب به

 :دیخودرو را به حرکت در آورد و رو به مهرداد پرس پرشان

 نه! ایآماده هستن  نیزنگ بزن به ماهان بب هی

هم  نیکوتاه با ماهان به آر یماهان گرفت و تماس را وصل کرد و بعد از صحبت یتکان داد و شماره  یسر مهرداد

 عد رو به پرشان ادرس را داد.کردند و ب نییزنگ زد و محل قرار را تع

 :دیمتعجب شد و ناخواسته از دهانش پر کایمل

 بابـ... یهمه جلو خونه  قراره

 بود، نگاه کرد. دهیکه به سمتش چرخ یحرفش را خورد و به مهرداد عیسر

 مشکوک گفت: مهرداد

 ؟یحرفت رو خورد چرا

 و هول زده حرفش را اصالح کرد: دیاز آن چشمان نافذ دزد نگاه

 .میماهان همه جمع بش یبابا یتعجب کردم که قرار جلو خونه  آخه

 :دیرا باال فرستاد و با لجاجت پرس شیابرو یتا کی

 داره؟ یمگه مشکل زم؟یعز یتعجب کرد چرا

 نه، نه اصالً. -

 یو هول زدگ کایمل دیحرکات جد نیدوخت. ا رونیگرفت و در سکوت به ب یموشکافانه اش را از دخترک ناش نگاه

 داشت. یبه فکر وا م قیکرد و عم یهر لحظه او را متعجب تر م شیها

 فوت کرد.  رونیو نفسش را کالفه به ب دیبه پشت لبش کش یدست
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که در کنار ماهان  یکه پشت رول نشسته بود و پسرک خوش برخورد یعبوس نیبه آر یتوقف خودرو نگاه با

رفت و در خودرو را  مایو اول از همه به سراغ آن عبوس خوش س شد ادهیزد، انداخت. پ یبود و با او حرف م ستادهیا

و تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. مهرداد  ختنگاه حرص زده اش را به او دو نیباز کرد و با لبخند سالم داد. آر

 و گفت: دیکش شیموها انیبه م یکالفه دست

 .ایاریبار خواستم به حرمت منم شده رو حرفم حرف ن هی بسه

 !نم؟یمنم ساکت بش یانتظار دار یرو دعوت کرد یدو تا افع یآخه رفت -

 و جبهه گرفت: دیدر هم کش اخم

 دونم اما ماهان با محمود فرق داره پس انقدر چرت و پرت نبند به نافش! یرو نم انایآدر

کردند، رفت.  یو پرشان خوش و بش م کایکه با مل انیشده در خودرو را بست و به سراغ جمع ماهان و را مانیپش

کفتار  نیبه لب آورد. او ا یکم رنگ شخندیافتاد انداخت و ن لیاز دماغ ف یانایماهان و آدر یبه داخل خودرو ینگاه

شومشان  یتا بهتر بتواند در کنار محمود به هدف ها ردک لهیکه ماهان را وس یشناخت. همان دختر یرا خوب م بایز

 هفت خطش بود! یآن عمو هیشب یادیدختر ز نیکه ا دست بزنند. به حق

برد و با لبخند  شیباشد، دوخت. دست پ انیزد را یکه حدس م یا بهیانزجار نگاهش را از او ربود و به پسرک غر با

 گفت: ییبایز

 مهرداد هستم. سالم

 به لب آورد و گفت: ییرایفشرد و متقابالً لبخند مردانه و گ یجوان دست مهرداد را به گرم مرد

 جناب خواننده! دنتونیهستم، خوشبختم از د انیمنم را سالم

 پسرک تازه وارد به خنده افتاده بود.  نیا طانیکرد که از لحن ش یرا نثار مهرداد طانشیو ش بایز چشمک

 خوشبختم جناب! دنتونیمنم از د -

 اعتراض ماهان او را به خود آورد: یصدا

 شه دل آزار. ید به بازار کهنه مآ ینو که م گهید خوبه



 ناهکارانگ

 
114 

 

 کرد و گفت: یکوتاه میبرادرانه اش را به ماهان زخم خورده دوخت و تعظ نگاه

 آق دا... دیینفرما

 :دیحرفش را بر نیو سرد آر زیآم هیکنا یصدا

 !د؟یحرکت ندار قصد

 نیو در هم آر یبه صورت جد ینگاه متعجب کایکشاند. مل یکرد که کامشان را به تلخ یلحنش طعنه حمل م یقدر به

 و آرام گفت: ستادیا خیاش قدم برداشت. در مقابل آن کوه  یانداخت و ناخواسته به سمت مازرات

 ه؟یخوش یرو هر چ یش یبعد آوار م ینیچ یم حیتفر یاولش برنامه  چته؟

 و لب زد: ختیدلبرش ر یها ینگاهش را در بلوط یدلخور

 مزخرف نبودن.  یآدما یسر هیمن  یزیبرنامه ر تو

 دست به پرشان و ماهان اشاره زد و ادامه داد: با

 دو تا مزخرف و من دعوت نکردم. اون

 کرد و گفت: یزیاخم ر دخترک

 به تو فروختن؟ یتر زمیمزخرفن مگه چه ه چرا

 . اون پرشان هم که کالً نباشه بهتره!میخورده حساب دار یسر هیمن و ماهان  -

 چرا نباشه بهتره؟ -

دوخت  کایرا به چشمان حق به جانبه مل نشیدخترک را نداشت. نگاه خشمگ نیا یها یلجباز یاصالً حوصله  امروز

 و گفت:

 !؟یهست یبه تو بگم! مگه تو ک قمیها و عال یزاریکه از ب نمیب ینم یلیدل

حفظ غرورش سرش را باال گرفت و با  یشکاند. برا یبود که دل زود رنج دخترک را به آسان نیآن قدر سنگ حرفش

 گفت: یزده ا خیلحن 
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 برات! ستمین یمن که کس درسته

 پرشان شد. لیشده را پشت سرش جا گذاشت و سوار اتومب مانیپش نیو آر دیحرف راهش را کش یب بعد

 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یمشوش نشست. سر نیهم آمد و در کنار آر انیرا

 ؟یگفت یچ تیتو عصبان باز

 :دینال یحال یو ب فیضع یصدا با

 .ستیرفتار کردم که انگار اصالً برام مهم ن یجور هی

 زد و گفت: یزیتمسخر آم یخنده ا تک

 شه! یم یبعدش چ مینیتا بب میبر وفتی! فعالً راه بیآخرش گهیتو د پسر

 حرکت کردند.  یبه سمت آبعل هیحرف خودرو را به حرکت در آورد و به همراه بق یب

رو  زد و یمعروف گاز دارش است. لبخند کم رنگ یو آن دوغ ها یبکر آبعل عتیطب ی فتهیقلبش ش یدانست پر یم

 چشم دوخته بود، گفت: رونیبه ب یمازرات یکه از پنجره  یمسکوت انیبه را

 تا گوشت بشه و بچسبه به تنت. یخودش بخور یمنطقه  یتو سرما دیرو با یآبعل یمعتقده دوغ ها شهیهم کایمل

حال  نیا یشناخت چرا که خودش هم تجربه  یحالت او را خوب م نیا انیکرد و را یم ریدر گذشته ها س ییگو

دوستش را بهم بزند، سکوت کرد و در فکر آن دخترک  نیرنگ یاهایآن که بخواهد رو یداشت. ب ادیرا ز نیخوش آر

آن دلبرک  ییروزها سر به هوا نی. اشانیشرکت پخش دارو یبخش مال یستنو خوا بایز یبور فرو رفت. همان منش

 یگرفت و اثر یخط لبش را به باز یخواستن یانحنا ینیاش کرده بود. لبخند کم رنگ و دلنش ییهوا بیعج فیظر

 خلق کرد. یهنر

 شاد و مرفه بود، چشم یکه مملو از جوان ها یآبعل ستیفاصله گرفت و به پ نشیریش یاز خلسه  لیتوقف اتومب با

 گوشت تلخ کرد و گفت: نیبه بدنش داد و رو به آر یدوخت. کش و قوس

 !میدیزود رس چه

 شد، لب زد: یم ادهیپ زشیعز یتاسف تکان داد و همان طور که از مازرات یاز رو یسر نیآر
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 !یدیگذر زمان رو نفهم یکرد یم ریتو هپروت س یجناب عال م،یدینرس زود

 خم کرد و گفت: نییرا به پالبش  یها گوشه

 !هیحرف نمیا

در دلش رخنه  بیماهان عج یشد و به سمت همه که منتظر آن دو بودند رفت. حضور خواستن ادهیپ یسر خوش با

او  نی. همدید یبود، م دهیتنگ و سخت به دور خود کش یآن نگاه مظلوم و غمزده را که حصار یکرده بود. او به راحت

 خواند. یفرا م قیعم یرا به تفکر

ان که پرش نیپرشان را صدا زد. هم طنتیاز برف را با دستانش فرم داد و با ش یکوچک یخم شد و گلوله  یکم کایمل

 نیپرشان از ا یبهت زده  یگلوله را به سمتش پرتاب کرد به کتف پسرک برخورد کرد. چهره  د،یچرخ شیبه سو

فضا را  نشیریشاد و ش یقهقهه ها ید و صدایاش بخش یصوت یااش خنده را سخاوتمندانه به تاره یحرکت ناگهان

حرکت خنده  نیکرد. با ا کایمل یرا حواله  یبعد یدخترک سواستفاده را برد و نشانه  یپر کرد. ماهان از حواس پرت

آماده کرد و به ماهان  یبرف یرا آغاز کند. پرشان گلوله  طنتیبه عقب برداشت تا ش یشد و قدم دیتشد کایمل ی

و دو مرد جوان هم به دنبالش.  ختیحرکت پا تند کرد و از آن مهلکه گر نیاش شود. دخترک با ا مراهاشاره زد تا ه

 . دیدرخش یم انایو آدر نیلب همگان جز آر یبر رو تیفرو رفته بود لبخند رضا یجمع در شاد

پا گردد.  زیگر یتا مانع فرار آن آهو دیز پشت به آغوش کشرساند و او ا کایخودش را به مل یبلند زیبا خ ماهان

 یگلوله  بار نیرا محکم به صورتش کوباند. ا یبرف یبه دخترک به دام افتاده انداخت و گلوله  یپرشان با خباثت نگاه

 معترضش بلند شد: یمهرداد به کمرش نشست و صدا

 ؟یکه چ دیآورد ریمن و مظلوم گ یابج یه

ماهان فلک زده انداخت. دست ماهان از دور  ی قهیبرفش را درون  یرت جمع استفاده کرد و گلوله از حواس پ انیرا

 :دیکش ادیشل شد و فر کایکمر مل

 زدم! خیپسر،  دتهیزی

با  که دیطلب یحضور آن برج اخم را م کایرا جبران کند. نگاه مل طنتشیش یتا تالف دیدو انیحرص به دنبال را با

 زد: شیآن که خود را ببازد، ن ی. بستینگر یرا م شانیزده شاد رونیب یمشت شده و رگ ییدست ها

 وقت ندزدنت! هی بپا
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 یبرف باز یو به ادامه  دیپرشان مهرداد چرخ یبر افروخته و سرخ شده دلش را بلرزاند به سو یآن که آن چهره  یب

 اش پرداخت.

ساز مخالف زد و به جمع پنج نفره و  انایکردند. آدر یدر م یتگبرف ها نشسته بودند و خس یبعد هر کدام رو یساعت

 سرد نشسته بودند، گفت: نیزم یکه بر رو ششانیآال یب

 کافه! میحداقل بر دی! پاشدینشستنه؟ چرا خودتون و مسخره کرد یجا هم جا نیا آخه

مزخرفش و بهم زدن آن حس ناب کرد. ماهان که حرکت او را در لحظه شکار کرده  ینثار تزها یچشم غره ا کایمل

 بلند شود و آرام گفت: نیزم یکمک کرد تا از رو کایزد و به مل یبود، قهقهه ا

 !میخور یبهتره چون سرما م مینیسرد نش نیرو زم ادیز پاشو

از فرصت استفاده کرد و خود  نیافه راه افتادن؛ آرک یبود که او را قانع کند. همه به سو یمنطق یماهان به قدر حرف

پا تند کرد و خود را به  د،یخودش د یکیمرد را در نزد نیبه محض آن که حضور ا کایرا با دلبرکش هم قدم کرد اما مل

 اش بود، رساند. نهیگز نیپرشان که دم دست تر

و  دیکش یتلخ کرده بود. نفس کالفه ا یدخترک لجباز امروز کامش را به کل نیدست مشت کرد و رگ زد. ا نیآر

 داشتند، نگاه سپرد.  یپر و مجعدش زد و به رفتن آن دو که شانه به شانه هم قدم برم یموها انیم یچنگ

بهانه به آغوش  یرا ب تیشهر بهانه ها ینقطه  نیرا بزنم و در شلوغ تر میتمام آبرو دیزند، ق یبه سرم م یگاه "

 *"بکشم! 

 داشت. او هم بهانه داشت اما مگر دل خودش مهم بود؟! بهانه

 قلبش.  یدردانه  زیعز یشد در تمام بودن ها و نبودن ها یاو در حال حاضر خالصه م یها مهم

کرده اش باز هم رفاقت را سخاوتمندانه به  زیعز انیخودش کرد. را یشانه اش نشست و او را متوجه  یبر رو یدست

 را داشت. شیو برادرانه هوا بود ختهیر قشینارف یپا

 لب زد: خسته

 لج کرده. باهام
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 ؟یریگ یرو سخت م یحق داره تو چرا زندگ -

 چون سختش کردن. -

 برداشت و زمزمه کرد: نیآر یشانه  یرا از رو دستش

 یایتونه با خوش یاما آدم م ستیهست که سخت و آسون بودنش دست خود آدم ن یاز زندگ ییمرحله ها هی

 رو کم رنگ کنه. شیدشوار کیکوچ

 شعاره. -

 یم سویخودم و گ ادی نمیب یرو از دست دادم. شما دو تا رو که م ییلحظه ها نیهمچ یموقع هیمنم  ست،یشعار ن -

 یم شیکدورت پ یگاه یانداخت. خب تو هر رابطه ا یفاصله م نمونیاوقات ب یکه بعض یا یلفظ یدعواها ادیافته؛ 

 .دیبش میتسل یراحت هب دیکنار هم بودن تالش کن یکه برا نیا یبه جا فهیآد اما ح

 خواد. یمن و نم کایاما مل نیخواست یهم رو م سویتو و گ -

 خوادت؟ ینم کایمل یاز کجا انقدر مطمئن -

 تونه آرمان و فراموش کنه. یوقت نم چیاون ه -

 !یپس بهش بگو آرمان -

 !نمیآر گهیمُرد من د یسوز شیآرمان همون روز آت ست،یدر کار ن یگفتن -

 را داد: نیآر یها یرا کالفه فوت کرد و جواب زبان نفهم نفسش

 !اریآرمان به دست ب یدلش و با روش ها پس

 بشه. دمیجد تیسمتم دوست دارم جذب شخص ادیآرمان هستم ب هیکه شب نیخوام به خاطره ا ینم -

 خود کرد: یمهرداد آن دو را متوجه  یصدا

 اخالق گندت بشه! نیعاشق ا یروز هی کایتا مل نیبش پس

 مهرداد دوخت و گفت: یها یدلخورش را به بلوط نگاه
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 منه. یچه بخواد چه نخواد برا اون

 .برده بود یپ یتقالب نیکه به راز سر به مهر آر ییسه مرد برگشته بود. امان از او نیکه به دنبال ا یامان از ماهان و

 آن که نم پس دهد، گفت: یسه مرد قرار داد و ب دیجلوتر رفت و خود را در معرض د یکم

 !گهیتو کافه د نیایشماها ب دیکن یکار م ی! چیدنباله پسرا و موندگار شد یتو خودت اومد مهرداد

 بود، نبود؟! الیخوش خ یادیاما او به حتم ز دیرس ریدر دل خدا را شکر کرد که ماهان د مهرداد

بود.  اانیآدر یشد کنار ماهان و رو به رو بشیکه نص یینشستند. تنها جا ییحرف جا یهر کدام ب دندیکافه که رس به

 !دیآ یبود که از پونه بدش م یهمان مار تیاو هم حکا تیحکا

 یمهابا به لودگ یو مهرداد نشسته بود و ب انیکرد که کنار را ییبایز یرا نثار آن پر شیها یشیچرخاند و م چشم

کرد چرا که اصال  یم تینشسته بود از ته قلبش احساس رضا انایکه پرشان در کنار آدر نی. از ادیخند یم شانیها

 در گوشش زمزمه کرد: یامرا نداشت. ماهان خم شد و به آر کایاو به مل یکیتحمل نزد

 !یرو خورد میکن آبج شیو درو چشمات

و حضور  انیرا یحرمت صحبت ها تا دییدندان سا یماهان انداخت و دندان رو یها یبه مزه پران یپر غضب نگاه

 تن یکرد و به آرام زیر یماند. چشمانش را کم یماهان، مات بر جا یکردن گفته ها لیدلبرکش را حفظ کند. با تحل

 ماهان گفت: یصدا

 ت؟یآبج

 و یمیقد یدم به تله ها یبود که به راحت یتر از آن رکیزده بود تا ماهان را رسوا کند اما ماهان ز یرا به نفهم خودش

 دهد. نیآر یخاک خورده 

 انداخت و گفت: نیآر یموز یبه چهره  ییگذرا نگاه

 کنم! یکه مهرداد بهت نگفته چون اصال باور نم نگو

 یها کیهم جز تاکت نیآورد؛ ا یناخلف سر در م یپسر عمو نیاز کار ا یبه آرام دیماهان تنها سکوت شد. با جواب

 رفت. یبه شمار م دشیجد
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 یاه یدلتنگ یکه بو یعاشقانه پا گذاشت. غروب ییدلبرکش رو به غروب تماشا یکیو سرد در نزد یروز برف کی

که  یا یاز جنس آن دخترک لجباز و دوست داشتن یا یشکست. دلتنگ یرا در هم م نیداد و آر یساله م نیچند

 خودش باعث رنجش او شده بود.

روح  یشاد ماهان بر رو یفرو برد و آرام به دنبال جمع کوچکشان قدم برداشت. صدا شیها بیرا در ج دستانش

 :دیزخم خورده اش خنجر کش

 چسبه؟ یم یاالن چ دیدون یم

 :دیپرس پرشان

 ؟یچ نه

 را نثار مهرداد کرد و گفت: طانشیش نگاه

 .شیتازه نفس کنار آت یو حنجره  تاریگ هی

 :دینال کایمل

 روشن کرد. شیآتشه  یجا که نم نیا اما

 زد جواب تک خواهرش را هم داد: یهمان طور که به مهرداد اشاره م ماهان

 که هست. تارشیحنجره و گ اما

 مهرداد و گفت: یدخترک جان گرفت. دست انداخت به دور بازو یلب ها یبر رو لبخند

 برامون؟ یخون یجونم م مهرداد

 باال انداخت و گفت: یشانه ا مهرداد

 .اوردمین تاریمن که گ اما

 نشان دهد. به سرعت گفت: یخواست در مقابل دلبرکش خود یبود که م نیبار آر نیا

 من آوردم. اما



 ناهکارانگ

 
121 

 

 و گفت: دیکش یفیخف غیج شیها یبه دور از تمام دلخور کایمل

 آورده. نیجون آر آخ

 سمت پسرک عاشق آمد و گفت: به

 ! لطفا!ش؟یاریب یر یم

 خرج آن ذوق بچگانه کرد و گفت: یلبخند مردانه ا نیآر

 و اطاعت امر نشه؟! یبگ یزیشه شما چ یم مگه

را  شیبایسرخ به امانت گرفت و ز بیرا از س شیگونه ها یانداخت؛ سرخ ریو سر به ز دیلب به دندان گز دخترک

 ضربان بخشد. شیروزها نیا یکامل کرد تا به دل مرد پررنگ شده 

غمزده  یآن چهره  یمتوجه  یکس انیم نیو ماهان جمع را پر کرد. در ا انیرا زیآم طنتیش یسوت زدن ها یصدا

 نظر داشت، نشد! ریدختر خاله اش را ز یبود شاد ستادهیا یکه گوشه ا یپسرک عاشق ی

دو پسر عمو زود تر از او دست به کار شده بودند و قصد تصاحب دلبر  نیاز ا یکیبه درد آمد چرا که باز هم  قلبش

 یادیز یدو پسر عمو نیاز ا گرید یکیرا به  کایشود و مل میخواست تسل ینم گریبار د نیرا داشتند اما ا نشیرید

 جذاب ببازد!

 اش حرکت کرد. یجمع را ترک کرد و به سمت مازرات عانهیمط نیآر

 کرد و کنار گوشش گفت: کینزد کایخود را به مل یکم ماهان

 !یکن بشنو یکاراش حرف داره سع نیا

را باز  یو مهرداد با هم سر خوش انیرا انیم نیماندند. در ا نیسکو نشستند و منتظر بازگشت آر یشان بر رو همه

بر از خ یکرد ب یماهان فکر م یسکوت کرده بود به گفته  قیعم کایکردند. مل یم یکرده بودند و راه به راه مزه پران

 د. کر یاو را نظاره م شیآال یکه عاشقانه و ب ینگاه پرشان

 به جانش چنگ زد. آرام به ماهان گفت: یبیعج ینشد. دلشوره  یخبر نیگذشت و از بازگشت آر یقیدقا

 برنگشت؟ نیپس چرا آر ماهان
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 باال انداخت و گفت: یشانه ا ماهان

 .گهیاومد د یم دیدونم تا االن با ینم

 زنه. یدلم شوره م -

 برم دنبالش؟ یخوا یم -

 که. یدون ینه اون با تو چپه م -

 پس پاشو خودت برو. -

 کنن راجبمون؟ یم یبچه ها چه فکر ؟یچه جور -

 .ییرم دستشو یکه بگو دارم م نیدنباله آر یر یم یدار یبگ ستیالزم ن -

 آرام ماهان دوخت و گفت: یمتعجبش را به چهره  نگاه

 !ینوبرش گهیتو د بابا

 سر داد و گفت: یمردانه ا یتک خنده  ماهان

کنم! اون هنوزم برام  یپشت داداشم و خال نمیب ینم یلیدونم. پس دل یدونه، من که م یرو نم ییزایچ هی نیآر

 !زهیعز

 زد و گفت: ییبایز لبخند

 !یداداش یمرد یلیخ

 گفت: کایبپرسد خود مل یکند. قبال از آن که سوال رتینوبت ماهان بود که ح حال

 نکن پارسا بهم گفته. تعجب

 زد، زمزمه کرد: یمموج  شیکه در صدا یرتیح با

 ؟یدونه که خبر دار یهم م مهرداد
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 اش کرد و گفت: یشانیپ نتیز یزیر اخم

 داره ازم پنهون کنه. یخودش سع ینداره بدونه وقت یلزوم نه

 بلند شد و گفت: شیصحبت کردن به ماهان را نداد. از جا یاجازه  گرید

 .امیبرم و ب یبهداشت سیسر تا سرو هی من

 حرکت کرد. نیآر یو به سمت خودرو ختیبه سرعت گر انایتکان داد و او از مقابل چشمان شکاک آدر یسر مهرداد

ر همه س نی. حرصش گرفت از ادیبرسد که او را مشغول صحبت با تلفنش د نیآر یمانده بود تا به مازرات یقدم چند

که آمده است بازگردد اما  یا از راهت دیخوشحالتش کرد و به عقب چرخ یابروها همانیرا م یفی. اخم ظرییبه هوا

 متوقفش کرد: نیآر یصدا

 !کایکن مل صبر

را  فرد پشت خط نیرا باال فرستاد و منتظر ماند تا تماسش را قطع کند. آر شیابرو یتا کیو  دیسمت پسرک چرخ به

 مخاطب قرار داد و گفت:

 آماده باشه. زمیرو م دیموضوع با نیگزارش کامل از ا هیبرگشتم عمارت  یوقت

 :دیزد و پرس کایتخس و منتظر مل یبه چهره  یتلفن را قطع کرد و لبخند محو بالفاصله

 ؟یداشت کارم

 سرت شلوغه. دمیکه د یکجا موند نمینه اومدم بب -

 دخترک کرد و گفت: یشده  دهیدر هم کش ینثار اخم ها یاش چشمک یحفظ لبخند خواستن با

 .ممنون

 بابته؟ -

 بابتـ... -
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 بود ستادهیآن طرف تر ا یدوخت که کم یبه خون نشسته اش را به پسرک جوان یها یشیرها کرد و م میرا ن فشحر

 نی. آردیرا فهم یناگهان رییآن تغ یرا دنبال کرد و معن نیبا تعجب خط نگاه آر کایکرد. مل یرا برانداز م شیکایو مل

 راهش شد و گفت: سد کایبه سمت پسرک برداشت تا او را ادب کند. مل یقدم

 نکرده که! یکار چارهیب الیخ یب نیآر

 :دیدخترک دوخت و غر ی دهیرا به چشمان ترس نشیخشمگ نگاه

 زنه؟  یم دیکار کنه؟ غلط کرده دلبر من و د یخواست چ یم گهینکرده؟ د یکار

در حال حاضر  در جا فروکش کرد چرا که ندشیپسرک اما حس خوشا نیا یدلش غنج رفت از آن دلبر گفتن ها ته

 شد. یم نیخشمگ ریش نیمانع ا دیبا

 *"! یکن ممیترم یتوان یباز هم م یشکن یکه مرا در هم م یا یکه به همان سادگ ییتنها تو "

 !زمیکنم بگذر. باشه غلط کرد تو نرو دعوا عز یخواهش م نیآر -

 لغزان گرفت و گفت: یها یپر تالطمش را از آن فندق نگاه

 !ریکنه پس جلوم و نگ زیدندون ت گرانیسهم د یبرا دیکنم نبا شیحال دیرم چون با یم

 یقیعم شخندیو با ن ستادیدخترک در مقابل آن پسر گستاخ ا یتوجه به خواسته  یگذاشت و ب کایکنار مل از

 براندازش کرد و گفت:

 !؟یکن شینداده نگاهت و درو ادیبهت  مامانت

 گرفت و گفت: واریاش را از د هیتک پسرک

 کردن. شینه درو دنهیداده چشم واسه د ادیبهم  مامانم

 جوجه! ستیزدن ناموس مردم ن دید یدِ نه دِ چشم برا -

 بخشد.  انیشر پا نیبه ا نیکرد که آر یبود و در دل خدا خدا م ستادهیا یگوشه ا دهیترس کایمل

 را باال برد: شیکوفت و صدا نیستبر آر نهیجوان با کف دستش به تخت س پسرک
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 یم نهیسنگش و به س یچند بار ه*م*خ*و*ا*ب*ت بوده دار ستیه*ر*ز*ه اس که معلوم ن یاون دختره  جوجه

 !یزن

دست بگذارد و تماشا کند که  یتوانست دست رو یاما مگر م ردیتوانست فاکتور بگ یکه به خودش شد را م یآهانت

 کنند؟! یچه بار آن دلبرک پاک و معصومش م

پسرک را  ی قهی. چنگ زد و دیگندم گونه اش رنگ پاش یمغزش حجوم آورد و به چهره  یها انیشر یبه سو خون

 :دیغر دشیو سف فیرد یدندان ها انیپشت سرش کوباند و از م واریدر دستش فشرد و او را محکم به د

 ؟یزد یز*ر* چه

 شد و گفت: رهیخ نیگستاخانه در چشمان غضب آلوده آر پسرک

 بـ... یازیگفتم فکر نکنم ن یچ یدیخوب شن خودت

 که صورتش را نشانه رفت، صدا در حلقش خفه شد. یمشت با

دل پسرک نشست،  ریکه به ز نیآر یمشت بعد یبا صدا نیاز سکنه طن یدر آن مکان خال کایگفتن مل نیه یصدا

 ادغام شد.

 پسرک بلند شد: ادیفر یصدا

 *... .یولم کن د* ؟یکن یکار م یچ یوحش آخ

 شده دست بردار بود؟! یوحش نیمگر آر نیا اما

ا به ر یپسر آن قدر بلند بود که ادع یفحاش یافتاد و با لگد به جانش افتاد. صدا نیزم یرا رها کرد که بر رو پسرک

 آن سمت کشاند.

آن  انیجوان م ی. مردستدیبا شیپاها یو به پسرک کمک کردند که بر رو دندیرا به عقب کش نیآر یبه سخت مردم

 شوند.  زیبود تا مبادا به سرشان بزند که باز هم گالو ستادهیا یدو زخم

 :دیجوان رو کرد به پسرک و پرس مرد

 ه؟یموضوع چ ایعرش
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 قابل مهار کرد و جواب مرد را داد: ریغ نیآر یحواله  یشخندین زشیبا آن نگاه مغرور و تمسخر ام ایعرش

 بهم! دیپر هوی اروی نیا

نگه اش داشته بودند رها کند، لب به اعتراض  یکه به سخت یکرد خود را از دست دو مرد یم یکه سع یدر حال نیآر

 گشود:

 تو داشتم؟ کاریمن چ یزد ی! تو اگه به ناموس من زل نمکهیمن که مرض نداشتم مرت دِ

 و گفت: ستادیا نیجوان در مقابل آر مرد

 کرده شما ببخش! یخبط هیداداش ما حاال  نیتموم شه بره، ا دیصلوات بفرست آقا

 گفت: یکنترل شده ا یرام شده بود، با صدا یکم نیآر

 مردم نشه! سیمزاحم نوام دیبد ادیداداشتون  به

 تمام زبان در دهان چرخاند و اوضاع را باز دگرگون کرد: یبا سر تق ایعرش

 مزاحم نشدم، تو سگ هار گازت گرفته بود! من

به شکمش نشست. از زور  ایعرش یهوا یو لگد ب دیبه خود جنب ریام قوا به سمتش حجوم برد اما دبا تم نباریا نیآر

 لبش را پاره کرد. یو محکمش برخورد کرد و گوشه  یاستخوان یبه چانه  ایعرش یبعد یخم شد که ضربه  یدرد کم

 فوران کرده گفت: نیو رو به آر زدیرا هل داد تا از مهلکه بگر ایجوان به زور عرش مرد

 خوام به جاش. یمن معذرت م آقا

 انداخت: یهوا را شکافت رعشه به تن هر احد نیآر ادیفر

 ذارم! ی! مطمئن باش زنده ات نمیکه دستم بهت نرسه ع*و*ض* نیا مگه

 گفت: یبلند یکه چهره اش را اشک قاب گرفته بود جلو آمد و با صدا ییکایمل

 !؟یکار کرد یبا خودت چ نیکنم بب یخواهش م ن،یآر بسه
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 را شکار کرد، قلبش به درد آمد و آرام شد. ینمدار و دوست داشتن یآن چهره  نیآر یکه چشمان طوفان نیهم

 بم و مردانه اش لب زد: یزد و با صدا شیموها انیبه م یچنگ

 نکن! هیخب تو حاال گر لهیخ

 وارد کرد و گفت: نیآر یبه شانه  یضربه ا مرد

 باش پسر! آروم

 آرام شده اش را به مرد دوخت و تواضع خرج کرد: نگاه

 !شرمنده

 گونه جدل ها اصال در شان اش نبود.  نیبود و ا یتهران لیاص یخانواده  یکیپارسا از  نیآر او

 زد و آرام گفت: یلبخند مرد

 !دیکار بود ریشرمنده برادر من اما حق بده که هر دوتون تقص دشمنت

 خوام. یره در رفتم بازم معذرت ملحظه از کو هیدرسته من  -

عبور کردند و به سمت خودرو  تیجمع انیاشاره زد و هر دو از م کایتاسف تکان داد. او هم به مل یاز رو یسر مرد

 رفتند.

ه که دستمال ب ییکایمل یاش را برداشت و به سو یدوست داشتن تاریحرف صندوق عقب را باز کرد و قاب گ یب نیآر

 .دی، چرخدست منتظر او بود

زد و دستمال از  یکردند. لبخند محو یآس م شیرا برا یباز یدلبرکش برگه  یکوچک و خواستن یها ینگران نیهم

 .دیلبش کش یدختر گرفت و به گوشه 

 به قلب خسته اش: دیضربان بخش کایمل یفیظر یصدا

 خوبه؟ حالت

 داشت، لب زد: یدلبرکش قدم برم یرا درون سطل زباله انداخت و همان طور که پا به پا دستمال
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 خوبم! یکه باش تو

 انداخت. ریو سر به ز دیتنها در سکوت گوشه لبش را به دندان کش دخترک

 و ادامه داد: دیکش یآه نیآر

رنگ  پر یشد هویتو  امیتموم بدبخت ونیبدجور رکب خوردم حاال هم برگشتم م شیخسته ام من پنج ساله پ کایمل

هدف زنده موندنم.  ینداشتم اما تو االن شد یهدف چیزنده بودنم ه یبرا گهیمن جز انتقام د. میزندگ ریتصو نیتر

 !استیدن هیبودنت برام  مفرصت بهم بده که بهت ثابت کن هیتو بمون برام! حداقل  کایمل

قلبش شده  دانیم روزیدلبرک پ نیگفت، چرا که احساساتش را همچون صورتش پاک کرد بود اما باز هم ا یم راست

 بود.

 :دیپرس یبا کنجکاو دخترک

 ؟یانتقام چه

 نه؟! ای یش ینپرس فقط بگو قوت قلبم م -

 اعتماد کنم؟ هیگه انتقامش چ ینم یکه حت یچشم بسته به کس یمن چطور -

 فرستاد و گفت: رونیرا کالفه به ب نفسش

 ش صحبت کنم، درکم کن!بود که اصال دوست ندارم راجبه ا یخانوادگ یتوطئه  هیکلبه  یسوز شیآت

 شد و بغض آلود لب زد: رهیداشت خ یکه شانه به شانه اش قدم برم ینیرخ آر میبه ن نیغمگ دخترک

 ؟یریانتقام آرمان رو بگ یخوا یم

در کنار هم تعجب کردند،  کایاو و مل دنیجوان به تکان دادن سرش اکتفا کرد و خود را به جمع رساند. همه با د مرد

 بود. دارید نیکه خودش طراح ا یبه جز ماهان

 زد: شیزد و ن یصدا دار شخندین انایآدر

 ؟یمن و بزن یمخ پسر عمو ای ییدستشو یرفت
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را مهر و موم  انایبه او دهد اما ماهان زودتر از او دهان آدر یخواست جواب دندان شکن دیاخم در هم کش دخترک

 کرد.

 !یکز کن دایتهران و پ جا تا نینکردم از هم یساکت شو تا کار انایآدر -

پوستش آرام  ریرا هم قلقلک داد و حس کوه بودن را به ز نیته دل آر یبود که حت بایماهان آن قدر ز ی هیدفاع

 کرد.  قیتزر

 گفت: نیبخشد رو به آر انیکه جو را متشنج کرده بود پا ییانایسر و ته آدر یآن که به بحث ب یبرا مهرداد

 !یدهن چه چه بزن هی میاون سازت کوک کن بده

 :دیچشم گردو کرد و امتناع ورز نیآر

 گرفته؟  تیبخونم؟ شوخ من

 سر داد و گفت: یآرام یتک خنده  انیرا

 رو گفت. نیمسئول تله کاب نه

 کرد و گفت: انیرا یها ینثار مزه پران یچشم غره ا نیآر

 خونم خودت بخون مهرداد! یکه نم من

 گرفت، گفت: یم نیرا از دست آر تاریهمان طور که گ مهرداد

 کن! ییبارم تو هنر نما هیداداشم،  نه

 او را فرا خواند: کایمل فیظر یصدا

 !د؟یکن ینم یهمون خون نیتو و آر یچرا همخون اصال

 گفت: یپر انرژ انیرا

 به هدف دختر! یزد نگو،یب
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 جمع بلند شد. یخنده  یصدا

 ساز را کوک کرد و گفت: مهرداد

 بزنم؟ یچ

 رو. یلیپناه سامان جل -

 ساز ماهرانه به حرکت در آورد و هر دو شروع به خواندن کردند: یتار ها یتکان داد و انگشتانش را رو یسر مهرداد

 آخر من باش پناه

 زمیهمه چ اتیرو شده

 ترس هام و هر لحظه دارم

 زمیر یآغوش تو م تو

 باور تو جهان من هی

 رهیاحساس تو در گ با

 رم یمعمق باورم  به

 رهیقدر حست نفس گ چه

 آدم ها نیاز ب یخوام دل بسوزونه کس ینم

 من همون بهتر بشم تنها ینباش یکه ناج تو

 دوشت یشد رو یبار هی ییدر تنها شهیهم

 نذار کم شم از آغوشت یرحم یب یایدن نیا تو

 کم شم از اغوشت نذار

 کم شم از آغوشت نذار
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 اومد دل تنهات کنار

 تکرار گناه من با

 مرزه یقدر عشق تو ب چه

 شد جون پناه من بازم

 ادمیکه شکستم مونده تو  ییتوده ها تموم

 ذهنم هست یپرسش تو هی

 آدم؟! نیشه ا یآدم م یک

 آدم ها نیاز ب یخوام دل بسوزونه کس ینم

 من همون بهتر بشم تنها ینباش یکه ناج تو

 دوشت یشد رو یبار هی ییدر تنها شهیهم

 نذار کم شم از آغوشت یرحم یب یایدن نیا تو

 کم شم از اغوشت نذار

 کم شم از آغوشت نذار

که به دورشان حلقه زده بودند،  یریمردم کث یآن دو را به خودشان آورد و تازه متوجه  تیجمع قیتشو یصدا

 مهرداد حجوم بردند و او را مرکز سقل توجهاتشان قرار دادند. یبه سو کیکه با تمام شدن موز یشدند. مردم

 یم اش را یزندگ ریچند وقت اخ یو پر رنگ شده  یمرد دوست داشتن بایز یبود که با لبخند کایتنها مل انیآن م رد

 .دییستا

 و توجه ات... یتو باش"

 * "خواهم چه کار؟!  یرا م هیبق
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*********************** 

 

 «هفتم فصل»

 

 

 " نیآر "

 لب زدم:دستم گرفتم و  ریز یکالفه ام را از برگه ها نگاه

 ! چرا هنوزم حساب ها گردش داره؟!بهیعج

 شانه باال انداخت و گفت: یدیق یبا ب انیرا

 دستم رد شده؟! ریاز ز یارغام چه جور نیآرم ا یسر در نم منم

 کوباندم و گفتم: زیم یبر رو ضیرا با غ پرونده

 خواد بدونه؟! یم یک یاگه تو ندون یچ یعنی

 که تنها مخصوص خودش بود، گفت: یآرامش با

 داند. خدا

 کردم و گفتم: شیها یالیخ یتمام ب یحواله  یصدا دار شخندین

 جا چه خبره! نیبه خدات بگو بهت الهام کنه ا پس

 نعوذ به اهلل کفر نگو مومن! -
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 نیا ی! به جاید یبه من درس اخالق م یکه دار یو طاهر بیط یلیمن نرو باال منبر! انگار خودت خ یخواهشا برا -

 !یآشفتگ نیکارا بگرد دنباله عامل ا

 اش کرد و گفت: یجد یچهره  ی مهیضم یپهن شخندیبلند شد و ن شیجا از

 !یبودم تو بگ منتظر

 هیام تک یزدم و کالفه به صندل میموها انیبه م یاتاق جا گذاشت و رفت. چنگ یمنِ مات شده را باز پشت درِ بسته  و

 زدم.

اره آن که شم یبه صفحه  یبرداشتم و نگاه زیم یرا از رو یگوش یحال یزنگ تلفنم بلند شد؛ چنگ زدم و با ب یصدا

وصل کردم.  یو تماس را با اوقات تلخ دمیهک شده بود، انداختم. به ناگاه اخم در هم کش شیبزرگ بر رو یپارسا ی

 نحسش نفرت را در دلم شعله ور کرد: یصدا

 خان! نیآر سالم

 کردم آرامش خودم را حفظ کنم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

 سالم. -

 حالت خوبه؟ -

 شده؟ یزیممنون چ -

هم فشردم و منتظر ماندم تا حرفش را  یام شد. چشمانم را بر رو یزندگ یملود نیخنده اش گوش خراش تر تک

 بزند.

 بشه که من به پسر برادرم زنگ بزنم؟! یزیچ دیمگه با -

 زدم: شین

 .ستین نیجز ا مسلما

 گرفت: تیرنگ جد شیصدا
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 من کارت دارم! یخونه  ایپاشو ب یخب حق با توعه هر وقت، وقت کرد لهیخ

 کار؟ یچ -

 خب پس منتظرتم، فعال! ؛یفهم یم یهر موقع اومد -

 فعال. -

 .دمیبخش انیرا به سرعت قطع کردم و به آن تماس منزجر کننده پا تلفن

م که ا یزیبه ساعت رو م ییفرستادم و نگاه گذرا رونیکرده بود. نفسم را کالفه به بخودش  ریدر گ یرا به کل ذهنم

 داد، انداختم. یرا نشان م یوقت ناهار

 را برداشتم و شرکت را ترک کردم. فمیبرخاستم و بعد از آن که کت و ک یصندل یرو از

را صرف  مانیو ناهار ساده و خانگ مینشست یم ویدغدغه با مهرداد در استود یکه ب ییآن روزها یشد برا ییهوا دلم

 کردم. یم

 سرمان آمده؟! ییچه بال یراست به

 ها خاک شده اند! یسادگ مان،یها یتمام نامرد انیروزها در م نیا

 خواهد! یم یسادگ یکم دلم

 .ردیم یم ینرس ادشیدارد اگر به فر یهوا برش م یشود وقت یسرش نم یکه نامرد دل

 !میبپرس مانینوا یهم از دل ب یحال کی مانیتمام مشغله ها انیاست م ازین یگاه

 نشینشدل یکه صدا دیمهرداد را گرفتم و تلفن را به گوشم چسباندم. به بوق سوم نکش یرا برداشتم و شماره  تلفنم

 :دیهر چند محو را به چهره ام بخش تیاز جنس واقع یذهن خسته ام را قلقلک داد و لبخند

 ؟یچطور ،یآر سالم

 اش را دادم: ییرا به حرکت در آوردم و جواب خوش رو خودرو

 ؟ییویاستود شت،یپ امیخوام ب یجناب خواننده م سالم
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 خونه اشون. میناهار دعوتمون کرد بر یزنگ زد برا نیمامان ام یگفت یزودتر م یعه کاشک -

 جا زدم و لبم را با زبان تر کردم: تیرا با جد دنده

 ؟یینایابهروز  یاالن خونه  یعنی

 خط بلند شد و مهلت جواب دادن را از مهرداد گرفت: یکه از آن سو نیام یصدا

 مهرداد؟ هیک

 .نیآر -

 برسد. انیسکوت منتظر ماندم تا مکالمه شان به پا در

 کار داره؟ یچ -

 شمام. یکه گفتم خونه  ویاستود ادیخواست ب یم -

 که از خودمونه! نیجا آر نیا ادیخب بهش بگو ب -

 ندانستم: زیسکوت را جا گرید

 شم. یمزاحم نم نه

 صحبت کن! نیبا خود ام ایب -

 :دیچیپ یبار واضح تر در گوش نیا نیام یصدا

 جا! نیا ایخب پاشو ب ؟یخوب سالم

 شم. یسالم نه به مهردادم گفتم مزاحم نم -

 !ایزود ب میمنتظرت یمراحم ه؟یمزاحم چ -

 مخالفت را سلب کرد. یبوق ممتد اشغال اجازه  یرا باز کردم تا در خواستش را رد کنم اما صدا دهانم
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نگ تنگات یبروم که با بردران پارسا از همان دوران دانشکده رابطه  یبهروز یدادم تا به خانه  رییرا تغ ریناچار مس به

 مشابه رابطه حامد. یداشت؛ رابطه ا یا یمیو صم

 است! یبیعج یایدن

بسته بود و زودتر از تصورمان  ییفرزندانشان به تار مو یکه دوست یهنوز هم با هم در ارتباط اند در حال مانیها پدر

 از هم گسست.

 که در غرب تهران واقع بود. ییبا صفا ییالیو یانداختم؛ خانه  یبهروز نگاه یو به در سبز رنگ خانه  دمیکش یآه

قاط از ن زترینقطه از تهران تم نیا یهوا دم؛یباغستان را با ولع نفس کش زیسرد و تم یشدم و هوا ادهیپ لمیاتومب از

 رد.ک یم هیرا تصف یو کهن سالش آلودگ دهیبا آن درختان سر به فلک کش اریانبوه شهر یبود چرا که باغ ها گرید

 در نیام یصدا یا یرا فشردم. بعد از مدت نچندان طوالن یریتصو فونیآ یو دکمه  دمیکتم کش یبه لبه  یدست

 انداخت: نیسرد و خلوت طن یکوچه 

 تو! ایداداش ب یاومد خوش

 باز شد. یکیت یتمام شدن صحبتش در با صدا با

 از برف گذاشتم. دهیدر را هول دادم و پا به درون باغ پوش ی لنگه

 زیجا نیاز ا شی. تامل بدیکش یساختمان انتظارم را م یودکه در مقابل درب ور افتمیرا  نیچرخاندم و ام چشم

 و گفت: دیبه شانه ام کش یمنتظر رساندم؛ دست نیخودم را به ام نهیندانستم و پس از بستن در با طمان

 معرفت؟! یب یبرگشت یک

 تازه برگشتم. -

 کرد و بر سرم کوباند: قیتزر شیرا در صدا شیدلخور

 .یسپرد یرو هم که کالً به فراموش ما

 انداختم و لب زدم: ریسر به ز شرمنده
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 خودمم فراموش کردم. من

 در کنار رفت و به داخل اشاره کرد: یجلو از

 سرده! رونیتو، ب ایخب ب لهیخ

 را از پا درآوردم و داخل شدم. میها نیتکان دادم و پوت یسر

 یمست کننده  یام را نوازش کرد و بو یپوست گندم یمطبوع یرا به داخل خانه گذاشتم، گرما میمحض آن که پا به

 ام را قلقلک داد. یخال یپلو معده  یباقال دیشو

 به استقبالم آمد: نیمادر ام فیظر یلبانم نقش بست. صدا یبر رو یکم رنگ لبخند

 تو! ایمادر، ب یاومد خوش

 را دادم: شینشستم و جواب مهمان نواز یمبل سه نفره ا یتواضع سر خم کردم و در کنار مهرداد بر رو با

 مزاحم شدم! دیخانوم، ببخش یشاد ممنون

 :دیبه صدا در آمد و با اعتراض اخم در هم کش نیبار ام نیا

 مزاحمت؟! راحت باش! کدوم

 مهرداد مسکوت کردم. ینثار پا ینسبتاً آرام یتکان دادم و ضربه  یسر

 خودمون! یاحوال خوش صدا -

 شما! یبا احوال پرس -

 حق به جانبش دوختم. یگردو کردم و نگاه معترضم را به چهره  چشم

 .دمتید روزید نیمن که هم -

و  یقبل به سردرگم یاز لحظه  شتریبود که هر لحظه ب ینیب شیقابل پ ریغ یزد؛ اعمالش به حد یآرام یخنده  تک

 منتظره اش گشتم. ریغ یحرکت ها لیدلباال رفتند و با چشمان درشتم به دنبال  میزد. ابروها یتعجبم دامن م
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در کنترل کردن خنده اش داشت، پاسخ  یبه چشمانم دوخت و همان طور که سع یلحظه ا یرا برا طانشیش نگاه

 نگاهم را داد:

 کرده باشم. یامتحان هیبا کالسه! به جون خودت فقط خواستم  یلیجمله خ نیگفتن ا شییخدا

رکب خورده ام کردم و  یچهره  ی مهیرا ضم یرا با خشم مبادله کرد؛ اخم وحشتناک شیکه تعجبم جا دینکش هیثان به

 گفتم: ضیلب با غ ریز

 خل وضع! ینداشتت پسره  یاون عمه  جون

 شیو متفاوت تر از پنج سال پ دیجد یخانه که دکور یجا یآرامش گرفتم و در سکوت به جا یاز او و خنده ها نگاه

 ختم.اندا یکرد، نگاه یرا حمل م

 . دمیسمت راستم، د یرا در ته راهرو یحرکت نامحسوس نیب نیهم در

 .دمیسرک کش یتنگ تر کردم و با نگاهم به آن سو ینافذم را کم یها یشیم

تمام احساس  نیام یاما صدا اورمیکرد تا به آن جا بروم و سر از ماجرا در ب یم کمیکم کم داشت تحر یکنجکاو حس

 که در مقابلم قرار داده بود، معطوف کرد. یداغ یشده ام را پس زد و حواسم را به استکان چا کیتحر

 رو بخور تا سرد نشده! تییجان چا نیآر -

 رگید یاستکان حلقه کردم و نگاه پر از شکم را بار یتکان دادم و انگشت اشاره ام را به دور دسته  نیام یبرا یسر

 .دمیرا نوش یاز چا یو جرعه ا اتاق کردم یدر بسته  یحواله 

 

**************************** 

 

 

 "سوم شخص  "
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ر از شه یکوچک یکافه پرنس به نما یزده اش را به دور فنجان قهوه اش حلقه کرد و از پنجره  خیو  کیبار انگشتان

 شلوغ و پر ترددش چشم دوخت.

 و لرزانش را داشت. فیتن ظر یبه جانش چنگ انداخته بود و قصد نابود یبیعج ی دلشوره

 دهد! ینم یخوب یبو چیکه پرشان درخواستش را صادر کرده بود، ه یقرار مالقات نیدانست ا یم

 را با زبان تر کرد. لبانش

 را از او سلب کرد. ندازدیاش ب یبه ساعت مچ یمقابلش فرصت آن که نگاه یشدن صندل دهیکش یصدا

آرام  یسالم یلب ریانداخت. ز یپسر خاله اش نگاه نیمردانه و دلنش یچهره  و به دیرنگش را باال کش یبلوط چشمان

 باز پس گرفت. یکرد که جوابش را محکم و پر انرژ

 کوچکش! یایدن یهمه نامرد نیگرفت از ا دلش

 کند؟! سهیوفا و زورگو مقا یوفادار را با آن مرد ب یپسر خاله  نیآمد ا یچه طور دلش م آخر

 ماهه مجذوب خودش کرده بود؟! کیمدت کم  نیاو را در ا بایدر آن خودخواه ز یزیچه چ یراست به

 و با لبخند گفت: دیدخترک چرخ یخدمت کافه داد، به سو شیبعد از آن که سفارشش را به پ پرشان

 !یاومدم تا منتظر نمون یمنم زودتر م یآ یدونستم زودتر م یم اگه

 جواب داد: یزیر یو با صدا دیچشم دزد رایآن نگاه گو از  دیاز قهوه اش را نوش یجرعه ا دخترک

 .امیخودم خواستم زودتر ب ستین یمشکل نه

 رفتن است، زمزمه کرد: لیدر حال تحل شیکه مشخص بود انرژ یجد یباال انداخت و با لحن ییابرو پسرک

 .ستین یطور! خب مشکل نیا که

 را مخاطب خود قرار داد: را در مقابل پرشان گذاشت و او نویخدمت فنجان کاپوچ شیپ

 !د؟یندار لیم یا گهید زیچ
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 تکان داد. ینف یاز رو یسر اندازد،یبه او ب یآن که نگاه یانگشتان مردانه اش چرخاند و ب انیرا م فنجان

 .ینه، مرس -

 کافه چشم دوخته بود، انداخت. یرونیب یکه به نما یمسکوت یکایاز رفتن گارسون نگاهش را به مل بعد

 شود! یام م یکنند، حسود یخود م ی رهیتو را خ یبایکه چشمان ز یبه تمام مناظر"

 اش تنها سهم من است. یرگیچشمان و خ آن

 شو! رهیبه من خ یفقط و فقط لحظه ا ،یلحظه ا تو

 *"... .زمیبر یآن نگاه مثال نزدن یجهان را به پا یتا کل قربان صدقه ها ستیکاف میبرا نیهم

 را با زبان تر کرد و سکوت را شکست: نشیریز لب

 ؟یچرا انقدر ساکت امروز

 کرده بودند، لب زد: ریدرگ بیکه ذهنش را عج ییها شیتمام تشو انیو از م دیکش یقیآه عم دخترک

 قدر کم حرفم. نیهم شهیکه هم من

 گفت: اورد،یخودش ب یآن که به رو یجا خورد اما ب یکم کایمل حیجواب صر از

 .یاصالً حوصله ندارکه  نیا مثله

شد و  رهیپرشان خ یدرشت و خوش رنگش جمع کرد و به چشمان مشک یها یبار تمام شهامتش را در بلوط نیا

 کوبنده لب زد:

 .قاًیدق

 :دینال یسرگرد شده به آرام پسرک

 چرا؟ آخه

 اش باز هم دل شکست: یباطن لیکرد و برخالف م تیرا رو به باال هدا شیابرو یتا کی
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 !نهیسنگ یادیز یبگ یکه پشت تلفن نتونست یکنم خواسته ا ینداره پسر خاله، حس م چرا

 کریز یادیبرده بود، ز نیاز ب شیها یکه تمام ابهت مردانه اش را با دلبر یدخترک نیدل به خود اعتراف کرد که ا در

 !دیناز یاست. الحق که به انتخابش م

ز آن بست و مانع ا رباریاو را به ت شیاو را با کلمات رگبار کایاما مل دیزد و دهان باز کرد تا سخن بگو یپر غرور لبخند

 از خود ارائه دهد: یا هیشد که پسرک عاشق دفاع

 رو بهم نزن پسر خاله! یباز یخودش رو حفظ کنه. قاعده  گاهیجا یبگم که بهتره هر کس یدر کمال عذرخواه دیبا

سوهان روح شده  بیدل ناباور پرشان عج یبرا دیچرخ یزبانش م یکه دائماً بر رو یمنظور دار یپسر خاله ها نیا

 بود!

کردن بود، دوخت؛ دخترک از  امیق یکه آماده  ییکایو چشمان لغزانش را به مل دیبه صورتش کش یدست کالفه

 ان در گوشش زنگ خورد:خسته و پر تحکم پرش یکه صدا دینگاه دزد شیپر از تمنا یها یمشک

 !کایمن نگاه کن مل به

 یمردانه و جذاب پسر خاله اش سوق داد. لحن جد یچهره  ینشاند و ناچار نگاهش را بر رو یشانیبه پ فیظر یاخم

 پسرک را خراش داد: یو سردش سد آرزوها

 گفتن مونده؟ یام برا یحرف مگه

 پسرک بود! نیا یکه سرگرد بودن هم برازنده  الحق

 :دیچهره اش کرد و پرس یکم رنگ را چاشن یکرد و اخم تیاحساساتش را به پشت نقاب سختش هدا تمام

 ؟یزن یمن رو پس م یدار یخاطره ک به

 ادامه داد: شیبه پرسش ها زیتمسخر آم یدست مشت کرد و با لحن نیآر یآور ادی با

 شده؟ دایسر و کله اش پ یم جهنم دره ااز کدو ستیبزدل که بعد از پنج سال معلوم ن یخاطره اون پسره  به

 هشدار دهنده زمزمه کرد: کایمل
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 !یزن یحرف م یک یدرباره  یخودت رو بدون دار حد

مام ت الیخیبه خود معطوف کرد. ب هیچند ثان یزد که توجه افراد درون کافه را به اندازه  یو بلند یعصب یخنده  تک

 یداد و با حفظ انحنا هیتک زیجلو خم کرد و دستانش را به م خودش را به یمتعجب و کنجکاو کم یآن نگاه ها

 :دیخط انداخته بودند، پرس شیکه پشت لب ها یمرموز

 ی! تو که نمک نشناس نبود؟یکن یم دیتهد یو دار یک کای! ملنه؟یاز ا ریبزدله مگه غ هیاون فقط  ه؟یاون ک مگه

 دختر!

دوش انداخت و جواب تمام  یرا بر رو فشیبلند شد و ک یصندل یطاق شد که برخالف ادبش از رو یبه حد صبرش

 خود پرشان داد: ی وهیپسر خاله اش را به ش یها یگستاخ

 نیانسان حق انتخاب دارم. حق ا کیو نه من متهم درجه اولت؛ من به عنوان  هییجا اتاق بازجو نیسرگرد نه ا جناب

 جاست نی. استیمن مربوط ن یهم امور شخص یبه کس نابودش کنم. ایرو بسازم  میرو دارم که به دست خودم زندگ

 گم حد خودت رو بدون... یکه م

کوتاه انداخت. قبل  یحرف زدنش وقفه ا انیرا بست و در م شینچندان دور بغضش راه گلو یگذشته ها یآور ادی با

 و ادامه داد: دیکش یقیصحبت کردن بکند، نفس عم یبرا یاز آن که پرشان اقدام

 گه نمک نشناس! یم یداره به ک یتو رو خدا ک نیآقا پرشان! بب ستیخورده را منع رطب ن رطب

 آرام اما معترض گفت: پسرک

 مادرم رو ننداز گردن من! یخطا

 :دیدلخور و مملو از اشکش را به پسر خاله اش دوخت و نال یها یبلوط

پشت سرم صفحه گذاشت و انگ خ * ر * ا * ب که بعد از مرگ مامان و بابام هر جا نشست  یپسر همون مادر توام

 بودن بهم چسبوند. مگه نه؟

 کرد. سیچشمش سر خورد و گونه اش را خ یسمج از گوشه  یقطره  نیاول

 خودخواه تر از مادرش بشکند! یپسر خاله  نیخواست در مقابل ا یدلش نم چیه
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 گونه اش زدود و ادامه داد: یو به سرعت رد اشک را از رو دیکش یقیعم نفس

شن که حرمت خاله بودن  یم دایهم پ ییگفتن خاله حکم مادر آدم رو داره اما مامان تو ثابت کرد، نخاله ها میقد از

 ما نمک نخورده بود، کم نخورده بود! یسوال ببرن. مامانت کم سر سفره  ریرو ز

 به عقب برداشت و به خودش اشاره زد و محکم تر از قبل گفت: یقدم

نمک نشناس رو هنوز خوب درک  یکه معن نیچون حق انتخاب دارم پسر خاله مثله ا ستمینمک نشناس ن من

 برو از مامانت بپرس! ینکرد

 نبود، بود؟! ظالم

 گذاشت. ینوا م یشق بنوشت و منت سر آن عا یفرزند م یظالم بود که گناه مادر را به پا مسلماً

 پسرک جز عاشق شدن چه بود؟! نیجرم ا مگر

 گرفته؟! یجا ییقضا نیقوان نیجرم شده و ب یتا حاال عاشق یاز ک آخر

 کلماتش را هم ادا کرد: نیمرد شکسته شده را تنها بگذارد، آخر نیاز آن که به طور کامل ا قبل

 خراب شه! رتیپسر خاله بمون و نذار تصو پرشان،

فاف ش ی شهیپسرک مبهوت و شکست خورده را پشت ش یمعطل یدست تکان داد و ب یا یتاکس یاز کافه برا نرویب

 کافه تنها به حال خود رها کرد.

 :دیبه راننده پرس رو

 بست؟ در

 بود انداخت و با علم به حال خرابش، گفت: یابر بیعج شانیبه چشمان دخترک هوا یجلو نگاه ی نهیاز آ راننده

 .بله

 :دیاش را باال کش ینیرا فرو فرستاد و ب بغضش

 لطفا! یآذر دیبر پس
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 عالم! یتمام غم ها یدو تا نبود. او غم داشت به بزرگ یکیکه  شیها غم

 !ایخدا"

 خودت! یرنگارنگش ارزان یبا تمام آدم ها تیایدن

 و بس! نیخواهم هم یمرگ م یفقط کم من

 *"!ست؟یادیز یخواسته  مگر

 به رقص در آورد. شهیبخار ش یسرد خودرو چسباند و سر انگشتش را بر رو ی شهیرا به ش سرش

 به حالت کبوتر  خوش»

 یکش یپر م یجا بخوا هر

 سرد سرد  یهوا تو

 یکش یبده پر م نفس

  ییآسمون تو یچرخه  مالک

 «ییدم و هم زبون تو هم

 نیبار ا ریهم ز شهیش یکرد. حت شییتنها یروزها یو نگاه غم زده اش را نثار شعر دوست داشتن دیکش یقیعم آه

 حک کرده بود.  شیرا رو یکه شعر یغم زده ا یدردانه  یبایشد همانند چشمان ز یدرد کم آورد و باران

 کرده بودند؟! یحکاک شهیکه آن را بر تن ش یغم سر انگشتان ایبود  نیسنگ یادیشعر ز نیا

 قلب کوچکش کرد؟! نیبه سنگ صبور ا لیجان را تبد یب ی شهیش کدام

 *"حال زارت دل بسوزاند! یهم برا یحوال نیفرد ا نیتر یعمق فاجعه آن جاست که خنث"

جمع کرد و رو به راننده  ی. خودش را کمدیرا کاو شیها یتمام کودک یآشنا و دوست داشتن یمحله  چشمانش

 پدر حامد را داد. یخانه  قیآدرس دق
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 آورد! یم هیتنها و مهربان هد رمردیپ نیا یرا برا شیغم هاوفا شده بود و فقط  یکه دلش ب افسوس

 دختر چه قدر ظالم بود؟! نیا

انداخت و با پشت دست  ینگاه شیشد. به در سبز رنگ رو به رو ادهیرا حساب کرد و از آن پ هیتوقف خودرو، کرا با

 و زنگ در را فشرد. ستادیدر ا یو جلو دیکش یقیرا پاک کرد. نفس عم شیشده از اشک ها سیصورت خ

 دخترک را نوازش کرد: یو لرزانش گوش ها ریپ یصدا یاز مدت کوتاه بعد

 ه؟یک

 بود، گفت: شیها هیاز گر یکه ناش یخشدار یصدا با

 بابا بزرگ. کا،یمل منم

 د،یکش یم دکیاش که هنوز هم آن ابهت سابقش را  یپدر بزرگ دوست داشتن ریباز شد و قامت پ شیبه رو در

 !دیکش یکهنه را در قلبش به آتش م یفشرد و زخم ها یرا م شیگلو بکیس یظاهر شد. غم مقابلش

 سراغ داشت، کرد. یحوال نیکه در ا یآغوش نیامنت تر همانیبغضش شکست و خودش را م دوباره

 را پشت سرش بست. اطینوه اش را به داخل کشاند و در ح یبه آرام رمردیپ

 گفت: یآرامش بخش یخنده  با

 هات غرق شده؟ یشده دختره جون؟ کشت یچ

 به خنده افتاد. هیگر انیم

 .ییسالم بابا -

بود، قاب  فیاش که سال ها غصه پشتشان رد دهیو چروک ریدستان پ انیرا از خودش جدا کرد و صورتش را م کایمل

 را پاک کرد و لبخند زد. شیبایز ینوه  یگرفت و اشک ها

 !؟ییبابا یشده کوچولو یسالم دختر بابا، چ -

 .دیکش یقیعم نفس
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 کرد. یپرشان امروز ازم خواستگار ییبابا -

 کرد. اخم

 کردن داره؟ هیگر نیخب مگه ا -

 .دیبرچ لب

 نه. -

 :دینگاهش کرد و پرس مشکوک

 ؟یدوسش دار نکنه

 گفت: عیسر

 گذشته ها قلبم رو به درد آورد. ادیفقط  ییبابا نه

 دخترک زد. یشانیبه پ یا بوسه

 من به قربون اون دل کوچولوت دخترم! -

 کرد. ریاس دشیو سف فیرد یدندان ها انیم لبش

 جونم. ییخدا نکنه بابا -

 کرد و گفت: یا یتصنع اخم

 !؟یریجا که آبغوره بگ نیا یاومد

 .دیخند کودکانه

 نه. -

 !رونیکشنده از جونت بره ب یسرما نیتا ا یگرم بدم بخور ییچا هیتو خونه  میبر ایپس ب -

 شد. یخانه راه یمیلبخند دنبال پدر بزرگش به طرف ساختمان قد با
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 داد! یم یزندگ یخانه بو نیا

در آورد و  شیرا از پاها شیبوت ها مین یدر ورود یتازه پر کرد. جلو یرا از هوا شیها هیو ر دیکش یقیعم نفس

 وارد خانه شد. دیپشت سر ام

را  یزندگ یبایکنج اتاق، حس ز یغلغل سماور زغال یگرفت و صدا یازعطر حرم دماغش را به ب یبدو ورودش بو در

زده  خی یمطبوع خانه، گونه ها یپتو برد. گرما ریرا ز شینشست و پاها یکرد. با لبخند کنار کرس قیدر وجودش تزر

 اش را نوازش کرد.

 دوست داشت! یادیخانه را با تمام خاطراتش ز نیا کایمل

 داشت را دنبال کرد. شیداغ برا یچا ختنیدر ر یلرزان پدر بزرگش را که سع یرنگش دست ها یفندق یها یگو با

 غم زده اش! یافراد معدود زندگ یخواستن یحجم از بودن ها نیزد به ا یمحو لبخند

 !اهوشیشهر پر ه یروز ها نیا یگرفته  یشدند هم چو هوا یابر چشمانش

 .دیکش یقیعم آه

 قلبش نجوا کرد: ینقطه  نیتر ییاز آن انتها ییصدا

کردند، نگاه کرد. دستانش را پشت کمرش گذاشت و به  یرا سر هم م یتعجب به پدر و پدر بزرگش که بساط کرس با»

 داد. هیتک وارید

 :دیپرس یکنجکاو با

 ه؟یچ نیا

 با لبخند جواب دردانه اش را داد: دیام

 ؟ییوروجک بابا هیکرس نیا

 :دیرنگ و درشتش را گرد کرد و پرس یشکالت چشمان

 ه؟یچ گهید یکرس
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 بار هر دو مرد به خنده افتادند و پدرش جوابگو شد: نیا

 اس تا افراد خونه رو دوره هم جمع کنه. لهیوس هی یکرس

 «چشم دوخت... تشانیبود، سکوت کرد و مسکوت به فعال دهیاز صحبت پدرش نفهم یزیحال که چ نیا با

 بابا؟ کایمل -

 و هول زده جواب پدر بزرگش را داد: دیهراس از افکارش دست کش با

 جانم؟

 :دیبا خنده پرس رمردیپ

 کرد بابا جون! خی تییزنم؟! چا یکجاست دختر خوب دو ساعته که دارم صدات م حواست

 زد. یتلخ لبخند

 تعجب کردم. یحساب یکرس دنیکردم که سه ساله م بود و با د یداشتم به اون موقعه فکر م -

 داد. یجا یرا درون نعلبک کشیو استکان کمر بار دیرا نوش یاز چا یا جرعه

 آد بابا. ینم ادتیکه  یذاشتم اما تو انقدر کوچولو بود یم یقبلشم کرس یمن سال ها -

 و گفت: دیکش یقیعم آه

اما االن با  دمیرفش رو نفهمح یکنه معن یکانون خانواده رو کنار هم جمع م یاون روز که بابا بهم گفت کرس دیشا

 کنم. یتمام وجود دارم درکش م

 به دخترک انداخت و گفت: ینگاه رمردیپ

 .نهیخواد تا به دل بش یاز حرفا زمان م یبعض

 

**************************** 
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 ؟یخب که چ -

 یکند، جواب گستاخ جادیا یرییتغ نیاما بدون آن که در لحنش کوچکتر دیدر هم کش یرا کم شیاخم ها محمود

 را داد: نیآر

 گم برگرد تو گروه! یبه جمالت، م خب

 رهیبه چشمان مشتاق محمود خ یچپاند و در کمال خونسرد یگاریسوخته اش را درون جا س مین نستونیو پسرک

 شد و لب زد:

 به کار با گروه ندارم. یعالقه ا گهید

حجم از  نیشناخت ا یکه او م ینیمات شده بود؛ از آر و شیمحمود ک یسر باز زدن ساده، باورها نیبا هم ییگو

 بود. دیبع یسرکش

 نبود، بود؟! نیاو که آر اما

 پسر را قانع کند: نیرا صاف کرد تا با کلماتش ا شیجمع و جور کرد و صدا یرا کم خودش

بقاش به کمکت  یادامه  یگروه برا م؛یبحران بزرگ هی. االن تو میدار اجیما به هوش باالت هنوز هم احت ن،یآر نیبب

 داره. ازین

 بلند شد. شیو از جا دیکش یم دکیکه نام عمو را  یرا تمام کرد در حق مرد یگستاخ نیآر

که بتواند  دید یکرد اما آن قدر شجاعت در خود نم یدانست؛ او هنوز هم به انتقام فکر م ینم زیماندن را جا گرید

 وارد گروه محمود شود.

 که نبود، بود؟! یپسر طبل تو خال نیا

 را به زبان آورد: مشیتصم یظاهر یو با آرامش دیرنگش کش یبه کت طوس یدست

 تونه. یم نمیپنج سال بدون من دووم آورده پس بعد از ا گروه
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 کلماتش را هم ادا کرد: نیزد و آخر شیعمو یشکست خورده  یبه چهره  یشخندین

 م.کن یوقتم تلف شده، با اجازتون رفع زحمت م یکاف یکنم به اندازه  یبود جناب پارسا؟! حس م نیمهمتون هم کار

 .ردیرا فاکتور بگ یگستاخ نیمشت کرد تا حجم ا دست

مردانه اش را قاب گرفته بود و با قدم  کلیکه ه یخوش دوخت راهنیبه پ دیکش یاش دست یبا آرامش ساختگ پسرک

 برافروخته اش را پشت سر گذاشت. یعمو یاستوار یها

 بزند. نیراه پارساها را زم نیکه از ا دید یدر خود نم یاهیمسلماً هنوز آن قدر س او

 

**************************** 

 

 زد. رونیب مارستانیچرمش انداخت و با عجله از ب یبه ساعت مچ ینگاه

 گذاشت. یسرش نم یمهرداد مو بر رو د،یرس یکنسرت نم نیاگر به ا مطمئناً

آمد از  یننه سرما دلش نم ییاش را سوزاند؛ گو یسرد اواسط اسفند ماه پوست گندم یهوا ستان،ماریخرجش از ب با

 شهر رخت ببند. نیا

 که کنارش ترمز کرده بود، جلب شد. یرنگ دیسف یایتوجه اش به پرش یتک بوق یصدا با

 گفت: کایو رو به مل دیکش نییخودرو را پا یبا آن لبخند خاصش، پنجره  یهاشم دکتر

 کنسرت؟! نیر یم نیدار یکالن خانوم

 جواب دامون دکتر شده را داد: د،یشنو یخودش هم به زور آن را م یکه حت ییکرد و با تن صدا یفیاخم ظر دخترک

 دکتر. بله

را به  کایزد، مل یدر آن موج م یروزیپ ییکه گو ییپهن تر شد و چشمانش برق زدند. با صدا یپسرک کم لبخند

 دعوت کرد: یهمراه
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 !دیایکنسرت؛ شما هم با ما ب میتا بر ایرم دنبال خواهرم دن یمنم دارم م خب،

 :دیامتناع ورز فشیظر یگرفت و خرج شرم دخترانه اش کرد؛ با صدا متیگل رز را به غن یسرخ دخترک

 شم. یمزاحم نم یمرس نه

 کند! یدامون چه م یجنبه  یدانست که با قلب ب یدختر خود نم نیا

 دلبرش.  یگل انداخته  یبرد از گونه ها یکه حض م یدامون

 گفت: یکرد و با لحن دلخور یتصنع اخم

 .دیایشم که شما با ما ب یمزاحمت؟! ما خوشحال هم م کدوم

 دخترک باز کرد و ادامه داد: یخم شد و در خودرو را از داخل برا یکم

 شده. رید یاالنشم کل نیتا سانس ساعت هشت شروع نشده! تا هم میبر عیکه سر دینیبش

 را خرج کرد و دلبرانه کنار پسرک جا خوش کرد. شیها خانمانه

 بسته بود! شهیکمر به قتل پسرک عاشق پ شیها یدلبر نیبا ا قطعاً

آن هم در  کایتا بر خودش مسلط بشود و خودرو را به حرکت در آورد. مطمئناَ تحمل مل دیکش یقینفس عم دامون

 شد! یقلب و خواسته اش گران تمام م یبرا ،یکینزد نیا

 هفتم یسمفون یبایبرد و ضبط خودرو را روشن کرد تا از آن همه استرس تلنبار شده در وجودش بکاهد. نت ز دست

 را در هم شکست. لیبتهوون، سکوت اتاقک اتومب

با قلبت آشناست... چه قدر  یدان یکه تنها خودت م ستیا یکس یبگیتحمل غر ایپارادوکس دن نیآزار دهنده تر "

"* 

 متوجه اش شود. ایزد تا دن یترمز کرد و تک بوق شیپدر یمقابل خانه  در

 نشست. لیعقب اتومب یصندل یشد و بر رو ادهیبه سرعت از خودرو پ کایمل

 :دینگاه متعجبش را به حرکات او دوخت و پرس دامون
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 !؟یخانوم کالن دیکن یکار م یچ

 کرد و لب زد: تیاش به پشت گوشش هدا دهیرا با انگشتان کش شیاز موها یا تره

 جام رو عوض کردم. نیهم یخواهرتونه برا یجا یصندل اون

 اخم کرد و گفت: یدلخور با

 !؟یخانوم کالن دیتصور کرد یجور نیرو ا ما

ا هو ینشست؛ بدر کنارش  طانیجوان و ش یباز شد و دخترک لیاو شود، در اتومب یدلخور یتا خواست دلجو دلبرک

 داد: رییحاکم شده را تغ نیجو سنگ شیپر انرژ یو با صدا دیرا در آغوش کش کایمل

 ؟یجون خوب کایمل سالم

 نوا، آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و بهت زده زبان در دهان چرخاند: یب دخترک

 ؟یشما خوب زمیعز سالم

 کرد و گفت: کایمل یمشت نسبتاً محکمش را نثار بازو ا،یدن

 ترم. کیصحبت نکن! من از تو دو سال کوچ یمن رسم با

 یهم تا چهره  ایدختر چه قدر از او اطالعات دارد. دن نیا اوردیبود تا سر در ب نیسردرگمش به دنبال ا یها یبلوط

 گفت: عاًیسر د،یرا د کایمشوش مل

 ت.خواننده، اطالعات توام هس یآقا یوگرافینگام نکن! تو ب یجور اون

 تکان داد. یحرف سر یب

 معترض دامون توجه آن دو را به خود جلب کرد: یصدا

 !ماییجا نیکه ما هم ا نیا مثله

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم ایدن
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خوام باهاش  یکردم م دایمورد عالقه ام رو پ ی. من تازه تک خواهر خواننده میشما به گاز که به کنسرت برس فعالً

 گپ بزنم.

 تاسف تکان داد و خودرو را به حرکت در آورد. یاز رو یخواهرش، سر یبلبل زبان یبرا دامون

 یدر دل آرزو م کایکه مل یرا به تنگ آورد. به گونه ا کایآن قدر صحبت کرد که مل ایبرنامه، دن یخود مکان اجرا تا

 شد. یخواهر و برادر همراه نم نیکرد کاش با ا

 .دیکش ینفس آسوده ا کایمل برنامه، یبه محل برگزار دنشانیرس با

 اول، مقابل سن نشستند و منتظر شروع برنامه شدند. فیرد یها یصندل یسه بر رو هر

جذاب  یرا در سمت چپش احساس کرد. عطر آشنا و آن صدا یحضور شخص کایمحض خاموش شدن چراغ ها، مل به

 کرد. لیتبد نیقیشکش را به  د،یچیکه در گوشش پ یو مردانه ا

سالن شکار کرد و با تکان دادن سرش جواب  کیتار یشفافش را در آن فضا یها یشیو م دیپسرک چرخ یسو به

 و ردیبگ یشیشده بود، باعث شد تا نگاه از آن چشم م یکیکه با آمدن مهرداد  یآرام یقیسالم او را داد. پخش موس

 برادرش شود و گوش به او بسپارد. یقامت مردانه  یسرگرم تماشا

 شد. یداشت هم سوراخ م یکه از او توقع همراه ییایدن یبه توسط سقلمه ها شیپهلو یهر از گاه ان،یم نیا در

 تیاز محافظ ها مانعش شد و با جد یکیرفتن از سالن را کرد اما  رونیبرخاست و عزم ب شیکه گذشت، از جا یکم

 :دیپرس

 سر جاتون! دینیخانوم؟ بش کجا

 گفت: یزیر یو با صدا دیگز لب

 .یبهداشت سیخوام برم سرو یم

 کرد. سر آخر، هشدار دهنده گفت: تیهدا یبهداشت سیسرو یاز سر راهش کنار رفت و او را تا جلو مرد

 !دینر رونیهم ب گهیو د دیبه سالن برگرد عاًیسر

 سر تکان داد و او را ترک کرد. یبا خجالت مشهود دخترک
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 کرد. یم قیتزردلهره را به جانش  یکم ،یبهداشت سیمحض سرو سکوت

تا از آن خارج شود اما  دیچرخ یدرب خروج یبه سو شیرساند و بعد از شستن دست ها انیسرعت کارش را به پا به

 داده بود، رعشه به تنش انداخت. هیکه به چهار چوب آن تک یپوش اهیس بتیه

 مرد را از نظر گذراند. یآشنا یرا عقب گرد کرد و چهره  یترس قدم با

 ببندد. خیباره  کیباعث شد تا تمام وجودش به  یآن شب برف ادی

 گفت: رتیقورت داد و با ح یدهانش را به سخت آب

 ... هـ... هنو...ز...تو

 و گفت: دیحرفش را بر یبا لبخند کج مرد

 هنوز زنده ام! آره،

 یم یخال شیاز پ شیرا ب چارهیها ته دل دخترک ب نیداد؛ اصالً هم ینم یخوب یرنگ نگاه مرد مقابلش قطعاً معنا نیا

 کردند.

 در آن داشت، لرزشش را پنهان کند، لب زد: یکه سع یکنترل شده ا یصدا با

 ؟یخوا یم یجا چ نیا

 گفت: روزمندانهیکرد و پ تیرا به باال هدا شیابرو یتا کی مرد

 تو رو. جون

کوفت و وخامت اوضاع را به  یاش م نهیس ی وارهیپناه خودش را به د یب یگردو کرد؛ قلبش همچو گنجشک چشم

 .دیکش یرخش م

در آن لحظه خودش را بازنده  یی. گودید یدر خود نم یراه فرار چیشد. ه دیشدن مرد، تشد کیحاالتش با نزد نیا

 کرد. یفرد شهر تصور م نیتر
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لز ف یزیتصور ت گرفته بود. یلغزانش را به باز یها یبلوط د،یدرخش یپوش م اهیکه در دستان مرد س ییچاقو برق

 درد آور بود. شیچاقو هم برا

 .دیکش رونیزد، ب یکه در آن پرسه م یگشت؛ او را از برزخ یاش م یکه در پ ایدن یصدا یملود

 حضورش را اعالم کرد: یبلند یشمرد و با صدا متیاز آن که مرد به خود بجنبد، فرصت را غن قبل

 ...ـیا من

د، ز دهیتازه از راه رس یایکه به دن یمحکم یداد. با طعنه  حیداد و فرار را بر قرار ترج ریمس رییبه سرعت تغ شهرام

 .ختیاز آن جا گر

 گفت: کایبه مرد مرموز انداخت و رو به مل یبا تعجب نگاه ایدن

 کرد؟ یکار م یزنونه چ ییتو دستشو کهیمرت نیا

 بس شده اش را به شدت فوت کرد.و نفس ح دیداغ کرده اش کش یشانیبه پ یدست یبا کالفگ کایمل

 اش را هم نداشت. یناج یبه پرسش ها حیتوض یبود که حوصله  میو روزش آن قدر وخ حال

 کرد: زمزمه

 دونم. ینم

 را از نو آغاز کرد: شیو دوباره پرسش ها دندیبه باال پر یزیدختر جوان به طور غر یابروها

 حالت خوبه؟ تو

 لب زد: یکرد، به آرام یانداخت و همان طور که از کنارش عبور م ایبه دن ییگذرا نگاه

 .خوبم

 زد. یقیعم شخندیکه به زبان آورده بود، ن یا شهیکل یدلش به جمله  در

 اش را دو چندان کرد: یکالفگ ا،ینگران دن یصدا
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 دختر؟ دهیچرا رنگت پر پس

 لب زد: یحوصلگ یب با

 بار گفتم خوبم تموم شد رفت. هی

 :دیپرس د،یرا د ایدن یسکوت طوالن یکرد و وقت مکث یکم

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا تو

 به خود داد و زمزمه کرد: یمبهوت شده، تکان دخترک

 .میمن و دامون نگرانت شد یهم که کرد رید ،یر یکجا م ینگفت

 گشتند، لب زد: یباز م گاهشانیهم به سمت جا یتکان داد و همان طور که شانه به شانه  یسر

 .ممنون

 زد. یلبخند کوچک دخترک

 سخت و مغرور نبود! یادیداد، ز یکه برادرش مجنون او بود، آن چنان هم که در ظاهر نشان م یدلبر نیا

 شد. قیتزر کاینشستند، آرامش در وجود مل شانیقبل یمحض آن که در جاها به

 :دیچیدر گوشش پ نیآر یسخت و جد یصدا

 !یکرد رید

کرد. به حق که او  یزد، دلش را قرص م یمرد مغرور موج م نیا یکه در صدا یفیضع یو نگران تیحس حما بیعج

 شد. یقلب کوچک و زود رنجش م یبرا یگاه خوب هیتک

 گفت: یمشوش شده اش کرد و به آرام یآن چهره  ی مهیرا ضم یبند مین لبخند

 سرعت که نذاشته بودم. ی مسابقه

 نزد. یحرف گریکرد و د یرا نثار آن چشم بلوط یچشم غره ا پسرک
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خم شد  یخاطره کم نیعشقش بود، بکند به هم یکه مدع یمرد نیا ی مهیکرد الزم است تا خودش را ب یم احساس

 زمزمه کرد: نیو در کنار گوش آر

 بذارم. ونیرو باهات در م ییزایچ هی دیبا

 لب زد: رد،یآن که نگاه سخت شده اش را از مهرداد بگ یو ب دیدر هم کش اخم

 رسونمت خونه. یبرنامه خودم م آخر

 یدانست تا زمان یگرفت. م نیآر یو خواستن بایرخ ز میاش را از ن فتهیپهن تر شد و نگاه ش یکم جانش کم لبخند

 بکشاند. یرانیتواند او را به و ینم یطوفان چیمرد دژ محکمش باشد، ه نیکه ا

 مهرداد اعالم شد. یبرنامه با تشکر رسم انیفرو رفت و پا ییکه باز هم سالن در روشنا دینکش یطول

 او را داشت. یقصد نابود ییباز هم چنگ انداخت؛ گو کایبه وجود مل اضطراب

مرد،  نیتوانست مانند ا ی. کاش او هم مدیکش یانداخت و آه پر حسرت نیغرق در آرامش آر یبه چهره  ینگاه

 کردند! یم رشیگ نیزمها مدام  شیخونسرد و استوار باشد اما افسوس که تشو شهیهم

ن چو ی. مهرداد هم بدیایبه سراغ سن رفت و به مهرداد اشاره زد تا به سراغش ب اندازدیب یآن که به او نگاه یب نیآر

 اش را فشرد. یمیقد قیسکو آمد و مردانه دست رف یو چرا به لبه 

 زد و زمزمه کرد: شیبه رو یابیلبخند کم نیآر

 !قیرف ینباش خسته

 را داد: نیپاک کرد و جواب آر گرشیاش را با پشت دست د یشانیخواننده عرق پ پسرک

 داداش. ممنون

 کرد و رو به مهرداد گفت: یپا و آن م نیبود و دائماً ا ستادهیعقب تر ا یزد به دلبرش که کم یاشاره ا نیآر

 رسونم خونه تون. یرو م کایمل من

 دوشش برداشته بود. یمرد دوست شده از رو نیرا ا نیسنگ یارب ییباز استقبال کرد، گو ییهم با رو مهرداد
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 جا کار دارم همه اش نگرانش بودم؛ مواظبش باش! نیا گهیکم د هیدمت گرم، منم  -

 که کمتر از برادر نداشته اش نبود. یبه مهرداد دیبخش نانیاطم نیآر

 تخت، به کارت برس داداشم! التیخ -

 به او گفته بود که چه قدر قابل اعتماد است؟! یبه حال کس تا

 بود.  نیکه داشت، هم یتنها خصلت خوب دیشا

 شد.  یحال تکان داد که جوابش لبخند کم رنگ شانیپر یکایمل یبرا یاز دور سر مهرداد

 مانعش شد: دامون که او را خطاب قرار داده بود، یبزند اما صدا یزد و دهان باز کرد تا حرف نیآر یبه شانه  یدست

 مهرداد جان! سالم

 به عقب برداشت و گفت: یقدم نیآر

 .میر یم کایمن و مل گهید خب

 از دهانش خارج نشده بود انداخت و گفت: ینوا که هنوز کالم یمهرداد ب یحواله  یا انهینگاه موز دامون

 !میگردون یخودمون برش م هیبا من و خواهرم اومد خب چه کار کایمل

 خواند. یکه دلبرکش را به اسم کوچک م یمرد نیاز ا امدیخوشش ن چیه

 دکتر گستاخ را کف دستانش گذاشت: نیجواب ا هیمملو از کنا یبا لحن رد؛یلبخند کج شده اش را بگ یجلو نتوانست

 با منه. حاًیاما برگشتش ترج دشیکه آورد نیاز ا ممنون

 حسود شده بود؟! ایبود  حسود

 توجه به آن ها خود را به محبوبکش رساند. یحال خود رها کرد و بو مهرداد مات شده را به  دامون

 تو فقط از من طلب کن!"

 *"ات را صاف کنم... . یتا بده ختیرا بهم خواهم ر ایشک کل دن یب
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 بخواهد و او پشت پا بزند؟! یشود دلبرکش از او همراه یم مگر

 لب زد: ،یخواستن یها یدر آن بلوط رهیفرو برد و خ شیها بیرا در ج دستانش

 !میبر

 تر از دخترک حرکت کرد. زود

 کند. یباز هم در مقابل محرم دلش سر خم نم شیکه با تمام نرمش ها ییاوست؛ او ند،یگو یغرور که م کوه

 که خدا خلق کرده بود کجا؟! یدست ساز کجا و آن آرمان نیحق که آر به

 یخودش سپر یبرا نیقصد داشت از آر ییقدم کرد؛ گو هم شیروز ها نیا یخود را با مرد پر رنگ شده   کایمل

 خلق کند. یدفاع

خارج کرد و  بشیرا از ج چیو سوئ دیکش یداد. آه ینم یاز خوش ییدلبرکش که بو یشده بود از رفتارها جیگ نیآر

 درب خودرو را باز کرد.

 یو نگاهش را حواله  دیدر هم کش یاورکت پسرک را در مشتش فشرد. اخم یچنگ زد و گوشه  کایلحظه مل همان

رد و را دنبال ک کایمل یشده  خیرد نگاه م یبود. با کالفگ رهینامعلوم خ یبه نقطه ا بیعج یکرد که با واهمه ا یدختر

 :دیپرسنشد. توام با شک  رشیدستگ چیاما ه دیخلوت رس یبه گوشه ا

 شده؟ یچ کایمل

 یشیبود، نگاهش را گرفت و به آن م ستادهیپوش در آن جا ا اهید سقبل مر هیکه تا چند ثان یهول از آن گوشه ا با

 زمزمه کرد: ینافذ و مشکوک شده، دوخت. لبش را با زبان تر کرد و به آرام یها

 .یچیه

 شد، بحث را عوض کرد: یم لشیکه قانع نشده بود اما کوتاه آمد و همان طور که سوار اتومب نیبا ا نیآر

 !یبگ یخواست یم یچ نمیسوار شو بب خب،

 گرفت. یجلو، جا یصندل یپا تند کرد و در کنار او بر رو کایمل
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ت فرص شانشیسکوتش به دلبرک پر نیبا ا ییاش را به حرکت در آورد. گو یمازرات یحرف اضافه ا چیه یهم ب نیآر

 کند. دایداده بود تا خودش را پ

 :دخترک سکوت را شکست فیظر ینچندان کوتاه، صدا یگذشت زمان با

 ن؟یآر

 هوا لب زد: یب

 جونم؟

 گرفت. یکه کنارش نشسته بود، رو یو از مرد دیلبش را گز ی گوشه

 که مردانه قول جنگ به دلش داده بود. ینیخواستن و نخواستن آر انیم دیرس یهم مردد به نظر م هنوز

خود کند چرا که هنوز هم در  ی چهیمرد را باز نیخواست ا یکرد تا بر خودش مسلط شود. قطعاً نم یکوچک اخم

 اعماق قلبش آرمان مهربان و چرب زبانش را دوست داشت.

مال که در ک یموضوع از شهرام نیداد؛ در نظرش ا رییبکشد را تغ شیخواست پ یکه م یرا با زبان تر کرد و بحث لبش

 داشت. یشتریب تیتعجبش از آن تصادف جان سالم به در برده بود، اهم

 !؟یکه من و ماله خودت کن ینیا یچرا پ -

 شیخواست. با حفظ ظاهر آرامش، تکبر را در صدا یبا دلبرکش را م یباز یزد. دلش کم یزیتمسخر آم یخنده  تک

 کرد و لب زد: قیتزر

 که برات بجنگم؟ یانقدر ارزش دار یکن یفکر م چرا

 زده بود! شیقول و قرار ها ریمرد چه زود ز نیچشم گردو کرد؛ ا دخترک

 .یخودت قولش رو داده بود چون -

 آرن. یروز کم م هینره! آدما هر چقدرم که صبور باشن  ادتی -

 کرد. شیک یرا به آسان نیصدا دارش آر شخندین
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و نه  یگذره اون وقت صبرت سر اومده؟! توهم برت نداره! تو نه فرهاد کوه کن یهمه ش دو ماه هم از قولت نم -

 ...وبیا

 را ساکت کرد: کایمل یبود؛ با غرش انیغرور مردانه اش در م یچه باشد، پا هر

 !ینکن سهیمقا یمن رو با کس یریبگ ادیکن  یرو خوب تو گوشات فرو کن! سع نیا ن؛یآر نم،یآر من

 .یزن یرسه جا م یعمل که م یاما پا یتو فقط مرد حرف ؛یستین یچیآره تو ه -

باعث  نیکرد. اصالً هم یخواسته را رد م نیاما مغزش ا دیطلب یرا م نیزد. قلبش آر یم جیگ شیها یدو راه انیم

 یعالقه، دست لجباز یساده از رو یکلمه  هیبا  نیانتظار داشت آر دیداند شا یچه م ی. کسردیشد تا جبهه بگ یم

 بکشد! رونیو او را از مرداب افکارش ب ردیرا بگ شیها

 لب زد: یبم و کنترل شده ا یحصار انگشتانش را به دور فرمان تنگ تر کرد و با صدا پسرک

 ...ـیاگه مرد حرف بودم که تا االن  من

سوال  ریخودت به ز یتا عزت و باورها یالزم است سکوت کن یرا خورد تا حرمت ها شکسته نشود. گاه حرفش

 نروند!

 د.زدن یم ادیکرد که شکستن را فر ییها یشیم یآن که خودش را ببازد نگاه پر از تمسخره اش را حواله  یب کایمل

گران تمام شود. او  شیاندازه برا نیساده، تا ا طنتیش کیکرد که  یتصور آن را هم نم یمرد زخم خورده حت نیا

 دور کند. ،یحال شانیدلبرکش را از آن پر یتنها خواستار آن بود تا کم

 :دیکش رونیزد؛ ب یکه در آن پرسه م یپر از حرص دخترک، او را از هپروت یصدا

 دَکت کنم. یو داشتم که چه جور نیصبور چون همه ش عذاب وجدان ا یرو شکر که صبرت زود سر اومد آقا خدا

 راحت تر از آن چه که در تصور بگنجد، مات شد. ،یباز نیا اهیس شاه

 *"کشاند... . یتوانم سر کنم اما زخم نداشتنت مرا راحت به کام مرگ م یم یتو فکرش را کنکه  یمن با هر زخم"

 حال تکرار کرد: یشکست داد و ب یقیاشک را با نفس عم خونیشب
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 وجدان؟ عذاب

شد؛  رهیرفتند، خ یم یخلوت شهرش که رو به خاموش یها ابانیبار با چشمان درشتش از پنجره به خ نیا دخترک

 را در حقشان تمام کند! یرحم یشود و ب رهیخ رینظ یب یها یشیا نداشت که در آن متاب آن ر

 زمزمه کرد: یآرام به

 یکی شیکه جسمت پ نیهم ،یدر ارتباط باش میا گهیکه با کس د ستین نیفقط ا انتیگفت خ یم شهیحامد هم بابا

 .انتهیخودش خ گهید یکی شیباشه و روحت پ

 یبود. بزاق دهانش را به سخت دهیمهرداد د یشد، که امشب در اجرا دهیکش یپسرک دکتر شده ا یبه سو ذهنش

 :دیپرس دیدفعه با ترد نیقورت داد و ا

 ه؟یک شیپ روحت

 اتشینظر کایآن بود که مل یمرد دکتر شده نداشت. آزرده خاطر فقط در پ نیبه ا یاز همان اول هم احساس خوب اصالً

 را بهم بزند.

 و زمزمه کرد: دیلب گز یبه آرام دلبرکش

 .آرمان

را در گوش دخترک خواند که خودش هم به  ییبه لب آورد و حرف ها یشد؛ لبخند کمرنگ یباره پشتش خال کی به

 نداشت: یچندان مانیآن ها ا

 یمثبت بد! مطمئن باش اگه به قلبم جواب یفرصت دوباره بد هیکن به خودت  یشه، سع یفراموش م یروز هی آرمان

 کنم. یخوشبختت م

 دوخت و لب زد: نیزده اش را در چشمان خوش باور آر خیاراده نگاه  یزد و ب یشخندین

 صبور. یکه صبرت سر اومده بود آقا شیپ قهیچند دق تا

 زد و جواب داد: یتلخ یخنده  تک

 .یکن یهم وا بدم آسون ولم م یشوخ یاگه شوخ یحت دمیکنم اما د یشوخ خواستم
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 نیاعتراف کرده بود به دروغ نیکه آر ییحرف ها نیانداخت؛ چه قدر ته دلش شاد بود از ا ریسر به ز شرمنده

حرف ها در نظرش قابل اعتماد بود.  نیاز ا شتریمرد ب نیباختند چرا که ا یرنگ م شتریهر دفعه ب دشیبودنشان؛ ترد

 تینبود. تنها، بودن در کنار او احساس امن نیبا آر شقلب کوچکش اما هنوز هم دل یشد برا یگاه م هیاو مطمئناً تک

 کرد. یم ریرا در وجودش سراز

اند.  دهیکه رس دیآپارتمانشان فهم دنیخورد و با د یفیقدر در افکارش غرق بود که با توقف خودرو تکان خف آن

 گفت: یمسکوت انداخت و با لبخند کمرنگ نیبه آر یشد؛ نگاه ادهیاش را برداشت و از خودرو پ یدست فیک

 .ممنون

اما  را بست لیدرب اتومب یتفاوت ینگاهش را به جهت مخالف او برگرداند. دخترک با ب ریتکان داد و مس یسر پسرک

 کرد: شیصدا نیقبل از آن که کامالً از خودرو دور شود، آر

 کا؟یمل

 زمزمه کرد: یهم فشرد و به آرام یپسرک لبانش را بر رو د،یو منتظر ماند تا خواسته اش را بگو دیچرخ شیسو به

 .خداحافظ

 .ختیپدال گاز فشرد و از آن جا گر یرا بر رو شیبماند پا یآن که منتظر جواب یتمام شدن حرفش، ب با

فرمان کرد و  ریدستش را در گ کیکرد؛  یم یعرض اتوبان همت را ط یآشفته بود که با سرعت سرسام آور یقدر به

 یچشمانش طوفان یدهانش را گرفت. هوا یاش جلو دهیداد و با انگشتان کش هیپنجره تک یرا به لبه  گرشیدست د

ه فلشر ک اهیاش افزود. اصالً به جهنم س یمازرات عتبه سر شتریب یکم رد؛یبارشش را بگ یتر از آن بود که بتواند جلو

 !د؟یفهم یحال او را م یکرد؛ چه کس یرد م یخالف شیبرا یآرزد و نوجم یدرون اتوبان چشمانش را م یها نیدورب

آورد و آن ها را  یبه زبان م حیرا صر شیکه حرف ها یباشد؛ همان یخواست که همان آرمان قبل یقدر دلش م چه

 خورد! ینم

 نداشت تا بتواند بازگو کند. گریخواست اما زبان چرب آرمان را د یم زهایچ یلیخ دلش

 

*********************** 
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تخت گذاشت. آن قدر ذهنش خسته و آشفته بود که همان جا بر  یجدا کرد و بر رو شینم دار را از موها ی حوله

 رنگ اتاقش چشم دوخت. دیو به سقف سف دیتخت خواب یرو

 شیگلو خیهم چنگ انداخته بود ب نیبا آر ستشیاش به کنار، امشب عذاب وجدان رفتار ناشا یشانیترس و پر تمام

 فشرد. یرا م

 و چشمانش را با درد بست. دیکش یقیعم آه

 :دیشد و پرس زیخ مین یکم شیداد. در جا یبسته شدن در آپارتمان خبر از آمدن مهرداد م یصدا

 ؟یاومد مهرداد

 بود. یاما خال دیرفت و به اتاق مهرداد سرک کش رونیسکوت سرد خانه شد. از اتاق ب جوابش

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیداغ کرده اش کش یشانیبه پ یدوانده بود. دست شهیدر وجودش ر ترس

 شدم. یاالتیخ ادیز یاز خستگ حتماً

برداشت و آن را روشن کرد؛ خواست به  زیم یرا از رو ونیزیداد؛ دست برد و کنترل تلو یخانه آزارش م سکوت

 یبار با فراموش نیپنج توجه اش را جلب کرد، ا یشبکه  یو س ستیخبرنگار اخبار ب یاتاقش بازگردد اما صدا

 شگرینما یکرد و به صفحه  زیرا ر انشباال برد و چشم یرا کم ونیزیتلو یکه در آن قرار داشت، صدا یطیشرا

 دوخت.

گاو،  حمل ونیکام کی یعلوفه ها انیو پاکستان امروز بعد از ظهر در م رانیخط صفر ا یدر حوال یماموران مرز -

 یروهایبا ن مانیپاسداران مرز انیم یدیشد یریکشف، در گ نیا یکشف کردند؛ در پ یقانون ریارز غ یادیمقدار ز

. رددیگ یاز خالفکارها م یکی یریو دستگ یخود نیکه منجر به کشتار دو تن از مامور ردیگ یمقابل شکل م

شمس وقت  یکند. آقا یرفته است، گزارش م یریشمس که به محل وقوع در گ یرو همکارم آقا شتریب حاتیتوض

 .ریبخ

اند. طبق  دهیبه شهادت رس یدو تن از دالوران مرز د؛یکن یطور که مشاهده م نی. همریسالم وقت شما هم بخ -

 تختیپا یاسیس ی رهیدا سیپل سیرئ یریام مساریبه ت یگریو د ستیا فهیاز اجساد متعلق به سرباز وظ یکیشواهد 
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طور که از ظواهر  نیدارم. ا ییبایصبر و شک یآرزوگران قدر  دانیشه نیا یهر دو خانواده  یجا برا نیکه من از هم

که به  میرو دار یاسیجا سرگرد پرشان ق نیشده بوده. در ا یزیبرنامه ر شیاز پ اتیعمل کی نیا داست؛یامر پ

 پرسش هامون پاسخ بده.

 کیآشفته بود که دلش به  یپرشان به قدر تیه داشت. وضعگردو کرد و دستش را محکم در مقابل دهانش نگا چشم

هم که پرشان وارد  یخون آلود پرشان باعث شد تا اشک در چشمانش حلقه ببندد. از همان روز اول ی. بازوختیباره ر

 یادیدانه اش ز کی یکی یپسر خاله  ین شغل برایدانست ا یساز مخالف زد. م کایشده بود، مل یافسر یدانشکده 

 خطرناک است.

 دهیپسرک بود که در د یغبار گرفته  یفقط آن چهره  د؛یشن ینم گریپرشان با آن خبرنگار را د یگفت و گو یصدا

 باخت. یرنگ م شتریاش هر لحظه ب

ا ر شیها یکودک یرا خاموش کرد. تاب آن را نداشت که همباز ونیزیتلو ضیو با غ دیبه چشمان نمدارش کش یدست

 .ندیبب طیدر آن شرا

 جفت چشم را شکار کرد. کیحضور  ون،یزیانعکاس براق و خاموش تلو در

 دلهره آور شهرام کرد. یها یاش را نثار قهوه ا دهیترس یها یو بلوط دیچرخ

 یکه سع یکنترل شده ا یداشت با صدا یبه عقب بر م یقورت داد و همان طور که قدم یدهانش را به سخت بزاق

 :دیداشت لرزش آن را پنهان کند، پرس

 تو؟ یاومد یچه جور تو

 زد و جواب داد: یشخندین

 شیپ یکه هفته  یا یآپارتمان رو از قبل چک کردم. مامور فن نیا یمحافظت ستمیبه دام انداختنت، تمام س یبرا

 رفته؟! ادتیرو چک کنه رو  تیامن یها نیاومده بود تا دورب

 :دیاش دواند و غر یشانیپ انیبه م یزیر اخم

 *ز.ی*ه*م*ه*چ*ی*ب
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 یهم فشرد و از حرکت ها یبر رو یلحظات یکشاند. چشمانش را برا طرهیاش روح دخترک را به س هیکر ی خنده

که قصد ترساندن طعمه اش را داشت، سوءاستفاده را برد و به سرعت خود را به اتاق مهرداد رساند  یشهرام یشینما

 هایچشمان س شیدر پ یزندگ د؛یچشمانش دو درشهرام مانعش شد. اشک  یاما قبل از آن فرصت کند در را ببندد پا

اعتراض و  یمحکم به در ضربه زد. صداتوانش را به کار گرفت و  نیکه در خود سراغ داشت، آخر یشد. با تمام قدرت

 یاشک و لبخندش ضربه  انیهاست. در م یکینزد نیداد که هنوز هم خدا در هم یشهرام نشان از آن م ییناسزا گو

 را عقب بکشد. بدون فوت وقت در را بست. شیباعث شد شهرام با درد پا کهبه در زد  یگرید

ا درون ر دیبرد تا کل شیزد و دست لرزانش را پ یاشته بود؛ لبخند پهندر اتاق گذ ییرا بر رو دیطبق عادت کل مهرداد

شهرام رعشه به اندامش انداخت. تکان  یعربده ها یشد و صدا دهیکه به پشت در کوب یقفل بچرخاند اما با ضربه ا

مد در آ شیاز جا دیاز حد دستش باعث شد تا کل شیب لرزشرساند.  دیزده اش را به کل خیخورد و انگشتان  یفیخف

شد هم چو ناقوس  دیپارکت تول یبر رو دیکه از برخورد کل ییپارکت افتاد. صدا یدخترک بر رو یو در مقابل پاها

 .دیچیمرگ در سرش پ

 را برداشت.  دیصورتش کنار زد و خم شد کل ینمدارش را با هول از رو یموها

 داد.  یتحت شعاع قرار م سرسام آور ضربان قلبش هم تمرکز نداشته اش را یصدا طیآن شرا در

را در  دیکرد. لرزش دستش مانع از آن بود که بتواند کل کیرا به قفل نزد دیفرو فرستاد و کل یدهانش را به سخت آب

 د،یو آن را در قفل فرو کرد؛ همزمان با چرخش قفل در کل دیچسب یرا دو دست دیکل یثابت بگذارد. با کالفگ شیجا

 یاما ضربه  دیکش ییرا بست و نفس آسوده ا چشمانش یلحظه ا یشد. برا دهیکش نییپا یدر به سو ی رهیدستگ

 از او سلب کرد. زیآرامش را ن نیهم د،ینشان دادن اعتراضش به در کوب یکه شهرام برا یمحکم

خانوم خانوما من تا امشب تو رو نفرستم  ی! نه، کور خوند؟یریمن و بگ یجلو یتون یبا قفل کردن در م یفکر کرد -

 رم. ینم ییجا چیجا ه نیکه از ا ایاون دن

ها به  واریبودن د قیکرد. عا یم یاتاق هم ته دلش را خال یاز پشت در بسته  یشهرام حت یخواندن ها یکور یصدا

از اتاق برادرش کز  یدر گوشه ا یآن فنج کوچک یامشب عجل شود برا یمزاحم چیکمک شهرام آمده بود تا بدون ه

 .ختیر یصدا اشک م یکرده بود و ب

اتاق هول داد و پشت در گذاشت تا  یمهرداد را از گوشه  ریتحر زیرا با پشت دست  محکم پس زد و م شیها اشک

 نکند! بیع یکار از محکم کار
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دانست،  یم نیاگر آر دینداده بود. شا یباره اطالع نیدر ا نیگفت که چرا به آر یدلش دائماً به خودش ناسزا م در

 خورد. یرقم نم یدیحجم از ترس و ناام نیامشبش با ا

در شکستن آن را  یکه شهرام با ضربات محکم کتفش سع یتخت مهرداد نشست و به در یو باز هم بر رو دیگز لب

 داشت، چشم دوخت.

 سته بودند.کمر به قتلش ب ییافتادند هم گو یکه پشت به پشت م یقرمز اتفاقات

قلب  افتیرا به ض اسیهم هست و  ییفراموش کرد که خدا یپلک بر هم زدن یبه اندازه  گر؛یاست د زادیهم آدم او

 باران زده اش دعوت کرد.

 زیگر یحربه اش برا نیکه پشت آن بود، خورد کند. آخر یزیبود که بتواند با وجود م یشهرام آن قدر کار یها ضربه

ه بود ک دهیجنب ریاما آن قدر د اندازدیکه در اتاق قرار داشت ب یپا تند کرد تا خود را درون حمام را هم به کار گرفت و

و دست و پا زد  دیافتاد. از سر درد نال نیزم یچنگ شهرام شد و با کمر بر رو ریرنگ نمدارش اس ییخرمن خرما

 .دهیخواست که باور کند عجلش فرا رس یباشد. ته دلش نم یخالص یبرا یهنوز هم راه دیشا

 کرد. یضعفش را دو چندان م نیو هم دید یاطراف را تار م شیاز اشک ها یپس هاله ا در

 که از سر عجز در چشمانش حلقه زده بودند! ییداشت نه اشک ها یانینه شب پا ییگو

 داخت.نوا ان یو به دور گردن دخترک ب دیکش رونیب بشیرا از ج یا یمفتول میس کا،یمل یتوجه به تقال ها یب شهرام

تا از فشار طاقت  چاندیپ میرا به دور س فشیبست. انگشتان ظر خی شیچشم گردو کرد و خون در رگ ها دخترک

 کم کند. شیفرسا

طاقت آن را نداشت که از  گریشده بود و د دهیگردنش را سوزاند. سر انگشتانش بر یزده  خیخون، پوست  یگرم

 گردن خوش تراشش محافظت کند.

شده  نیاز دور گردنش برداشت شد و سر سنگ میفشار س د،ید یمرگ م یقدم کیکه خود را در  یدر لحظه ا درست

 خبر به چشمان بسته اش سالم کرد. یافتاد و جهان ب نیزم یاش با ضرب بر رو

 

 " نیآر "
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 دم و در مقابل در اتاقش شروع به قدم زدن کردم.خوش حالتم ز یموها انیبه م یچنگ

 کردم.  ریگوشت آلودم اس یلب ها انیام را م یمارلبرو دوست داشتن گاریاز س یکیبار لتریف

 معتاد پولدار! ست،ین دنیکش گاریس یجا مارستانیب یتو راهرو -

 اش هم نتواست دلم را تکان دهد. یخواستن شهیبا آن لحن هم انیرا یصدا یآن قدر آشوب بود که حت دلم

 .دمیچرخ شیآوردم و به سو نییرا پا گاریس لتریف

 ؟یزن یو چوب م اهمیو زاق س یستادیپشت سرم وا یاز ک -

 پشت سرش داد. واریاش را به د هیباال انداخت و تک یشانه ا یدیق یب با

 خلوتت رو بشکنم. ومدیکنم اما دلمم ن ریرو غافل گ یصدا کس یکه ب ستمین نیاهل ا یشناس یخودت من و م -

 و ادامه داد: دیکش یآه

 یبابا یبود و من به جا مانیتو اتاق زا سویکه گ یخودم انداخت. همون موقعه ا شیهفت سال پ ادهیاالنت من و  حال

 تاب بودم. یبچه اش مثله مرغ سرکنده ب

که لحظه به لحظه ام با او گذشته بود. به  یپنج سال نیباز هم مرا مات خود کرد؛ درست مانند تمام ا شیها یمشک غم

 نیخوش رنگ را بتا ا یها یگاه آن مشک چیبود، ه سویگ شیکه محور صحبت ها یانگشت شمار یاز زمان ها ریغ

 .دمید یحد غم زده نم

 کردم و لب زدم: تیهدا رونیرا آه مانند به ب نفسم

 !؟یدوسش دار هنوزم

 ده. یهنوزم عذابم مگذشته ها  یادآورینه، اما  -

 فراموشش کن! -

 رو؟ یچ -

 گذشته رو. -
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 زد و زمزمه کرد: یشخندین

 شه؟! یم یچ تمیهو فیاگه گذشته ام رو فراموش کنم تکل من

 بساز! دیجد تیمثله من هو -

 به گذشته ات.  یهنوز وصل دتمیجد تیهو نی! تو با همیمن و نخندن حاج -

 ام زد و ادامه داد: یبه ظاهر جد ی. لبخند کجستادیا میبه جلو برداشت و رو به رو یقدم

 یتقلوه کن ح ایشه  یکه نخ کش م یکرده اگه لباس و بکش ریگ خیم هیمونه که ته اش به  یلباس م هیمثله  تیهو

 یپاته نخور یمونه. ختم کالم، گذشته آش کشک خاله اته بخور یجاش م یاگه با حوصله هم از لباست جداش کن

 پاته.

 زد. ینم یتجربگ یو ب یرا از سر خام یگاه حرف چیگونه شناخته ام؛ او ه نیرا ا انیه رابود تا

 داد: رییزد و بحث را تغ یبا سرش به در اتاق بسته اشاره ا د،یکه سکوتم را د یزمان

 چطوره؟! حالش

 رنگ دوختم و جواب دادم: دیغم زده ام را به امتداد در سف نگاه

 چه قدره. شیاریسطح هوش مینیبب ادیتا بهوش ب میمنتظر بمون دیگفت خوبه، فقط با یم دکتر

 :دیبار پرس نیکرد و ا یفیظر اخم

 آد؟ یاز دست من بر م یجا. حاال چه کار نیسرعت رسوندم ا نیخودم و با آخر یزنگ زد یوقت

 .دمیکش یقیعم آه

 .میدبه خورد مهرداد ب یدروغ هیرو هم  میزیصدات کردم تا با هم عقالمون رو بر -

به دروغ گفتنه؟! راست و  یازیدروغ ببافم؟! در ضمن چه ن یچه جور هیدونم موضوع چ یکه من نم یخب، وقت -

 شده! یبه مهرداد بگو چ ینیحس

 ازم قول گرفت که مهرداد نفهمه. یروز هی کاینابغه! مل دیرس یدِ اون که به عقل خودمم م -
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 زد و گفت: یخنده ا تک

 .دهیبع

 :دمیپرس یجیکمال گ در

 ؟یچ

 خان بزرگ، حرف گوش کنه. نیآر -

 تاسف تکان دادم. یاز رو یسر

 کرده. ینیب یفعالً که م -

که ته خنده در آن  ییتاسف تکان داد و با صدا یاز رو یهم فشرد و خنده اش را جمع کرد. سر یرا بر رو شیها لب

 اش را از سر گرفت: یزد مزه پران یموج م

 !یپدر عاشق بسوزه

 زدم و گفتم: یخسته ا لبخند

 بار با حرفت موافقم. نیاول یبرا

 را پشت کمرم گذاشت و گفت: دستش

 رسه. یم یدونم بار دومت باالخره ک یبار اوله من نم یگ یاته هر دفعه هم م شهیکه کار هم موافقت

 از دست تو! -

 یتز هیهم من  یکن فیو برام تعر یو بکش گارتیس یهم تو بتون مینیجا بش هی میبر ایحرفا! ب نیا الیخ یحاال ب -

 بدم!

 .دمیرسان مارستانیب یدنبالش راه افتادم و با هم خودمان را به محوطه  به

 گرفتم. انیرا آتش زدم و به سمت را گارمیو من س مینشست ییسکو یرو بر
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 ؟یکش یم -

 نثارم کرد و گفت: یغره ا چشم

 بودم که خودم خبر ندارم؟! یگاریتا حاال س یک من

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 دوست داره امتحان کنه. زادیآدم باالخره

 دم. یم حیرو ترج ونیمن قل نه،یآد؛ برام سنگ یامتحان کردم آره اما خوشم نم -

 مقدمه گفتم: یتکان دادم و ب یسر

 ...رانیا یکه برگشت یشب اون

 خب؟ -

م تو ه کایمحمود، از شانس قشنگم مل مارستانیدم به بمنم خودم و رسون دیگلدون بر یها کهیاون شب دستم با ت -

هرام ش نیکه سوار ماش دمیاومد د رونیب مارستانیاز ب یکنه. درست شب تولدش بود. وقت یکار م مارستانیب نیهم

 محموده... یاز نوچه ها یکیشد. شهرام 

 مشت شد. با نفرت ادامه دادم: میپا یدست چپم بر رو ناخودآگاه

 قفل کرد. نیآر یکه در کلبه رو رو هیهمون س*گ ص*ف*ت* شهرام

 توجه به دست او ادامه دادم: یشانه ام را لمس کرد اما من ب دستش

کر ف کایسالم موند اما شهرام نه. من و مل کایتصادف بزرگ شکل گرفت. مل هیشد و اون شب  ریبا شهرام در گ کایمل

کردم  ریخبر آورد که شهرام زنده اس و فکر انتقامه؛ منم دو نفر رو اج برام یشهرام مرده اما بعد ها سماع میکرد یم

داشت  میدیکه رس یدادن که شهرام تو آپارتمانه. وقت ررو بدن. امشب بهم خب کایمل کیکش یو چهار ستیتا ب

وچه هام اومد بعد همراه ن شیما سه تا با شهرام پ نیب یزد و خورد هیکرد.  یخفه م یمفتول میس هیرو با  کایمل

باغش و شخم زدن. از  نهیمحمود چالش کنن تا فردا صبح بب یخونه  یشبونه تو باغچه  نیفرستادم تا ببرنش هم
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سپردم با چند نفر سر و شکل خونه رو مرتب کنن و  یزدم به مهرداد گفت هنوز کار داره منم به سماع زنگ میطرف

 جا. نیرو آوردم ا کایخودم مل

 !؟یجور کن یچه بامبول یخوا یم کایحال و روز مل ینبره؛ برا ییتا مهرداد بو یرو انجام داد نایا یبر فرض همه  -

 زدم و گفتم: میموها انیبه م یچنگ

 .ادآورینه  یرو صدا کردم تا چاره ساز ش تو

 و گفت: دیمردانه اش کش شیبه ته ر یدست

 کم فکر کنم! هی بذار

 گرفتم و لب زدم: گارمیاز س یقیعم کام

 فقط وقت تنگه دست بجنبون! ،یاوک

 نثارم کرد و گفت: یا یگردن پس

 !نمیبب ریلحظه زبون به دهن بگ هی یدونم جناب عال یبهتر از تو م خودم

 یزدند، چشم دوختم و باق یکه در آن پرسه م یاندک یو رهگذر ها مارستانیروح ب یسکوت به محوطه سرد و ب در

 مارلبروم را دود کردم.

 انداختم و با نوک کفشم له اش کردم. میپا ریرا به ز گاریته س دم،یرا که شن انیرا یزده  جانیه یصدا

 .دمیفهم -

 شنوم. یم -

 نده. یوقت سوت هیتا  میهم بسپر کایبه مل دیالبته با -

 !گه؟ید -

 دزد اومده بوده. میگ یکه م نیا گهید -
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 به او انداختم و گفتم: یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 به واحد اونا دزد بزنه؟! دیهمه واحد چرا فقط با نیا نیکنه که ب یشک نم اناًیقت احو اون

زده  دهید یشه در نظر گرفت که دزده خونه رو خال یاحتمالم م نیکنه، ا یره تک تک خونه ها رو خال یدزد که نم -

بهت  یکه سراغ داشته تو بود یکاریو دار تنها فرد ب ریگ نیشه؛ تو ا یم ریره خونه باهاش در گ یکه م کایتو، بعد مل

 .ستیاز آقا دزده ن یو خبر هوشهیب کایمل نهیب یم یرس یم یکمکش توام وقت یزنه تا بر یزنگ م

 !ده؟یندزد یچیبوده که ه یچه جور دزد نیبعد ا -

 گفت: یحوصلگ یبه مردمک چشمانش داد و با ب یگردش

 دهیکنه مثالً دزد میبا ارزش رو قا یالیاز وسا یسر هی میسپر یم کاینداره به مل یکه کار نی! خب ازیعز کارآگاه

 شده.

 :دمیپرس صالیفکر کردم و با است یکم

 نداره؟! یا گهیراه د یعنی

 .ستینوچ، گشتم نبود نگرد ن -

 و گفتم: دمیبه گردنم کش یتکان دادم و دست یسر

 شه. یم یچ مینیبب میر یم شیتو پ یباشه طبق نقشه  ست؛ین یکه چاره ا نیا مثله

 بلند شد و گفت: شیجا از

 ؟یندار یکار ه،یبرم هتل استراحت کنم؛ فردا روز مهم من

 روز مهم؟ -

 زد و گفت: یپهن لبخند

 مامان. دنیخوام نفس و ببرم د یم فردا
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**************************** 

 

 «هشتم فصل»

 

 "سوم شخص  "

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 بود. دهیکش رونیب یگرید یایزنانه او را از دن یصدا نیا ییتکان خورد، گو شیدر جا یکم

توجه به سوال  یانداخت و ب یداد، نگاه یرا نشان م یساعت کار انیاش که پا یو به ساعت مچ دیکش یقیعم نفس

 دخترک، گفت:

 !دهیخاندان محتشم فرا رس دیعروس جد ی! وقت معارفه میبر بهتره

 بخش سیانداخت اما همچنان با سماجت تمام اصرار داشت تا سر از کار رئ ریو سر به ز دیشده لب گز یمنش دخترک

 .اوردیشرکت که حال مالک قلبش هم بود، سر در ب یمال

 :دیپرس یشتریب اطیبار با احت نیا

 ؟یچرا امروز گرفته ا انیرا

او را به خود  یروز ها نیا بیکه عج یبه دخترک یآن که نگاه یو ب دیرنگش را پوش یکت اسپرت مشک پسرک

 لب زد: اندازد؛یاختصاص داده بود، ب

 که. یدون یبزرگ وسطه، خودت م ییپول شو هی یبفهمونم پا نیبه آر دیبا یدونم چه طور یدو ماهه که نم االن

 و گفت: دیکش یآه نفس

 !یبگ دیزود که با ای رید

 خوش حالتش زد و گفت: یموها انیبه م یچنگ یکالفگ با
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داره اما  نهیهستن. درسته که از عموش ک نیعمو و پدر آر یباز نیا هیاصل یجاست! دو تا از مهره ها نیهم مشکل

 شه هضم کرد؟! یم یپدرش رو چه جور ی هیقض

 زد. رونیاز شرکت ب انیباال انداخت و هم قدم با را یشانه ا نفس

 یالیشرکت تا و ریرا معطوف خود کرده بود که هر کدام غرق در افکارشان مس شانیمسائله ذهن هر دو نیقدر ا آن

 کردند. یبزرگ محتشم را ط

 کرد. یبود، احساس ضعف م دهیرس الیو کریو غول پ یآهن دیحاال که به مقابل درب سف پسرک

 خانه را از دست داده بود. نیا یرو به رو شدن با اهال یتمام شهامتش برا ییگو

 .دیکش یقیآرام نفس، آه عم یبا صدا توام

 !؟یرو ندار شیاگه آمادگ میایب گهیروز د هی میبرگرد یخوا یم -

 را فشرد. یریتصو فونیآ یتکان داد و بدون فوت وقت دکمه  ینف یاز رو یسر

 بلند شد: فونیاز پشت آ یزن یبعد صدا یکم

 ه؟یک

 شناخت. یرا خوب م شیپدر ی خدمتکار دلسوز خانه یاز گذشت هفت سال هنوز هم صدا بعد

 را صاف کرد: شیزد و صدا یتلخ لبخند

 !دهیسع انم،یکن در رو را وا

 داد. یم شیخوردن ناگهان کهیخبر از  دهیسع یطوالن سکوت

 کرد: قیتشو الیورود به و یرا برا انیشادمانش را یصدا باالخره

 داخل! دیی! بفرماانیآقا را دیاومد خوش

 تمام شدن حرفش در به صورت خودکار باز شد. با
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 یرا با دستش هول داد و کنار رفت تا اول نفس وارد باغ شود سپس پشت سرشان در را بست و شانه به شانه  در

 راه افتاد. الیدلبرکش به سمت ساختمان و

 تک درخت سرو باغ صامت ماند. یتا آن که بر رو دیباغ چرخ یجا یجا شیها یمشک

 و خاطرات به مغزش حجوم آوردند: دندیمانش لغزچش مردمک

 خسته اش را بست و لب زد: یها یاش را به درخت داد و مشک هیتک -»

 دار شده. شین زبونت

 حواله پسرک کرد و جوابش را داد: یصدا دار شخندین

 !نیدار شد چون شما ها باعثش شد شین میبگ یجور نیا بهتره

 در صورت دلبرکش براق شد: یناگهان یکرد و با حرکت اخم

ه ک یجا رسوندمون نه من نیکه به ا یریاون شوهر جونت رو بگ ی قهی یچربه؟ تو بهتره بر یزورت فقط به من م هیچ

 خوردم... نیاز عالم و آدم زم

 کرد: حیرا توج شیو با عجز خطا دیعقب تر کش یرا کم خودش

 مست بودم. شبیمن د سویگ

 :گفت یمشهود یبا دلخور سویگ

 سوال ببره. ریو ز تیاریکه هوش یاونقدر نه

 را به خود جلب کرد: انیبرخواست و توجه را سویاز پشت سر گ نیرادو یکنترل شده  یصدا

 «؟یشد کیبهش نزد یبه چه حق تو

 ان؟یرا -

 خاطره اش گرفت و به صاحب صدا چشم دوخت. نیو آخر ییرا از آن درخت کذا شیها یمشک
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 کرد. یقامت پسر کوچک ناز دانه اش را برانداز م نکشیع یا شهیاز پشت قاب ش زن

 کرد! یسلب م انیتابش را از را یشدن آن چشمان قرمز و ب دهید نکشیخوب که ع چه

 جلوه بدهد! فیزن عادت نداشت خود را ضع نیکه ا الحق

 انداخته بود. انیاحساسات خاک خورده اش را به غل بیآن حال بازگشت دردانه اش عج با

را صادر کرد، تا بلکه قطرات  یآبتن یصدا اجازه  یبه سرشان زده بود. پر از بهانه و ب یپسرک هوس آبتن یها یمشک

 کهنه شده و عفونت کرده اش را. یزخم ها یجا یکند جا ریاشک تطه

 لرزان خانم بزرگ را صدا زد: یجلوتر رفت و با چانه ا یکم

 !مامان

 یب یصدا کردن ها نیا یکرد که چه قدر دلش برا یبود درک م ستادهیا شیکرده اش رو به رو زیعز انیکه را حال

 پسرکش تنگ شده بود! شیآال

 اش خط انداخت. دهیچروک یگونه  یاشک سد چشمانش را شکست و بر رو یقطره  نیاول

و در مقابل آن دخترک مسکوت تازه وارد  نکیبود، ا دهیرا ند ختنشیکس اشک ر چیکه تا به حال ه یبزرگ خانم

 شکسته بود. زشیعز انیرا

 آورد! یچه ها که بر سر آدم ها نم یدلتنگ

 یرا ذره ذره از درون نابود م زادیکه آدم ستیا یدلتنگ نیهم یسالح هست نیکنم خطرناک تر یاحساس م یگاه"

 *"کند.

 را از هم باز کرد و لب زد: دستانش

 !رتیجا خوش غ نیا ایب

که سال ها از آن محروم بود،  یو مادرانه ا یکمش با خانم بزرگ را پر کرد و خود را در آغوش خواستن یفاصله  انیرا

 انداخت.
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و زمزمه  دیپر و حالت دارش کش یموها یبر رو یبزرگ مادرانه خرج پسرک کوچکش کرد و دست نوازش گر خانم

 کرد:

 !انمیرا یشد بزرگ

 تنش را به مشامش فرستاد و گفت: یشگیهم اسیبه مادرش فشرد و عطر  شتریرا ب خود

 شدم مامان! ریپ یبگ بهتره

 .دنمید ادیدره تا نازدارم ب نیپام لبه گوره و هفت ساله چشم به ا هیمنم که  ریپ -

 انداخت. ریو سرش را به ز دیگز لب

 داشتم. ازیاما منم به زمان ن یحق دار یبگ ینکن مامان! هر چ نمیشرمنده تر از ا -

 لب زد: یپسرکش را از نظر گذراند و به تلخ یتا پا سر

 .یو دوباره به دست آورد تیگفته بود سالمت ارشیک

 اخم کرد و گفت: یتصنع

 خوره؟! ینم سیپسر آلو تو دهنش خ نیا چرا

 پسرکش زد و اعتراض کرد: یبه پا یآرام یضربه  شیعصا با

 نبود ارشیمرده اگه ک لیزل زه؛یتو برام عز یباشه اونم به اندازه  ی! هر چیگ یم ارشیراجع به ک یباشه چ حواست

 کردم. یازت دق م یخبر یکه من تو ب

 انداخت. ریبه ز سر

 دور از جونتون. -

 یاو را از گله کردن وا م شیهفت سال گذشته گله داشت اما مادرانه ها نیتمام ا یرا فرو فرستاد؛ به اندازه  بغضش

 داشت.
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مادر و  نیا انیعشق م یزیآم نیبود و با لبخند تحس ستادهیا یکه در گوشه ا یکرد به دخترک معصوم یا اشاره

 کرد و گفت: یفرزند را نظار م

 ؟یکن یمعرف یخوا یجان نم انیرا

 را به نفس دوخت و گفت: شیها یبا غرور مشک انیرا

 خاندان محتشم. دیجان، عروس جد نفس

 مزمه کرد:زد و ز یابیبزرگ لبخند نا خانم

 ؟یخوب زم،یعز سالم

 زد.  یدر نگاهش موج م نیتحس

و نجابتش بود که دل  ایح نیانداخت. اصالً هم ریرا از انار شب چهله قرض گرفت و سر به ز شیرنگ گونه ها دخترک

 .یمرد احساسات نیبرد از ا یم

 را خطاب قرار داد: انیدخترک را گرفت و را یبازو یبه نرم نیمه

 .یات برگرد ندهیو با عروس آ ینبود تنها بر نیا قرارمون

س زن پ نیکه توسط ا نیاز ا یکرد. حت یم ادیبا نام مادر از او  انشیکه را ینیمه بتیاز ه دیترس یم د؛یلب گز نفس

 .دیترس یزده شود هم م

 .دیکرده اش در کمال تواضع جنگ زیعز یشد و برا رهیخ شیپا یبه جلو انیرا

 یوقت نم چیه دیشناسمش نبود شا یم مهیکه تنها دو ماه و ن یدختر نیبسازم اما اگه امن رفتم تا خودم و  -

 کنم. دایتونستم خودم رو پ

 لب زد: ینوازش کرد و با قدردان یدخترک را کم یبزرگ بازو خانم

 ممنونم. ازت

 گشت.  یمادر م نیبه دنبال جوابش در چشمان ا ییشد. گو رهیخ نیمتعجب در چشمان مه دخترکِ
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 زمزمه کرد: یگنگ با

 نکردم. یکنم، من که کار یم خواهش

 .دیکش رونیاو را از بهت ب نیمه یخنده  تک

 هست؟! نمیبا ارزش تر از ا یمگه کار ؛یتو پسرم و بهم برگردوند -

 مادر بود. نیفرزند هم انیجان گرفتند. الحق که را شیپشت لب ها یمنحن

 حفظ لبخندش تواضع خرج کرد تا خودش را به اثبات برساند. با

 نکردم؛ پسر شما خودش خواست تا تونست. ینه خانم بزرگ، من جداً کار -

 بودن تا چه حد؟! فرشته

 بود. یکش مهربان دکی نیقیدختر به  نیا

 با سر انگشت نم چشمانش را پاک کرد و گفت: نیمه

 تو! دییمهمون رو سر پا نگه داشت. بفرما دیخوشحال شدم که فراموش کردم نبا انیرا یاز اومدن ناگهان انقدر

 زن هم بلد بود احساس خرج کند! نیا

خاندان  نیعروس ا تیو رضا لیگرفت. هر چه باشد او با م یم ضیهمه تبع نیجا بود دلش از ا نیا سویاگر گ قطعاً

 نشد.

 جا خوش کردند. الیو عیوس ییرایسه در پذ هر

 باال برد و خدمتکار وفادار خانه را صدا زد: یرا کم شیصدا نیمه

 !دهیسع

 کرد و خودش را به آن ها رساند. یرا ط ییرایآشپزخانه تا پذ ادیدوان دوان مسافت نسبتاً ز دهیسع

 بله خانم بزرگ؟ -
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 کن! ایرو مه ییرایپذ لیوسا -

 خم کرد و آرام گفت: سر

 .چشم

 انداخت و لب زد: دهیبه سع ینگاه مشتاق انیرا

 !ده؟یسع یخوب

 را داد: انیبه لب آورد و جواب را یلبخند کوچک دهیسع

 دلمون براتون تنگ شده بود. ان؛یشما آقا را یخوب به

 ؟یدیعروسم و د دهیهمه تنگ شده بود؛ سع یمنم دلم برا -

 انداخت و گفت: ینشسته بود نگاه نیکه در کنار مه یبه دخترک معصوم دهیسع

 هم نگه اتون داره. یجواهره! خدا برا کهیت هیهزار ماشاللّه  هماشاللّ

 را داد: دهیسع یها دیجواب تمج یبه آرام ریسر به ز دخترکِ

 خانوم. دهیلطفتونه سع نظر

که تازه از گرد راه  یو آرشام سویو به گ دندیانداخت. همه به آن سو چرخ یحرفشان وقفه ا انیدر سالن در م یصدا

 انداختند. یبودند نگاه دهیرس

 سالن را ترک کرد. یکوتاه یبا جمله  ست؛یچندان دلچسب ن ییارویرو نیدانست ا یکه م دهیسع

 براتون. ارمیب ینیریو ش وهیمن برم م -

کرد تا  یم جابی. حسادت زنانه اش استینگر ینمدارش آرشام را م یها یدوخت که با مشک یانینگاهش به را نفس

 !قلب عاشقش یمرد بود برا انیرا بسنجد. الحق که را بایکم سن و سال و ز ینسبت به آن بانو انشیعکس العمل را

 را شیشده در گلو بینشان دهد در مقابل آرشام زانو زد. بغض س سویبه گ یتوجه ا نیآن که کوچک تر یب انیرا

 بم مردانه اش زمزمه کرد: یهمراه با بزاق دهانش فرو فرستاد و با صدا
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 مرد کوچک. سالم

 قرار را داد: یمرد ب نیجواب ا شیتمام تعجب ها انیزد و در م یا یو خواستن بایلبخند ز پسرک

 خان. نیآر سالم

کنار زد و  دشیصورت سف یپسرک را از رو یمشک یبرد و موها شی. دست پیبگیهمه غر نیفشرده شد و از ا قلبش

 گفت: یبه آرام

 کنم. یخودم و معرف یبار رسم تر نی. بذار ایناسچون خودم خواستم که من و نش یدار حق

 اش، کلمات را ادا کرد: یصاف کرد و در مقابل چشمان متعجب جمع رو به آرشام دوست داشتن یرا کم شیصدا

 خونه و خونواده م آرشام جان. نیا کیمحتشم پسر کوچ انیرا من

 :دیپرس یگرد شده ا یها یبا گو آرشام

 ؟یمن انیشما عمو را یعنی

 زمزمه کرد: یو او به آرام دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 .اوهوم

 پس چرا... -

 دروغ گفتم؟! -

 آره. -

 برادر زاده اش کرد. یآزارده  ینثار چهره  یباال انداخت و چشمک یا شانه

 کنم. رتیغافل گ یروز نیهمچ هیخواستم  یچون م -

 اش زل بزند به رسم ادب گفت: یمیبلند شد و بدون آن که در چشمان محبوب قد شیجا از

 زن داداش! سالم
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ها همان ظهر  یمشک نیدانست که ا یگشت اما ته دلش م یم ییآشنا یها یخوش رنگش به دنبال مشک یها زمرد

 خانه گم شدند. نیهم یدر کتابخانه  ییکذا

 :دیبرچ لب

 جان. انیرا سالم

 

************************** 

 

 

 " نیآر "

 زدم. هیتک اچهیمحافظ در یخوش حالتم زدم و به نرده ها یموها انیبه م یچنگ

 کند. ام کم یتوانست از آشفتگ ینشسته بود هم نم یمکتین یآن طرف تر رو یکه کم یزن تاریآواز پسرک گ یصدا

شدم و آه  رهیخ د،یدرخش یم یآن حوال یانعکاس ماه و نور زرد کم رنگ چراغ ها ریکه در ز اچهیآب در یاهیس به

 بم مردانه ام لب زدم: یرا فرو فرستادم با صدا میگلو بکی. سدمیکش یقیعم

 .یدیبود که شن ینیش هم همه

 اعتراضش گوشم را پر کرد: یصدا

 آرما... هیموضوع کم نیبود؟! مگه هم نیش هم همه

 گفتم: یدیو تاک دمیحرفش را بر ضیغ با

 نه آرمان. نیآر

 بغض آلودش آوار شد بر سرم: یبه عقب برداشت با صدا ی. قدمدمییپا یچشم حرکاتش را م یگوشه  از



 ناهکارانگ

 
184 

 

 !؟یکن یفرار م یدار یچ از

 لب زدم: رم،یبگ اچهیدر یانتها یب یاهیآن که نگاهم را از س یب

 .رمیگذرم تا انتقامم رو بگ یم زایچ یلیگم گذشت؛ من دارم از کنار خ یبگو فرار من م تو

 کالمش تنم را به لرزه انداخت: یو طعنه  دیصدا دارش روحم را به بند کش شخندین

 !ه؟یمنطق یلیخ یکه آورد یبهونه ا یکن یم فکر

 :دمیغر یفاصله گرفت؛ به آرام یتوجه به حضورم چند قدم یب

 کجا؟

 گردم خونه. یبرم -

 .یگرد یپس با منم برم یتو با من اومد -

 مگه دسته توعه؟ -

 :دمیشک ادیباره فر کیرا از دست دادم و به  کنترلم

 که به تو مربوط بشه دست منه. یزیهر چ آره،

 . اوردیکه در چشمانش حلق بست هم دلم را به رحم ن یبرق اشک یحت

 که معطوفمان شده بود، گفتم: یکنجکاو یجواب تمام نگاه ها در

 ! زنمه.د؟یکن یرو نگاه م یچ

هم گذاشتم تا آرامش از دست  یچند لحظه رو یدامن زد. چشمانم را برا میها یبه تمام کالفگ شخندشین یصدا

 :اورمیکلماتم را هم به زبان ب نیاجازه را داد تا آخر نیرفته ام را جبران کنم. سکوتش به من ا

نه! ک یحق نداره من و امر و نه یکس چیو تو گوشت فرو کن که ه نی. ایبکش بیرو بهت نگفتم که من و به صل نایا

نگم. حاال هم  یبود که ازم بارها خواهش کرد بهت دروغ یباز کردم فقط به احترام مهردادکه زبون  ینیب یاالنم اگه م

 کوپنم پر شده! یافک یبرسونمت خونه تون که امشب به اندازه  وفتیراه ب
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 گوش سپردم: ستیتاریپسرک گ یگرفتم و به صدا شیرا پ جیخل ی اچهیسنگ فرش کنار در ریاز او مس زودتر

 که آرومم منم

 یکه لج کرد ییتو

 لحظه  نیاز هم تو

 یو کج کرد راهت

 یتون یکه م نیا ای

  یسابق ش هیشب

  ید یدل به من م نه

 یعاشق ش یخوا یم نه

  دیهمه شا نیا از

 شمیتشو دچار

 و با رفتن  بمون

 شمیبه آت نکش

  دیهمه شا نیا از

 شمیتشو دچار

 و با رفتن  بمون

 شمیبه آت نکش

 (شیتشو _یلی)سامان جل
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 یدانست و با فاصله پشت سرم قدم برم یهم قدم شدن هم نم ی ستهیکه مرا شا یگرفت از دست محبوب بیعج دلم

 را شمردم. شیو تا کنار خودرو تک به تک قدم ها دمیرا به درون دهانم کش میداشت؛ لب ها

خاطر بود که با  نیبه هم دیدادم دلخور باشد شا یرول نشستم و منتظر ماندم تا او هم سوار شود. به او حق م پشت

 کند. یریگ میآن را دادم تا خودش تصم یسکوتم به او اجازه 

 کردم. یآن ها رانندگ یبام لند تا خانه  ریسکوت مس در

 داد. یبودنم او را آزار م ییشد. گو ادهیمحض آن که در مقابل آپارتمان که نگه داشتم، از خودرو پ به

 یرا در ب کایشدم و مل یمهرداد نم یخواسته  میگاه تسل چیکردم. کاش ه نیفرزدم و در دل خودم را ن یتلخ لبخند

 گذاشتم. یم یخودش باق یخبر

 کالمش تمام احساساتم را لرزاند و مرا به خودم آورد: یسرد

 .ممنون

 .ابمیهم فشردم تا بر اعصابم تسلت  یرا به جهت مخالفش چرخاندم و چشمانم را بر رو سرم

 یمهرداد را م یداد. تلفنم را برداشتم و همان طور که شماره  یخبر از رفتنش م لیاتومب بسته شدن درب یصدا

 گرفتم خودرو را به حرکت در آوردم.

 محض آن که تماسم را جواب داد؛ گفتم: به

 و گفتم. زیشد؛ بهش همه چ یکه تو خواست یهمون

 حاال بهتر شد. -

 بهتر؟! یگ یم نیرو هم نداره بهتره؟! تو به ا دنمیچشم د گهیکه د نیبهتره؟ ا شیچ -

 وقت بو ببره. هیکه  یو ندار نیکه همه ش هراس ا نیا ای یر یعوضش با دروغ جلو نم -

 ماجرا خبر نداره؟! نیکس از ا چیو پزشک معالجم ه یجز تو و سماع یبرد وقت یبو م یچه جور -

 .نینه آر یتونست تو رو لو بده که آرمان یم نیا یخال دار هیچپت  یمطمئن نباش! تو کف پا ادمیز -
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 اخالقش رو. یپاک کردم، حت میآقا! من تمام رد آرمان و از زندگ ری! نخ؟یتو انقدر من و احمق فرض کرد -

 ؟یموفقم بود -

 صد البته. -

 من که شک دارم. -

 نه؟! ای یفهم یو م نیکنه، ا یتو صورتمم نگاه نم گهید کایگم مل ی! مه؟یمحکم لیدل یلیشکت خ یکن یفکر م -

که عاشقته زود  نیبخشتت. مخصوصاً به خاطره ا یزود م ستیته دلش ن یزیشناسم؛ چ یرو خوب م کایمن مل -

 آد. یکوتاه م

 :دمیو نال دمیفرمان کوب یبر رو محکم

نامزد  میاگه زمانباشه؟!  میزندگ یاز آرمان تو یخوام رد ینم گهیمن د ستین تیخوام؛ چرا حال یو نم نیمن ا اما

شده پر  رانیکه برگشتم ا یاز وقت یکم مهرش به دلم افتاد ول هیبودم به خاطره انتخاب مامان و بابا بود، بعدها  کایمل

 کابوسم. نیرنگتر

 ؟یخواست یرو نم کایتو اون موقع ها مل یعنی ؟یچ یعنی -

ذاشتم فقط به  یچون همون موقع ها بهش گفته بودم. اگه باهاش سر سازش م یاز خودشم بپرس یتون ینه، م -

 دست و پام و بسته بود. برو ازش بپرس! بپرس آرمان عاشقت بود؟ شیبود که مهربون نیخاطره ا

 ؟یداد شیپس چرا باز -

ود که ب یلقمه ا اکیکه نمک بخورم و نمکدون بشکنم، مل ستمیدادنش نبود منم انقدر نمک به حروم ن یقصدم باز -

 !نیبرام گرفته بودن، هم نایمامان ا

 شنوم! یم دیجد یزایچ ،یدمت گرم مشت -

 که سراغ داشتم، لب زدم: یو خسته تر از هر وقت دمیبه پشت لبم کش یدست
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آد  یم رشیرم تصو یخودش کرده؛ راه م ریذهن من و در گ هیهر ثان کای! مل؟یفهم یاالن جونم به جونش وصله م من

 یدست پخت شفته  ادی یشه وقت یخوام غذا بخورم کوفتم م یم نمیب یبندم بازم اون و م یجلو چشام، چشام و م

 افتم... یم کایمل

 روزانه ام زدم و آرام تر زمزمه کردم: یتمام اسپرسوها یبه تلخ یلبخند

 یادیدونم آرمان ز ی. نمدیدزد یزدم اونا رو ازم م یبهشون زل م یکه وقت شیاون نگاه شکالت یتنگ شده برا دلم

 .ستمیدونم که نباشه، ن یو م نیعاشقه فقط ا یادیز نیآر ایتفاوت بود  یب

 جبران هست. یوقت برا میکن یفکر م شهی! ما آدما همه؟یچ یدون یم -

 .تاینها یآد از ب یخوشش م زادیآدم -

 نجنب! ریبار د نیا -

 زدم و گفتم: شیها یبه وسعت تمام مردانگ یمحو لبخند

 !یمرد یلیخ

 !نیآر نیشه! بب ینم دایپ کامیمل یدونم بهتر از تو برا یکه م فیح -

 جانم؟ -

 !؟یباش یامانت دار خوب یتون یامانت حامد و مامانمه؛ ثابت کن که م کایمل -

 تخت. التیخ -

 !نیآر -

 شده؟ یباز چ -

 شه. ینون و آب نم تیپر مسئول یزندگ هی ی! عشق براستیبه عاشق شدن ن زینره همه چ ادتی -

 !؟ییدونم؛ االن کجا یم -
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 ده؛ االن پشت فرمونم دارم یجا گذاشته، جواب تلفنشم نم ویو تو استود نکشیع تیخاص یب نیام نیبابا ا یچیه -

 رم دم خونه شون. یم

 !؟یخب چرا به خونه شون زنگ نزد -

 اونا که خط ثابت ندارن. -

 شه؟ یوا مگه م -

 دارن. لیهمه تو اون خونه موبا یوقت ستین یاجین گفته احتبهروز خا -

 !دهینشن یزایبه حق چ -

 خط، روح را به کالبدم بازگرداند. یخنده اش از آن سو یصدا

 باغستان. دمی! االن رس؟یندار یکار گهیخب با من د -

 آوازه اون جا منتظرتم. یبستن ایسر ب هیخواستم بگم کارت که تموم شد  یچرا اتفاقاً م -

 !؟ییطرفا نیعه مگه توام ا -

 تونه آرومم کنه. یم یآم؛ انقدر کالفه ام که فقط رانندگ ینه اما دارم م -

 .نمتیب یپس م یاوک -

 بسازم. یخودم همدم یآتش زدم تا در سکوت اتاقک خودرو برا یگاریس لتریبار ف نیرا قطع کردم و ا تلفن

 

 

 "سوم شخص  "

خانواده سوءاستفاده را ببرد و  یگرفت تا از نبود اعضا شیرا پ اطیح یبه پا کرد و راه سنگ فرش شده  را صندلش

 حکم زندان را داشت تا خانه. شیقدم بگذارد که برا ییواریچهار د نیاز ا رونیبه ب یکم
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 یدر کرد و با فشار کوچک ی رهیدستگ ریاس د،یکش یم دکیرا  یشترینه ر یزلزله  کی راثیلرزانش را که م دست

 آن را گشود.

 .اوردیرا به صدا در ب فونیبود و قصد آن را داشت تا زنگ آ ستادهیکه پشت در ا یخبر یاز پسرک از خدا ب امان

که در مقابلش قدم علم کرده بود،  ییآورد و به قامت چهار شانه و آشنا نییدست خشک شده اش را پا پسرک

 انداخت. ینگاه

 به عقب برداشت. یخورده قدم کهید و گردو کر چشم

 از نگاه متعجب مهرداد به ستوه آمد و خودش به حرف آمد: پسرک

 افتاده؟! یاتفاق سالم،

 خورد. یفیپسرک به خودش آمد و تکان خف یبا صدا مهرداد

 یلرزان یرا مقابل او گرفت و با صدا نکیو قاب ع دیچشمان پسرک، دزد یانتها یرنگش را از جنگل ب یفندق نگاه

 لب زد:

 دم خونه. ارمشیجا مونده بود گفتم ب ویاستود یتو نیام نکیع

 رنگ را از دست پسرک گرفت و گفت: اهیس قاب

 .ممنون

 لشیپا تند کرد و در مقابل چشمان سبز و متعجب پسرک به اتاقک اتومب یحرف اضافه ا چیه یتکان داد ب یسر

 .ختیرساند و از آن جا گر

را به دندان گرفت. تمام وجودش در طوفان بهت و  نشیریتعجب را با بزاق دهانش فرو فرستاد و لب ز میعظ ی توده

 زدند. یدامن م رامونشیاوضاع پ یآشفتگ یبودند و برا ریاس یناباور

 نیکه در ا یفرد نیبود، با متعمدتر شیرانندگ یبلوتوثش را روشن کرد و همان طور که حواسش در پ یهندزفر

 اغ داشت، تماس گرفت.سر یحوال

 کرد. قیآرامش را در وجودش تزر د،یچیگرم ماهان که در گوشش پ یصدا
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 تر بود! یمهردادش تن یاست برا یبود اما از هر چه تن یناتن برادر

 جونم مهرداد؟ -

 اتفاقا افتاده که هنوز تو شوکشم. یسر هیماهان  -

 :دیبه خود د یپسرک رنگ نگران یصدا

 شده؟ یچ

 خودم شک دارم. ی دهیبگم؛ خودمم هنوز به د یدونم چه جور ینم -

 ؟یدید یمگه چ -

 مکث لب زد: یرا با زبان تر کرد و با کم لبش

 بهروز... یرفتم دم خونه  راستش،

 شد؟  یخب، چ -

 بعد با آرمان رو به رو شدم. -

 .ینیب یآرمان تعجب داره؟! تو که هر روز اون و م دنهیمگه د -

 :دیو پرس دیدر هم کش اخم

 ؟یدون یاز کجا م تو

 بره. شیخواد تا کجا پ یم نمیبب اوردمیخودم ن یاما به رو دمیحرفاتون و شن یتو آبعل -

 بار نرم تر از قبل گفت: نیشل شدند و ا یکم شیاخم ها ی گره

 گم که. ینه بابا اون آرمان و نم آهان؛

 ؟یگ یو م یپس ک -

 .دمیآرمان د یرو با چهره  یکیمن االن  -
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 شه؟! یمگه م ؟یچ یعنی -

آرمان جلو روم  دمید هویبهروز و بزنم که در باز شد و  یشدم؛ خواستم زنگ خونه  جیدونم ماهان خودمم گ ینم -

 .ستادهیوا

 ه؟یک یدیکه تو د یکنه پس اون یم یزندگ نیآر تیکه داره با هو یامکان نداره! آرمان اصل نیا -

 موندم. نشیمنم تو هم -

 انداخت تا آن که مهرداد آن را شکست: هیسا نشانیب یاهکوت سکوت

 شه؟ یم یچ حاال

 یآرمان داره ول م یباطل شده  تیکه با هو هیپسره ک نیا نمیافتم دنبال کاراش تا بب یدونم واال؛ از فردا م ینم -

 چرخه.

 شد به منم بگو! یخب، هر چ لهیخ -

 نگو! یچیه یشکیموضوع فعالً به ه نیباشه فقط از ا -

 حله. -

 ؟یندار یکار -

 نه. -

 فعالً. -

 فعالً. -

 زمزمه کرد: یکرد، به آهستگ یپارک م یفروش یرا در مقابل بستن لشیرا قطع کرد و همان طور که اتومب تماس

 کنه! ریبهم گره خورده؛ خدا آخر عاقبت همه مون و بخ یچ همه
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************************** 

 

 ؟یخون یم یچ -

 چشمش برداشت و کتاب را بست. یاز رورا  نکشیع

 !؟ینر ییصدا جا یب ینگرفت ادیهنوز  -

 زد و گفت: هیچهار چوب در تک به

 باشه که. انیتونه را یم یشده وگرنه هر کس انیکاراشه که را نیبا هم پسرت

 .دیکش یبرخاست و آه شیگهواره ا یصندل یگذاشت و از رو زیم یرا بر رو کتاب

 .یبه ارث برد امرزتیخدا ب یزبون درازت و از بابا نیا -

 چشم دوخت و ادامه داد: انشیرا یچهره  به

 .یش یبابات م هیشب شتریب یکش یکه قد م یچ هر

 شد و لب زد: رهیخ شیپا یبه جلو پسرک

 با شهیبابا هم ادمهیخورد.  یرقم م یا گهیجور د هیخاندان ما هم  یاگه بابا زنده بود قصه  دی! شاهیخال یلیخ جاش

 دن؟یو باباش به کجا رس الیمامان؛ سه یمخالف بود. راست الیو سه نیازدواج رادو

 تخت نشست. یبر رو یگذاشت و به آرام شیزانوها یدست بر رو نیمه

رو  سویو گ نیرادو یهم جلو یچند بار هیکه هنوز هشت سال از حبسش مونده اما باباش پارسال آزاد شد؛  الیسه -

اون  یجا یهر ک یآزاد بشه اما بچه ها قبول نکردن؛ خب حقم دارن بعد از اون همه سخت الیبدن سه تیگرفت تا رضا

 داد. ینم تیدو تا بود رضا

 داد: رییبار بحث را تغ نیتکان داد و ا یسر پسرک

 ؟یخوند یم یچ ینگفت
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 فروغ. -

 کنار مادرش نشست و گفت: در

 ؟یخون یمن نم یبرا

 دارد.  داریداد که هنوز هم حرفش خر یم خانم بزرگ خبر از آن مگر لبخند

شروع به خواندن  شیبایز یرا به چشم زد و با صدا نکشیبزرگ باز هم کتاب را برداشت و آن را باز کرد و ع خانم

 مادرش: یخواستن ییکرد و پسرک هم چشم بر هم گذاشت و گوش جان سپرد به صدا

 ابیها در لحظه

 چشم

 کور است فردا

 انیدر آن پا ستیچراغ نه

 انستیاز دور نما هر

 یآن نقطه نوران دیشا

 ابانستیگرگان ب چشم

 گفت: یغرق در تفکر مادرش انداخت و به آرام یبه چهره  ینگاه

 شما بخوابم؟ شیشه امشب و پ یم مامان

 .دیپسرک کوچکش کش یپر و مشک یبه موها یکتاب را دوباره بست و دست نیمه

 کجاست؟! پاشو المپ اتاق و خاموش کن! شرادیا -

 یغول شده اش را در آغوش مادرش م یکه ترس ها ییها یخواست. از جنس همان سادگ یم یبچگ یکم دلش

 تا آرام شود. ختیر
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 .دیاتاق را خاموش کرد و در کنار مادرش دراز کش چراغ

 مادرش دوخت و خواسته اش را به زبان آورد: یغم زده اش را به چشمان قهوه ا یها یمشک برق

 !؟یشه برام قصه هم بخون یم مامان

 پسرکش کرد و غر زد به جانش: ینثار بازو یآرام یضربه  ن،یمه

 !؟یبچه شد مگه

 و زمزمه کرد: دیآه کش پسرک

کردن  یزندگ یدلش بزرگ باشه. به قول داستان شازده کوچولو: بچه ها معن دیآدم با ست؛ین یبزرگ یکه نشونه  سن

 ارقام خشک. یسر هیبزرگترا فقط خالصه شده تو  یایفهمن، دن یو م

 و لب زد: دیپسرکش کش یخرمن موها یبر رو یدست

 افتاده؟هندوستون  ادی لشیذهن پسرم و انقد به خودش مشغول کرده که ف یچ نمیبا توعه؛ حاال بگو بب حق

 از نگاه نافذ مادرش. دیدزد چشم

 از او و احساسش پنهان بماند؟! یشد مسئله ا یمگر م گر؛یبود د مادر

 .یچیه -

 گن! یرو م یچیه نیچشمات که بر خالف ا -

 کنن. یدن و تو رو دل نگرون م یکنن که اطالعات غلط م یمن اشتباه م یچشما -

 دوارمیام یگ یداره و نم یا گهید لیمورده اما اگه دل یبگم ب دیپس فردا شبه که با یخواستگار یاگه اضطرابت برا -

 .یایکه خودت از پسش بر ب

 .شیروزها نیا یوفا شده  یب نیشد در آر یکه تمامش خالصه م ییها لیدل ل؛یبود از دل پر

 ندارد! یکه در آن تور انداخته، ماه یحوض نیبفهماند ا نشیتوانست به آر یاو چه طور م آخر



 ناهکارانگ

 
196 

 

 و گفت: دیکش یقیعم آه

 .دوارمیام

 جا به جا شد و گفت: شیدر جا یکم

 !؟یبرام قصه بگ یخوا ینم حاال

 :دیزد، پرس یمردانه و معصومش کنار م یچهره  یرا از رو انشیپر پشت را یبزرگ همان طور که موها خانم

 م؟و تا حاال بهت گفت دیماه و خورش ی قصه

 !؟یگ ینه؛ بهم م -

مه ه شهینداشت؛ هم رینظ اشیبزرگ و درخشان بود که دلبر یستاره  هیسقف آسمون  ریکبود. ز یکیبود،  یکی -

 ی. مدیناز یشد و به خودش م یمغرور م شتریگذشت ب یکه م شتریب یخوردن، اونم هر چ یرو م شیبایحسرت ز

 !ه؟یتو چ شعوریب هیمغرور با  هیفرق  انیرا یدون

 به نظرم تو عقله. -

ر کا دیدونه که نبا یکه مغروره م یبده؛ کس صیتونه خوب و بده و از هم تشخ یفرد مغرور عقل داره و م هیدرسته  -

و  غروره نیکنه که ا یکه عقل نداره فکر م یرو بلده، حاال کس یمعذرت خواه دیلغز ییانجام بده اما اگه جا یاشتباه

کرد شعور نداشته اش، همون غروره.  ین اشتباه بود، فکر میهم ریما هم در گ یصه ق یسخت در اشتباهه؛ ستاره 

از دور  شهیوجود داشت که هم کیقمر تار هیتموم خاطر خواه هاش  نیبزرگ خواهان کم نداشت، ب یستاره  نیا

روز ماه، تمام خجالت  هیبود.  دیمغرورمونم خورش یزد؛ اسم اون قمر، ماه و اسم ستاره  یم دیقلبش رو د یستاره 

در جواب تموم احساسات ماه  دمیزد. خورش دیو حرف دلش رو به خورش دیکنار گذاشت و رو کرد به خورش روهاش 

گه پس تو چرا با  یو م نیهم ادمونمیز یراه ما از هم جداست. فاصله  ؛یکیبه من نزد یو نه حت یدیتو نه مف»گفت: 

 !«؟یریتراز قرار بگ هیکه با من تو  یدار یشانس یفکر کرد طیشرا نیتمام ا

 !«؟یناز یپس چرا به خودت م یش یروز نابود م هیته اش  یدون یتو هم م»در جوابش گفت:  ماه
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وقت دست از تالش برنداشت و  چیازش رو گرفت اما ماه ه یو با دلخور دیحرف ماه رو نفهم یمعن دیلحظه خورش اون

 یبار هم نشد که به ماه رو هی دیزد اما خورش یحرف م یشد، با اون از هر در یسرش خلوت م دیهر وقت که خورش

 .ارهیو سر عقل ب دیورشبود به سرش زد که خ ایکه شاهد تمام قضا نیخوش نشون بده. زم

نتونست ماه و  گهید دیکه خورش یقرار داد؛ به طور دیماه و خورش نیخودش و ب د،یروز که فرصت و مناسب د هی

 «ه؟یمزه دهنت چ: »دیتعجب کرده بود پرس نیکار زم نیه که از ا. مانهیبب

 .«یفهم یبه موقعش م»زد و جواب داد:  یلبخند معنا دار نیزم

 ازش تشکر کرد. نیکار زم نیو بابته ا دیکش یاون روز نفس راحت دیخاموش شد اما خورش دیخورش دنیاز ند ماه

ه ک یوقت دیقرار گرفته بود. خورش دیدوباره در مقابل خورش کیاز اون جا دور شده بود و ماه سرد و تار نیبعد زم روز

 .دیترس یجا خورد و حساب د،یماه رو تو اون حالت د

رو  یزیچ هیو کالفه بود انگار  یمدت عصب نیهم تو ا دیاون ماه سابق نشد؛ خورش گهیگذشت اما ماه د یروز چند

 نگرفت.  یهم ماه رو صدا کرد اما جوابگم کرده؛ آخرش 

 «ده؟! یچرا ماه جواب نم: »دیپرس نیزم از

 «ماه به خاطره تو دق کرد و مرد.»گفت:  نیزم

از نور خودش و به ماه داد و دوباره اون و  یبود ماه رو از دست داده، کم دهیکه متاثر شده بود و تازه فهم دیخورش

 زنده کرد.

 کرد. انشیغرق در خواب را ینگاه پر مهرش را نثار چهره  را با زبان تر کرد و لبش

 

*************************** 

 

 «نهم فصل»

 ه؟یمنظورت چ -
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 :دیرا در دستش جا به جا کرد و آرام غر تلفن

 بپاد خونه رو. یو چهار ستیبهروز تا ب یکن دم خونه  ریشه؛ دو نفر و اج یسرم نم زایچ نیمن ا نیبب

 .میکن سکیر میتون یماهان جان، نم -

 :تر آورد نییپا یرا کم شیو تن صدا ستادیبازه اتاق محمود ا میدر ن یقدم کیو در  دیاش کش یشانیبه پ یدست

ت از گف یکه مهرداد ازش م یمعلوم بشه اون آرمان دیشه؛ باالخره که با ینم رشیدستگ یزینکنه که چ سکیتا ر آدم

 نه؟! ایکدوم بوته عمل اومده  ریز

 .میبر شیدرسته حق با توعه اما بهتره قدم قدم پ -

 .میکن یدست دست م میعمر که دار هی -

 صبر کن تا ا...  -

 تلفن را قطع کرد. ضیکه هنوز تمام نشده بود با غ یتوجه به حرف یب

 بسپارد. یرا به باد فراموش ششیچند لحظه پ تیکند و عصبان زیاحمد باعث شد تا گوش ت یآشنا یصدا

 آره. یشرکت داره از کارمون سر در م ی دهیپسره حسابدار جد نیا -

 خاطرش کرد: ی مهیمحمود را ضم یصدا

 محتشم؟ انیرا

 .اروی نیآره، هم -

 ؟یدیاز کجا فهم -

ر و و س کهیاختالص کوچ هیشده باشه؛ منم گفتم  یدست کار یکرده بود دنباله حسابا ریو ش نیآر شیدو ماه پ -

 کشه تو کارا. یفضول هنوز داره سرک م یپسره  نیتهش رو هم آوردم اما ا

 .میآب کن ریوقتشه سر جفتشون و ز گهید -
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 م؟یبکش نمیکه آر نهیمنظورت ا -

 مات شد. ماهان

 بودن تا چه حد؟! شمر

 باشد؟! یاهیو س یکش بد دکیحجم  نیتا ا زادیشود آدم یم مگر

 :دیخط بطالن کش شیمحمود بر تمام اعتقادها یصدا

 .آره

 احمد در گوشش زنگ خورد: زیاعتراض آم یبار صدا نیا

 ! اون از گوشت و خون ماست!م؟یبس نبود حاال خودش و بکش می! مامان و باباش و کشت؟یگ یم یچ محمود

 .میساکتش کن دیذاره با یباباش پا م یحاال پسرشم داره جا پا د،یهم از خودمون بود اما گردن کش دیحم -

و د یگونه اش را تر کرد و او باز هم به صدا یاز سر ناباور ینشست. قطره اشک واریسر خورد و کنج د یبه آرام پسرک

 برادر گوش سپرد.

 از خودمونه با باباش فرق داره. نیاما آر -

 از خودمون بود اما االن عوض شد. -

 بکن! یدوست دار یدم هر کار یخالت نمدونم، من خودم و د یمن نم -

 کنم. یصدا کارشون و تموم م ینباشه خودم ب تیتو کار -

 !؟یکار کن یچ یخوا یپسره ماهان م نیبا ا یراست -

 شده؟ یمگه چ ،یچیه -

 کنه. یم هیازش گال انایهمه ش آدر چه؛یپ یم انایآدر یتو دست و پا یلیخ -
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تخت باشه از  التیبزنه؟ خ بیمن آس یرسه که بخواد به دردونه  یمورچه ممگه اون پَپه آزارش به  ؟یتیچه اذ -

 !ادیاز پسه ماهان بر ب یبابته دخترت اون خودش بلده چه جور

سر  ی. دَکش کن بره پسره ستی! خب، حاال پسر خودت ن؟یکن یم یپسره طرف دار نیدونم چرا همه ش از ا ینم -

 رو! یراه

 .شترهیاما از پسر خودم معرفتش ب ستیپسر خودم ن -

 !نمیکدوم معرفت آخه؟ بگو بب -

پسره  نیخورد! اگه هم یآب خنک م دیزندان دو سال با ینبود دخترت گوشه  اناتینره اگه ماهان سپر آدر ادتی -

اش گن معرفت داد یم نیسوال؛ به ا ریرفت ز یخاندان پارسا م یگرفت االن آبرو یجرم اون و گردن نم یسر راه

 .کهیکوچ

که کرده بود و نخوره شرط  یکه سال چوب کار نیا یمن برا یانایکند! آدر نمیشد کلک ا یکاش م ؛یحاال هر چ -

 شازده ات و قبول کرد.

رفت  یگرفت دستش و م یگرم کراک م ستیدو دی! دختر خودت نبایدور ماهان و خط بکش وگرنه با من طرف  -

 .یگرد ابونیخ

 !؟یتون یکه از خون پارساهاست و م نیآر یول شیبکش یتون یکرده اته و نم زیچه طور شد؟! ماهان عز نمیبب -

! تازه اشم ماهان فقط عاشقه، ؟یو باور کن نیا یخوا یخاندانمون سمه چرا نم یبرا نیماهان از خودمونه اما آر -

 !نیهم

 محمود ا... -

که با ماهان صحبت کنم  نهیدخترت بکنم ا یتونم برا یکه م یموضوع تموم شد رفت؛ تنها کار نیحرف نباشه ا -

 طالقش داد. دیشا

 زد و گفت: یقیعم شخندین احمد

 !یکن یم هنر
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 برخاست راه آمده را بازگشت. شیصدا از جا یب پسرک

 اش. یکس یو ب ییهمه حجم تنها نیکرد از ا یدرد م سرش

تا  دیو بگو دیو بگو دیو او آن قدر بگو شیدرد و دلش ها یپا ندیو بنش دیایکه ب یکیخواست.  یدوست م کی دلش

 رحمش خالص شود. یب یایدن یها هیاز تمام گال

 تحمل وزنش را نداشتند. گرید شیپاها

 سکو جا خوش کرد. یپله  نیاول یشد و بر رو الیو اطیح یآهسته اش راه یقدم ها با

 آن چترش را باز کرده بود. ریر زکه د یبود؛ درست برعکس آسمان پر ستاره ا یدلش ابر یهوا

 و نگاه غم زده اش را به آسمان دوخت. دیکش یقیعم آه

 چه بود؟! ایدن نیسهم او از ا یراست به

 !؟ییتنها

 !؟ینام بد

 ؟یکش یچرا آه م -

 و جوابش را داد: دینداشت چرخ شیکه کم از پدر برا یمحمود یسو به

 چرخه؟ ینم یکیچرخ زمونه به وفق مراد من  چرا

 در کنار پسرکش نشست و زمزمه کرد: محمود

 ما باشه. یموافق خواسته ها دینبا شهیکه هم زمونه

 بار! هی یوقت نبوده، حت چیمن ه یاما برا -

 شنوم؟ یم یحرفا رو دارم از زبونه ک نیمن ا -
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و همه رو طلبکار و ما رو  مونیشونیبر چسب زد رو پ هی دیکه ما رو آفر ی! انگار خدا زماننه؟یاز ا ریمگه غ یحاج -

 کرد. یبدهکار معرف

خودم  یخونواده  نیتو خونه و ب ارمتیو ب رمیباعث شد تا دستت و بگ یچ دمیکه تو رو د یروز اول یدون یم -

 بزرگت کنم؟

 و دلت. یدان یرا تنها خودت م شیکه معن ییزد؛ از همان لبخند ها یپر درد لبخند

 ؟یچ -

دورگرد جلو روم سبز شد. اون روز من ته  یپنج ساله  یبچه  هینگر در قالب  ندهیآ یاله س یمرد س هیاون روز  -

 .یغم و غصه هات ش میو تسل یسر خم کن یحاضر نبود تیکس یو ب یکه با تمام بچگ دمیچشات د

 سراب بوده! که اون آرزوها دمیبزرگ تر شدم د یرنگارنگ اما هر چ یآرزوها یاون موقع بچه بودم و اول راه با کل -

 شه. یتموم م یکوتاهه که تا چشم بهم بزن الیخواب و خ هیکالً  یزندگ -

 گذره تا تموم شه. یبهت م یو چ هیکابوس چه کابوس وحشتناک نیا یفهم یاما فقط خودت م -

 ؟یکار کن یچ دیبا یبرد کن ایتو دن یخوا یاگه م یدون یم -

 کار؟ ینه، چ -

 .یآس رو تو مشتت دار یبرگه  یکس دل نبند چیو ه زیچ چیبه ه یوقت -

 شد و زمزمه کرد: رهیو چشمان نافذش را در نگاه محمود خ دیدر هم کش اخم

 ؟یبرس یبه چ یخوا یم ه؟یحرفا چ نیاز ا منظورت

 زد و گفت: یلبخند معنا دار محمود

 بندن. یها دست و بال آدم و م یخودت و نزن به اون راه! وابستگ یدیرو خوب فهم منظورم

 شد و لب زد: یپلکان بلند م یداد و همان طور که از رو هیتک شیمشت کرده اش را به زانوها دستان
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تونه  یم ایو دن ستین یخوب ی نهیهم گز شهیهم یرحم یو احساس و خلق کرده تا بفهمونه ب یخدا وابستگ اما

 حرفا باشه. نیقشنگ تر از ا

 :دینشان بدهد، پرس یآن که واکنش یب محمود

 وحشتناک؟! ایتو با احساس قشنگ شده  یایدن االن

 نداشت.  یحرف چیجواب محمود ه در

 و گفت: دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیاتومب چیو سوئ دیکش یآه

ماهر و معروف؛ اون  یکیو  یتو نوشتن ناش یکیبابا! حاال  م،یخودمون یزندگ ی سندهینظر من هر کدوم از ما نو به

 گرده. یبه تالش خودمون برم گهید

 دیماهان و نه خودش در د لینه اتومب گریکه د ییراه آن پسرک باران زده شد. تا آن جا یبا نگاهش بدرقه  محمود

 رس نبودند. 

 رفته بود و باز هم او تنها شده بود. ماهان

 

************************ 

 

 

 " نیآر "

 شد؟ یچ شبید نمیکن بب فیخب، تعر -

از هات  یراستش انداخت و جرعه ا یپا یچپش را بر رو یپا یمنتظرم را فاکتور گرفت و در کمال خونسرد نچشما

 .دیچاکلتش را نوش

 !گهینفس د یخواستگار میبشه رفت یچ یخواست یخب م -
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 چشمانم برداشتم و گفتم: یرا از رو نکمیکردم و ع شیها ینثار مزه پران یغره ا چشم

 دونه؛ منظورم جوابشه! یم یو که هر ننه قمر اون

 مشابه نگاه خودم را حواله ام کرد و گفت: یهم نگاه او

 !لسوف؟یتونه باشه ف یم ینظرت جوابش چ به

 کردم و جواب دادم: طانیرا ش چشمانم

 .یمنف مثالً

 را در آورد. میرا کج کرد و ادا شیلب ها ی گوشه

 :دمیبار با خنده پرس نیا

 !گه؟ید میافتاد ینیریش هی پس

 را از من برگرداند و گفت: شیرو

 بشه شکمو! کوفتت

 مزه! یب -

 شد.  دیام تشد خنده

ال دنب میبر میخوا یتازه شم امروز م ،یلیسال تحو وفتهیشد اگه خدا بخواد جشن عقد ب نیقرار بر ا نیآر یراست -

 .شامونیآزما

 :دمیاز تعجب گرد شد و پرس چشمانم

 که همه اش چهار روز مونده. لینکن! تا سال تحو یشوخ

 کردم، به تلفنم جواب دادم: یهمان لحظه تلفن همراهم زنگ خورد؛ همان طور که خنده ام را جمع م در

 ؟یشده سماع یچ الو،
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 .رونیاز خونه زدن ب ییخانوم تنها کایاالن مل نیسالم آقا؛ بچه ها خبر دادن هم -

 ام کردم و گفتم: یشانیپ ی مهیرا ضم یزیر اخم

 خوام؛ خودت برو دنبالش! یکاراش رو م یگزارش لحظه به لحظه  ،یاوک

 د؟یندار یا گهیچشم. کار د -

 !ینه. مرخص -

 :دیچیدر گوشم پ انیرا یشده  یجد یرا قطع کردم که صدا تلفن

 شده؟ یچ

 و لب زدم: دمیکش یآه

از دور مواظبش  یبگن، سماع یباشن سپردم که هر جا رفت به سماع کایکه گذاشته بودم مواظب مل یاون دو نفر به

 بره دنبالش. یدفعه گفتم خود سماع نیا رون،یره ب یبود به من بگه. االنم داره م یباشه و اگه خبر مهم

 هنوزم قهره باهات؟ -

 نگرانش دوختم و زمزمه کردم: یها یغم زده ام را به مشک یها یشیم

رفتم دم  روزمیکنه. د یده نه در خونه شون و به روم باز م یروزه که نه جواب تلفنم و م شیش انیروز؛ را شیش شد

کار  یچ یگ یو فلنگ و بست. تو م یتو تاکس دیبزنم پر یکه بتونم حرف نیجلوش و گرفتم اما قبل از ا مارستانیدر ب

 کنم؟

 آرام گفت: ییکرد و با تن صدا یزیر اخم

 !ریمدت سراغش و نگ هی

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 تفاوت یب یلیخ یکرد عاشقمه ول یکه ادعا م نیکه نامزدش بودم با تمام ا می. زمانهیدختره سر سخت و غد کایمل

تو  ده ینشون م شهیانقدر خودش و عاشق پ نمیبار خواستم امتحانش کنم بب هی میکه نامزد بود یزمان ادمهیبود. 
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 یم ویشونم نرفتم. مهردادم که تو استود ونهخ ینگرفتم، حت یهفته ازش سراغ هی. درست هیعمل چه جور آدم

 ناسیبارم سراغم و نگرفت. به خاطر هم هیاز اون سراغ ندارم،  زتریکه عز نیهفته به ارواح خاک آر هی نیتو ا دم؛ید

 ده. یراه جواب نم نیگم ا یکه م

 پس غرورش نقطه ضعفشه! -

 تکان دادم. یحرفش سر دییتا یبرا

 زد و گفت: یقیعم لبخند

 بود؟ یهفته عکس العملش چه جور هیاز اون  بعد

 :دمیام نشاند و پرس یشانیپ یبر رو یزیر اخم

 ه؟یچ منظورت

 گفت: یحوصلگ یبه مردک چشمانش داد و با ب یگردش

 ؟!توجه یسرد و ب ایمشتاق بود  یباهاش رو به رو شد یهفته وقت هیکه بعد از  نهیا منظورم

 .وفتادهین یاتفاق چیکرد انگار ه یبرخورد م شهیور بوم بود نه اون ور بوم. مثله هم نینه ا ؛یعاد -

 و گفت: دیدر هم کش اخم

 شدم.  جیگ

 چرا؟ -

 زنه. یمعادالتم و بهم م کایعمل هم ثابت باشه اما مل یپا دیکه ادعا داره با یمسلماً کس -

 انداخت.  هیپر و خوش حالتم سا یابروها انیم یزیهمراهم به صدا در آمد؛ اخم ر تلفن

 برخاست و گفت: یصندل یاز رو انیرا

 برم به کارام برسم. من
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 برداشتم و آن را جواب دادم: زیم یحرف دست بردم و تلفن را از رو یتکان دادم و ب یسر

 کجا رفت؟ الو

 .شیتجر ابونیسالم آقا، رفتن خ -

 .دمیرا به داخل دهانم کش میاتاق را ترک کرد و لب هاانداختم که  الیخ یب انیبه را ینگاه

 آم. یبهش باشه خودم دارم م یخب، حواست چهار چشم لهیخ -

 چشم آقا. -

 زدم. رونیاطالع از شرکت ب یرا قطع کردم و ب تلفن

 را گرفتم. یشلوغ پارک کردم و شماره سماع ابانیاز خ یبعد خودرو را گوشه ا قهیدق ده

 بله آقا؟ -

 کجاست؟ قاًیاالن دق -

 خره. یو داره گل م ستادهیدست فروش وا هی یرو به رو پاساژ ارگ جلو ونیایاون دست خ -

 همه تون! دیباشه، مرخص -

 شدم. ادهیپ لیرو قطع کردم و از اتومب تلفن

و آن را مرتب  دمیکتم کش یبه لبه  یانداختم و دست یداد، نگاه یصبح را نشان م میام که نه و ن یساعت مچ به

 کردم.

مانند  کایکردن مل دایبود که پ ادیزدند، چرخاندم؛ آن قدر ازدحام ز یرو موج م ادهیکه در پ یتیجمع انیرا م نگاهم

 .دیرس یکردن سوزن در انبار کاه به نظر م دایپ

 کردم. شیدایرفتم تا آن که باالخره در کنار همان بساط دست فروش پ شیبه قدم پ قدم

 یم شییبایز ی رهیرا خ یا نندهیکه چهره اش را قاب گرفته بود، چشم هر ب یرنگ یقرمز با آن شال مشک یمانتو

 کرد.
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 .ستادمیو در کنارش ا دمیبه پشت لبم کش یدست

 کرد. یسمبل بود که حضورم را حس نم یقدر غرق نگاه کردن به گلدان ها آن

 اش. یند گرم خواستنآن لبخ یگلدان ها بود و من محو تماشا یمحو تماشا او

برد و از فروشنده سوال  یو بنفشش دل م زیر یگرفت که گل ها یزیر نهیاشاره اش را به سمت گلدان س انگشت

 کرد:

 چند؟ زاتونیر نهیس نیا آقا،

 گرفت و جواب داد: کایگلدان را به سمت مل مرد

 تومن. شیشما رو نداره، پنجاه و ش قابل

 گفتم: کا،یتوجه به نگاه متعجب مل یرا از دست مرد گرفتم و ب یبردم و گلدان کاهگل شیپ دست

 !دیرو با هم حساب کن یصورت زیر نهیو اون س نیشه ا یم اگه

 را هم به سمتم گرفت و گفت: یگریگلدان د اطیانداخت و با احت کایبه من و مل یدست فروش نگاه مرد

 شه صد و دوازده تومن. یم

 نده دادم.حرف مبلغ آن را به دست فروش یب

 گذاشت و گفت: راهنشیپ بیپول را درون ج مرد

 بده برکت. خدا

 به من چشم دوخته بود را خطاب قرار دادم: یکه با تخس ییکایبار مل نیا

 گلدو... بذار

 :دیحرفم را بر یمرد ادیفر یصدا

 اومدن! مامورا
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 پا به فرار گذاشت.به مرد دست فروش انداختم که با عجله بساطش را جمع کرد و  یتعجب نگاه با

 کردم: لیدادم و حرفم را تکم کایلبم را با زبان تر کردم و گلدان ها را نشان مل د،یاز آن که موج تشنج خواب بعد

 .میبعد بر نیتو ماش بذارمشون

 :دیغر یو به آرام دیدر هم کش اخم

 به من داره! یخودته چه ربط یگلدونا

 زدم و گفتم: یکم رنگ لبخند

 ماله توعه. شیکی نه

 گل خواستم؟! یمن ک -

 و جواب دادم: ابمیتا بر خودم تسلط  دمیکش یقیعم نفس

 !اریدر ن یبچه باز کایمل

 :دیبه گلدان ها زد و لب برچ یا اشاره

 گل نخواستم. من

 هم فشردم و گفتم: یچشمانم را محکم بر رو یلحظه ا یبرا

 ؟یچ یعنیکارا  نیا

 زمزمه کرد: یلرزان یورد و با لب هاچشمش سر خ یاز گوشه  یاشک قطره

 گل نخواستم. من

 متعجبم را به نگاه باران زده اش دوختم و لب زدم: یها یشیم

 ؟یخواست یچ پس

 جوابم را داد: رد،یآن که نگاهش را از من بگ یب
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 آرمانم و خواستم. من

 :دمیغر یکردم و به آرام یظیاخم غل ،ینرمش چیبار بدون ه نیا

 مرده! آرمان

 زدم و ادامه دادم: یصدا دار شخندین

 !یدیبهش رس دیشا ریدلت براش تنگ شده توام برو بم اگه

 کرده، راهش را کج کرد و مرا پشت سرش جا گذاشت. بغ

 زدم: شیصدا تیجمع انیرا به شدت فوت کردم و در م نفسم

 !یکالن خانوم

 راهش را ادامه داد. رد،یه خودش بگباال بود که به گوشش برسد اما او بدون آن که ب یبه قدر میصدا تن

 .دیکش یکه او نفس م دیطلب یرا م ییکالفه ام کرده بود اما دلم لجباز شده بود و همان هوا یآن که حساب با

 به او پشت سرش راه افتادم. رهیکردم و خ میرا تنظ میبه دست، قدم ها گلدان

 .ستمین مانیخودم پش یاما هنوز هم از گفته  یحجم دل خور نیگرفت از ا دلم

 ام با او را کمتر کردم و لب زدم: فاصله

 !میو سنگامون و وا بکن میحرف بزن ایدر رفتن ب یبه جا کا،یمل

 گفت: ضیو با غ دیسمتم چرخ به

 ؟یدار یدست از سرم برنم چرا

 زدم و جوابش را دادم: یشخندین

 دست دلمه؛ زبون نفهم افسار پاره کرده! ستیکردم اما دست من ن ینگات نم اهمیدسته من بود که صد سال س اگه
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سرد تر از نگاهش کلمات را بر سرم کوباند تا وجودم را در  یقلبم کرد با لحن یزده اش را حواله  خیسرد و  نگاه

 کند: ریقطب چشمانش اس یسرما

 !تیهو یب یبهم نباف آقا شعار

 !ستیاهل شعار دادن ن نیکه آر یدون یخودت خوب م -

 کم آورد و نگاه از چشمانم گرفت. حرف

 را باز خودم شکستم و گفتم: سکوت

دارم اتفاقاً شب سال  دیگلدونا رو بذارم صندوق عقب بعد منم خر میبر ایپارک کردم؛ ب ایکینزد نیو هم نیماش

 دارم. دیمنم خر انهیجشن عقد را لیتحو

 :دیپرس جانیه با

 ؟یک

 گاهش کردم و لب زدم: یگاه و ب یها یدلبر یحواله خاصم را  نگاه

 ؟یبه چشمم دلبر نبود شیپنج سال پ چرا

 لبخندش کرد و با من هم قدم شد. نیگزیجا یشخندین

 بود. نیچون آرمان خود برتر ب -

 چه طوره؟ نیآر -

 آرمانم؟! یدونم چرا هنوز دلم تنگه برا یخوبه اما نم نیآر -

 و تشر زدم: دمیدر هم کش اخم

 !یکن قبول کن یبار گفتم آرمان مرده تموم شد رفت سع هی م،یبحث و ادامه بد نیخواد ا ینم دلم

 و گفت: دیکش یآه
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 رو برده؟ یدل کدوم دختر خوش بخت انیرا ینگفت

 شرکت رو. یبخش مال یمنش -

 و گفت: دیخند

 . چرا من و مهرداد و دعوت نکرده؟نمشیالزم شد حتماً بب پس

 و بله برون بوده. یمراسم خواستگار بشید -

 :دیتعجب پرس با

 چرا انقدر زود؟ ؟یکن یکه نم یشوخ

 و گفتم: دمیدفعه من خند نیا

از و صندوق ب اریرو در ب چیکتم سوئ بیحرفا رو ولش کن! دستت و بکن تو ج نیحاال ا گه؛ید انهیرا یدونم کارا ینم

 کن!

 زد به جانم: غر

 !؟یکن یکار و نم نیخودت ا چرا

 کردم و گفتم: میبه دست ها یابرو اشاره ا با

 اجازه ات پره. با

 کرد و صندوق خودرو را باز کرد و گفت: یفیظر اخم

 د؟یعقد تدارک د یشه تو چهار روز برا یآد، مگه م یبا عقل جور در نم اصالً

 بستم. باال انداختم و گلدان ها را درون صندوق گذاشتم و در آن را یشانه ا یدیق یب با

 آرم. یسر در نم انیرا یمنم از کارا -

 زد و گفت: یزیآم طنتیش لبخند
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 خوام برم. یهم م ومی! تازه شم پاالدیباز شیآت میتموم بشه که شب بر یدارم زود دیخر یبجنب که کل پس

 و تشر زدم: دمیدر هم کش اخم

 بشه؟ یچ که

 :دیبرچ لب

 .هیامشب چهار شنبه سور خب

 .رکیبرمت س یم ینیبب یباز شیآت یخوا یخطرناکه اگه م رونیب یشه تو بر ینم لیباشه، دل یچهار شنبه سور -

 رو نداره که. یچهار شنبه سور جانیخوره؟! ه یبه چه دردم م رکیس -

 گفتم: یقابل انکار ریغ یزدم و با خستگ یتلخ لبخند

 .ستیبرام ن یآور خاطرات خوب ادی شیترسه. آت یمن چشمم م اما

 ریاز مخالفت نزد و در سکوت مس یحرف گریاو هم د رم؛یبگ دهیدلبرم را ناد یخسته بود که خواسته  یقدر یب روحم

 .میکرد یتا پاساژ ارگ را ط لمیکوتاه اتومب

 

************************* 

 

 «دهم فصل»

 .کنیشه، همه منتظر ک یم لیسال تحو گهیربع د هیشماها؟ تا  دییکجا یالو آر -

 به فرمان زدم و جوابش را دادم: یشمار چراغ قرمز دوختم و پر حرص ضربه ا هیرا به ثان میها یشیم

 کردم. ریچراغ قرمز گ پشت

 :دیزد و پرس میبه بازو یضربه ا مهرداد
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 ه؟یک

 آن را نداد تا جواب مهرداد را بدهم. یاجازه  د،یچیکه در گوشم پ انیرا یصدا

 ل؟یبه سال تحو دیرس ینم یعنی -

 کردم. میبلندگو تنظ یرا رو تلفن

 را به شدت فوت کردم و غر زدم: نفسم

 ؟ینگرفت سیسرو کیک ی! چرا برا؟یباش زشیبه فکر همه چ دینبا یریگ یکه جشن م ییتو آخه

 شد. ینم دایپ یدیاتفاقاً به فکرش بودم اما دم ع -

 کرد و گفت: یتک خنده ا مهرداد

 !؟یه بودن که مراسم و انقدر زود گرفتگلوت گذاشت خی! مگه چاقو بیآدم حساب آخه

 گفت: یدر جواب مهرداد با لحن ناراحت انیرا

 من گردن شکسته هم قبول کردم. لیشب سال تحو وفتهیجون مهرداد خانومم گفت جشن عقدمون ب به

 نثار مهرداد کردم و لب زدم: یزیآم طنتیش چشمک

 شد که! لیخان زن زل انینشده را یچیبابا، هنوز ه یا

 اعتراضش من و مهرداد را به خنده وا داشت: یصدا

 .نمیب یموقعش حال و روز شما دو تا رو هم م به

 به چراغ سبز شده، انداختم و گفتم: ینگاه

 .گهیمزاحم نشو د خب

 راندم. انیرا یپدر یالیبه سمت و ییپدال گاز فشردم و با سرعت باال یرا بر رو میرا قطع کردم و پا تلفن

 .میتا خودمان را به سالن برسان میشد دایترمز کردم، همراه مهرداد از خودرو پ الیو اطیدر ح محض آن که به
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 .میخواندند، باعث شد تا دست نگه دار یحاضر در سالن که شمارش معکوس را م تیجمع یصدا

 :دمیزدم و از مهرداد پرس هیام تک یمازرات به

 چنده مگه؟ ساعت

 اش انداخت و گفت: یبه ساعت چرم ینگاه

 اس. قهیهفت و چهل پنج دق ساعت

 زدم و زمزمه کردم: یمحو لبخند

 م؟یدیرس رینظرت د به

 اش را به خودرو داد و لب زد: کهیهم ت او

 .میدیفکر کنم به موقع رس نه

 :میها گوش سپرد همانیم یبه صدا اطیدو در سکوت ح هر

 .کیچهار، سه، دو،  پنج،

 .دمیو مهرداد را در آغوش کش دمیخند

 گوشش زمزمه کردم: کنار

 شد! یلیسال تحو عجب

 به کمرم زد و گفت: یضربه ا برادرانه،

 مبارک! دتیشد. ع یخیموافقم، تار باهات

 و گفتم: دمیعقب کش یرا کم خودم

 توام مبارک باشه! دیع

 و با خنده گفت: دیکش یقیعم نفس
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 تو! میو ببر کیحداقل ک ایب

 .مینشست کایو در کنار مل می. خودمان هم به سالن رفتمیعمارت رساند یرا به آشپزخانه  کیکمک هم ک به

 گفت: کایزد و رو به مل یلبخند پر رنگ مهرداد

 مبارک بانو! دیجد سال

 و گفت: دیبرادرش را بوس یگونه  ییخواهرانه خرج کرد و با خوش رو کایمل

 مبارک جناب خواننده. دیجد سال

ار قابل انک ریکردم. تفاوت مشهود آن ها غ سهیرا با هم مقا کایو مل انایآدر یلحظات یهمه تضاد؛ برا نیگرفت از ا دلم

 من کجا و آن مار خوش خط و خال کجا؟! یبود. آخر دلبرک فرشته شده 

 درون چشمانم حلقه زد و قلبم فشرده شد. اشک

 بود. دهیکه امانم را بر یکرد از حجوم خاطرات یدرد م سرم

 :دیدستش را مقابل چشمانم تکان داد و پرس مهرداد

 .میزن یصدات م میدار کایتو؟ دو ساعته من و مل ییکجا یآر

 گفتم: یآرام یزدم و با صدا یتلخ لبخند

 شده؟ یزیچ بله؟

 کرد و گفت: یزیاخم ر مهرداد

 گفت. کیسال نو رو بهت تبر کایمل

 را پس بزنم. میتا بغض لقمه شده در گلو دمیکش یقیعم نفس

 شدم و لب زدم: رهیچشمان دلخورش خ به

 .نیهمچن ،یمرس
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 قرارم کرده بود. یب یبرخاستم. کالفگ میزدم و از جا میموها انیبه م یچنگ

 زمزمه کردم: یآرام به

 کم هوا بخورم. هی رونیبرم ب من

 اعتراض مهرداد گوشم را پر کرد: یصدا

 !یاومد رونیتو که تازه از ب ؟یبخور هوا

 !اورندیبه بار ن ییدوختم تا چشمانم رسوا نیباران زده ام را به زم یها یشیم

 آشفته ام کردم و گفتم: یچهره  ی مهیرا ضم یکج لبخند

 جار بزنم؟! دیبکشم حتماً با گاریخوام برم س یم

 کرد. یخنده ا تک

 گفتم؟! یمگه چ ؟یزن یباشه برو. چرا م -

 لن خارج شدم.حرف از سا ینثارش کردم و ب یغره ا چشم

 یینوازش کرد و تنها یروز اسفند ماه پوست گندوم گونه ام را به نرم نیآخر یمحض آن که پا در باغ گذاشتم، هوا به

 .دیبه رخم کش شیاز پ شیام را ب

 رد آن را پاک کردم. ضیگونه ام را تر کرد. دست بردم و با غ یاراده قطره اشک یب

 بودم. زاریب د،یچسب یرا م بانمیکه مدام گر یضعف نیخودم و ا از

 تک درخت سرو باغ، نشستم.  ریز

 از آن گرفتم. یقیآتش زدم و کام عم یگاریس

 بم و مردانه شکست: ییرا صدا خلوتم

 لشکرت شکست خورده؟ ایغرق شده  اتیکشت
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 آشنا بود! میبرا بیعج شیها یخوش رنگ و غم زده اش، انداختم. برق مشک یها یبه مشک ینگاه

 :دمیجه به سوالش، پرستو یب

 !؟یکن یکار م یچ رونیب تو

و  دیکش یاش را به درخت داد. آه هیکردم. کنارم نشست و تک یم تیمیشناختم اما احساس صم یآن که او را نم با

 گفت:

 چه آسمون پر ستاره اس! امشب

 آرزد. یکه سخت دلش را م یقتیرفت از حق یهم طفره م او

 را به سمتش گرفتم و گفتم: گارمیس پاکت

 ؟یکش یم

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 کنه. یوقته که آرومم نم یلیخ

 کنه؟ یآرومت م یپس چ -

 مرگ. دیشا -

 کنه؟ یدوا م میدرد -

 .دیشا -

 ام را خاموش کردم و گفتم: یدوست داشتن یمارلبرو لتریف

 تو؟ میبر یآ ینم

 برخاست و گفت: شیرا درک نکردم. همزمان با من از جا شیزد که معنا یبیعج شخندین

 ترسم. یم
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 :دمیپرس یلودگ با

 ؟یچ از

 به عقب برداشت. یقدم

 ولش کن! یچیه -

 کردم و گفتم: یزیر اخم

 کن! یخودت و معرف حداقل

 تکان داد و گفت: میبرا یدست

 دوست. هی

اش  یتازه شده ام بودم که پ یخاطرات و زخم ها ریآوردم. خودم هم آن قدر در گ یسر در نم چیه بشیرفتار عج از

 را نگرفتم.

 گذاشت و باغ را ترک کرد. میهم تنها او

 را برگرداندم که با مهرداد رخ به رخ شدم. میرو

 :دیانداخته بود. با ظن پرس هیاش سا یشانیپ یبر رو یقیعم اخم

 رو به اون رو شد؟ نیدفعه اخالقت از ا هی چرا

 گفتم: یو با کالفگ دمیاز او دزد چشم

 مهرداد. الیخ یب

 و دوباره تکرار کرد: دیورز لجاجت

 ؟یکرد رییتغ ییهویچرا  گفتم

 لب زدم: یمواخذه گرش دوختم و به آهستگ یها یغم زده ام را به شکالت یها یشیبار م نیا
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 کنه. یرو عوض نم یچیه دونستنش

 آره. یدر م یحداقل من و از نگران -

 .میها یبدبخت یحت ستین اریبا من  زیچ چیروز ها ه نی. امیشد در گلو بیهم بغض س باز

 رفت تا شکسته شود، زمزمه کردم: یکه م یتوجه به غرور یکردم. ب یاشک در چشمانم را احساس م جوشش

 افتاد. ادمی ایخود انتیخ

 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یسر

 .یکن یخودت و داغون م یفقط دار الیفکر و خ با

کار  میبسته درون گلو هی ییفرو فرستادم گو یانداخت. بزاق دهانم را به سخت نیچ میپشت لب ها ینیغمگ یانحنا

 داد. یم لیرا تحل میو صدا دیدر یاز قبل حنجره ام را م شتریگذاشته اند که هر بار ب

تا فراموشت  دیوش نمک پاشهر روز صبح باز کرد و ر دیاز زخم ها رو با یبعض امرز؛یخدا ب یپناه نیبه قول حس -

 سرت آوردن. یینشه چه بال

. دهیچشمم ترس یسراغت تا به روضه ات گوش بدم، اومدم تا بهت بگم از بعد اون دزد امیرو تنها نذاشتم ب کایمل -

 طرفم هر هیرو تنها بذارم از  کایده مل ی. دلم رضا نمزدیاشم تو اصفهان و  هیراستش دو تا از کنسرتام تو شمال بق

چند روز  نیتهرانم، تو ا دیگم من تا چهارم ع یشه. م یم خونه ریاس چارهیب نیرم دنبال کنسرتام ا یدفعه که من م

 .میهم حال و هوامون عوضش و هم دور هم باش میبر یسفر هی

 فکر کردم و گفتم: یکم

 مهمه. نشی! ام؟یکجا بر یول هیفکر خوب اتفاقاً

 زد و گفت: یکم رنگ لبخند

 و از بابات گرفته. دشیتو رامسر، ماهان کل تیپدر الیو میر یم

 و غر زدم: دمیدر هم کش اخم
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 وجود ماهان انتظار دا... با

 :دیرا بر حرفم

 .یآد باهاش همسفر ش یکه عارت م ستین یبس کن! ماهان جزام نیآر

 به تفکراتش زدم. یقیعم شخندین

 !؟یریگ یبه دل دارم اون وقت تو هنوز طرفش و م نهیهمه برات حرف زدم که چرا از ماهان ک نیا -

 باشه داداشمه. یاون هر چ نیآر -

 داداش؟ یگ یم یسر راه هیداداش؟ تو به  -

 کرد و تشر زد: یظیغل اخم

 بهش گفت دورگرد نیبار ام هیکه  هیهمون ماهان نیا ادته؟ی ادته؟ی ؟یهست یتو چه جور آدم ؟یفروخت تتمیانسان تو

بابات همه رو منع  یپول هتلت هم نداشت یآد، با بابات قهر کرده بود یم ادتیآد؟  یم ادتی. یو زد نیام یگرفت

 ادته؟یرو  نایهتل تو رو بده؟ ا ی نهیتا هز روختنوش رو ف یکرده بود بهت کمک کنن اون وقت ماهان رفت گوش

اما  ینیپسره تا تو صدمه نب یچاقو یجلو دیانداخته بودن با پسرا دعوامون شد پر کهیت کایبه مل ابونیتو خ ادتهی

 ادته؟یرو  نیخودش نصفه کبدش و از دست داد؟ ا

 :دمیکش ادیفر

 کن مهرداد! بس کن!  بس

 :دیکش ادیبر سرم فر متقابالً

دون ب میچهار روز و خوش باش هی ایب ؟یچشم بست نایپس چرا رو ا یستیاگه تو نمک به حروم ن ؟یکن یفرار م یچ از

 طرف کشوند! هیکه هر کدوممون و  یلعنت یایدن نیتوجه به ا

 کنم. یریجلوگ میاشک ها زشیپلک زدم تا از ر یطوالن

 را به شدت فوت کردم و سر آخر گفتم: نفسم
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 اما بهش بفهمون خوش ندارم دور و ورم بپلکه. یتو بگ یهر چ باشه

 گفت: سرزنشگر

 !نییپا ایب طونیاز خر ش نیآر

 .نمییفعالً که پا -

 فوت کرد و گفت: یرا با کالفگ نفسش

 گم. یکنم ساعت رفتن و بهت م یو ماهان هماهنگ م انیبا را باشه،

 

************************* 

 

 

 "سوم شخص  "

 :دیکش ادیانداخت و بر سرش فر انیبه کمد نامرتب را ینینگاه خشمگ نفس،

 اون میباش نایمهرداد ا یدم در خونه  دیبا گهید قهیدق ستیب ده؟یجا بمب ترک نیچرا ا ان؟یچه وضعشه را نیا آخه

 .ستین التمیخ نیوقت تو ع

 باال انداخت و گفت: یشانه ا یدیق یبا ب انیرا

 .رمایجوون تر و خوشگل ترش و بگ هیشم برم  یاون وقت من مجبور م یش یم ریحرص نخور پ ادیز

 :دیخط و نشان کش شینثار پسرک خونسرد کرد و پر حرص برا یغره ا چشم

 .نمتیبرگشتم دوست دارم آماده بب یکنم وقت یخداحافظ نیبا مامان مه نییرم پا یم

 غر زد: یلب ریز انینوا به سمت در اتاق قدم برداشت و را یب دخترک
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 کنه. یکه خرش از پل گذشته رگ گردن برام قلمبه م حاال

 و گفت: دیکش یخفه ا غیاز سر اعتراض ج نفس،

 .دمیشن

 زد و باز هم زمزمه کرد: یا انهیموز لبخند

 !نه؟یاز ا ریکارت کنم؟ مگه غ یدرک؛ چ به

 داشت خنده اش را کنترل کند از در اتاق خارج شد و گفت: یکه سع یدر حال دخترک

 .ایبرگشتم آماده باش یوقت

 باز زد. میبه در ن یرا به کتابخانه رساند و تقه ا خودش

 صادر کرد: شیورود را برا یخانم بزرگ اجازه  یصدا

 تو. ایب

 رفت.  شیزد و پ یبزرگ لبخند

 :دیتازه عروسش متقابالً لبخند زد و پرس دنیبا د نیمه

 ؟یکرد یم دادیداد و ب انیشده؟ چرا سر را یچ

 و با شرم جواب داد: دیگز لب

 کنه. یم وونهیآدم و د اشیو شلخته باز یخونسرد ن،یکه مامان مه یدون ینم آخه

 دخترک انداخت. ی دهیبه قامت بلند و کش ینگاه نکشیع یزد و از باال یتک خنده ا رزنیپ

از تو حساب ببره بلکه  دیرو نگرفتم شا ایدن یجا چیعمر حرص خوردم ه هی! من که یکه تو درستش کن نیمگه ا -

 درست بشه.

 چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: دخترک
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 دونم. یم دیکه بع من

 :دیگذاشت و پرس زیم یرنگ درون دستش را بر رو یبزرگ کتاب قهوه ا خانم

 سراغ من؟ یشده اومد یچ حاال

 زد و پاسخ داد: یقیلبخند عم نفس،

 کنم. یازتون خداحافظ اومدم

 و گفت: دیبرخاست و دخترک را در آغوش کش شیاز جا رزنیپ

 بهتون خوش بگذره. دیبر

 و لب زد: دیزن را بوس ی دهیچروک یگونه  نفس

 !میسفر با هم بر هیشد  یمکاش  ممنون،

 دخترک را از خود جدا کرد و گفت: نیمه

 .دیخوش بگذرون دیکه شما جوون بر نهیکارا از من گذشته، االن وقت ا نیا

 کرد و گفت: یا یاخم تصنع دخترک،

 شون شاد بمونه. هیدارن تا روح حیبه تفر ازی! همه ننیمامان مه دینگ یجور نیا

 بود. دهیبه خود ند یکه تا به حال شاد ینیمه ی هیدانست از روح یچه م او

 امام رضا )ع( از تهران خارج شده است و بس! ارتیز یبار آن هم به هوا کینگفت از داغ دلش که تنها  رزنیپ

 زن در ناز و نعمت بزرگ شده است؟! نیگفت ا یم یکس چه

 خبر ندارد. یگریکس از حال د چیکه ه یراست به

 یشهر سنگ یدل آدمک ها"درشت  تریبا ت ی. مقاله اسدیبنو یشود و مقاله ا دایپ انیم نیکه در ا ستیهم ن یکی

 "شده است!
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 و لب زد: دیبه کمر دخترک کش یدست نیمه

 دخترم خدا پشت و پناهت. برو

 با لبخند گفت: نفس

 نه. ایبال آماده شده  طونیاون ش نمیبب برم

 شده، بازگشت. طانیش انیگذاشت و به سمت اتاق را یآرامش خانم بزرگ را پشت سرش جا یقدم ها با

 بزند. دیشکاف در و چهار چوب اتاق همسرش را د انیداشت از م یکه سع دیرا د یراه قامت مردانه ا ی انهیم در

 یتا به حال از او به بد نام انیکه را یقلبش بود؛ همان مرد یکرده  زیشناخت. برادر ارشد عز یمرد را خوب م نیا او

 دانست. یاو م ونیخودش را مد شهینکرده بود و هم ادی

 را از حضورش مطلع کرد: نیرادو یآرام یجلوتر رفت و با تن صدا یزد و کم نیغمگ لبخند

 .سالم

روشن دخترک دوخت. بزاق دهانش را فرو  یرنگش را در چشمان قهوه ا یخورد و نگاه مشک یفیتکان خف نیرادو

 فرستاد و در جواب دخترک به تکان دادن سرش اکتفا کرد.

 .دیچرخ یفرو رفته بود و زبان در دهانش نم یمیدر شوک عظ ییگو

 لب زد: یآرام یباز هم با صدا دخترک

 دش؟ینیبب دیبر دیخوا ینم ؟یواشکی چرا

 عمرش. یشده  یپرس یتمام روزها یزد. به تلخ یلبخند تلخ پسرک

 جواب دخترک را داد: یفرو کرد و به همان آرام شیشلوارش پارچه ا یها بیرا در ج دستانش

 ترسم. یدارم اما م دوست

 ؟یاز چ -



 ناهکارانگ

 
226 

 

 خاطرات تلخ باشم. ادآوریکه  نیاز ا -

 به در اتاق زد و ادامه داد: یسرش اشاره ا با

 .رمیو ازش بگ یخوش نیچه قدر شاده! من دوست ندارم ا دینیبب

 د؟یدار یتصور نیچرا همچ -

 باز کرد و جواب داد: میغم زده اش را نثار در ن نگاه

 صالحشه. نیا چون

 کجاش صالحه؟ نیا د،یو کار و بهونه کرد دیایتو مراسم عقدمون ب دیحاضر نشد یدلتنگتونه اما شما حت انیرا -

 بار نگاهش را در چشمان دخترک دوخت و لب زد: نیا

 .یبدبخت یروزا ادآوریجز  ستمین یزیو من چ یو دار یخوشبخت اقتیل اون

 مرد خود خواه است؟! نیگفت ا یم یکس چه

 بود. یبرادر ارشد شده مثال نزدن نیا یاز خود گذشتگ نیقی به

بود که به توسط خانم  ییسویزد آن هم گ یلنگ م زیچ کی انیم نی. فقط در ایتمام نشدن یاسیمرد بود در مق او

شان که ن یآن که بداند دختر یب اوردیسالم ب یفرزند شیکرده بود تا برا یداریبزرگ و ناخواسته از پدر معتادش خر

 برادر کوچکش است. نیریکرده است، عشق د

 اشتباه ناخواسته بود و بس. نیاش هم رهیگناه کب تنها

 بکشد. دکیاشتباه را  نیمحکوم بود تا جور ا تمام عمرش یمرد باران زده به اندازه  نیا حال،

 زد و گفت: ینیغمگ لبخند

 خواهش ازتون بکنم؟! هیشه  یم

 !د؟ییبفرما -
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 !دینگ دارید نیراجع به ا یزیچ انیبه را -

 برادر همسرش: یزده  خیبه قلب  دیبخش نانیاطم دخترک

 مونه. یخودمون م نیب

 را به سمت دخترک گرفت و گفت: یبه عقب برداشت تا از نفس دور شود در همان حال پاکت یقدم پسرک

 گم. یم کیو تبر وندتونیپ ،یراست

 یرا قبول کرد و به آرام نیرادو ییاهدا یآن ها بود و کادو ی فتهیش انیکه را ییزد، از همان ها یلبخند گرم نفس

 گفت:

 .ممنون

 باز هم در رفتنش وقفه انداخت. انیرا ادیفر یاما صدا زدیکرد تا از آن مکان بگرپا تند  یدرنگ چیبار بدون ه نیا

 دروازه. یگُل! تو -

 به چرخش در آورد. نیدر و رادو انینگاه بهت زده اش را م نفس

 .ستادیا یدر گوشه ا نیرادو

 رفت و در اتاق را باز کرد. شیآخر نفس پ سر

 :دیکش ادیرا درون مشتش مچاله کرده بود، داخل کمدش پرت کرد و باز هم فر یراهنیکه پ یدر حال انیرا

 کن! یباز نیکنه ا یم چه

 :دیچشم گردو کرد و با تعجب پرس دخترک

 ؟یکن یکار م یچ یدار انیرا

 را به داخل کمد پرتاب کند، جوابش را داد: یشد تا لباس بعد یکه آماده م یدر حال انیرا

 .گهیجمع کن د یکنم، خودت گفت یلباسام و جمع م دارم
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 اعتراضش به هوا خاست: یباره از کوره در رفت و صدا کیبه  دخترک

 !؟یراه انداخت هیچه بساط نیا انیگفتم جمع کن، نگفتم لباسات و بچپون تو کمدت که. را من

 و گفت: دیخند یدیق یبا ب پسرک

 رمونمید شیجور نیکه هم میبر وفتی! حاالم راه بگهیجمع کن منم جمع کردم د یداره تو گفت یچه فرق الیخ یب

 شده!

که  ییکند؛ خنده ها یگوش م شیخنده ها یو با جان و دل به صدا ستادهیا وارید یسو نیا یدانست مرد ینم

 خودش سال ها از آن محروم بود.

 پا تند کرد و خودش را درون اتاق کارش انداخت. د،یرا که شن انیرا یقدم ها یصدا

 کرد. یداده بود، نگاه م یرا در خود جا نیرادو یقامت مردانه  شیپ یکه تا چند لحظه  یبه نقطه ا رهیخ نفس

 و گفت: دیپارکت ها کش یچمدانش را رو یبا لودگ انیرا

 نه؟! ایآماده ان  نیبب کایزنگ بزن به مل هیگم نفس،  یم

 خورد و گفت: یفیتکان خف دخترک

 .باشه

 از عمارت کج کرد و رفت. رونیآورد و راهش را به سمت بدر  شیمانتو بیرا از ج تلفنش

ه شود، ب رشیدستگ یزیآن که چ یبود و ب ریانداخت که دلبرکش به آن خ ینگاه به آن نقطه ا انیآخر را یلحظه  در

 کند. یخداحافظ نیسمت کتابخانه رفت تا قبل از رفتنش از مه

 

**************************** 

 

 منتظرن! نییبجنب همه پا کایمل -
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 !میو بردارم بعد بر فمیصبر کن ک -

 :دیکرد از مهرداد پرس یکه شالش را مرتب م یکانتر برداشت و در حال یرا از رو فشیزد و ک چنگ

 ؟یگاز و بست مهرداد،

 را درون آسانسور گذاشت و گفت: کایچمدان خودش و مل مهرداد

 شد. ریون دو چک کردم تو فقط دست بجنب زیهمه چ آره

 هیرا نثار واحدشان کرد و درب آن را قفل کرد و پشت سر مهرداد سوار آسانسور شد تا به بق شینگاه اجمال دخترک

 ملحق شوند.

بودند و با هم خوش  ستادهیمهرداد به سراغ پسر ها رفت که مقابل ساختمان ا دند،یرس نگیمحض آن که به پارک به

 کردند. یو بش م

مهرداد گذاشت و خودش هم درون خودرو  3برادر ارشدش، چمدان ها را درون صندوق مزدا  ابیهم در غ کایمل

 نشست.

 را به حرکت در آورد. لشیصحبت کرد، پشت فرمان نشست و اتومب یو ماهان کم انیهم بعد از آن که با را مهرداد

 .دیخواب عاًیکامل را برد و سر یخسته بود که از فرصت استفاده  یبه قدر کایمل

 و ماهان هم همانا. انیرا یهمراه یمهرداد برا دنیاو همانا و حسرت کش دنیخواب

 گذراند. یو نو عروسش خوش م انیبا را انایآدر یها یتوجه به غر زدن ها و بد عنق یکه ب یماهان

 از همسفرش شانس آورده بود. انیرا تنها

 حق که نفس کم از فرشته ها نداشت. به

 یاو با خودش هم قهر کرده بود. صدا ،ییکرد. گو ینم یمداخله ا چیعبوس بود که ه نیتنها، آر انیم نیا در

جره دادند، پن یم راژیکه با هم مسابقه گذاشته بودند و و یو ماهان انیرا یتوجه به کلکل ها یکرد و ب ادیرا ز یقیموس

 پرداخت. شیرا بست و در آرامش به رانندگ لشیاتومب یها
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 .ندیخوش نب یدست به دست هم داده بودند تا رو زیروز ها همه چ نیا

 شد؟! یشوند. اما مگر م بانشیکند تا کمتر خاطرات دست به گر یکرد تمام حواسش را متمرکز رانندگ یم یسع

 !رد؟یبگ دهیداشت را ناد الیو نیکه از ا یبد و خوب یتوانست آن همه خاطره  یم مگر

که از دار  ینیدل آر یکه برادر کوچک بود برا یی. همان زمان هادیشک یم دکیرا  شیتمام خاطرات کودک الیو نیا

 نه مادر داشت و نه پدر. ایدن

 . دیاشک در چشمانش جوش ی حلقه

 که هست، رسواتر کنند. ینیاو را از ا زندیبر شیرا به دندان گرفت تا مبادا اشک ها لبش

 فشرد. یکرد و قلبش را م یخاطراتش درد م یجا

 تا چه حد؟ یشکسته بود. سخت شیباورها

اش  مانده یباق دیدلبرکش تنها ام نیقیبود. به  دهینداشت اما به آخر خط خودش رس شتریو هشت سالش ب ستیب

 شد. یمحسوب م

گذارند. آن وقت است که از  یاعتقاداتت نم یبرا ییشوند که جا یسرت آور م یها چنان بر رو قتیاوقات حق یگاه

 روح چند صد ساله. کیماند و  ین مجسم جوا کیتمام تو، 

 زد و از کنارش عبور کرد قبل از آن که جسم را هم نابود کند! حیلبخند مل کی دیها با قتیحق نیا به

که با چه جان  یدان یو فقط خودت م ستین یکار سهل قیحقا نیکه ساده گذشتن از ا ستییفاجعه آن جا عمق

 .یگذر یاز آن ها م یکندن

 خواست. یاو گذشتن را نم اما

 او اهل گذشتن نبود! اصالً

 .دندیرس الیغروب آفتاب، به و یحوال
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اشاره کرد تا به  انیزد و به را یببرد، تک بوق الیو اطیآن که به خودش زحمت بدهد و خودرو را به داخل ح یب

 .دیایسراغش ب

 :دیداد و پرس هیاش تک یبه در مازرات انیرا

 ؟یآ یشده؟ چرا تو نم یچ

 دوخت و گفت: الیغم زده اش را به ساختمان و یها یشیم

 !میو برگرد میبکن الیو یبرا دیخر یسر هی میتا پاساژ آرامش بر نیبش

 نشست. نیرا دور زد و در کنار آر لیاتومب پسرک،

 :دیپرس ینگران با

 ؟یناراحت انایشده؟ به خاطره ماهان و آدر چت

 قرض داده بود، زمزمه کرد: ابانیکه حواسش را به خ یزد و در حال یقیعم شخندین

 مشکل من فقط اون دو تا کفتار بودن! کاش

 ه؟یپس مشکلت چ -

 .نهیخاطرات من و آر ادآوری الیو نیا -

 .امرزتشیخدا ب -

 .یمرس -

 درسته؟ یکن یفکر م یکن یاز خاطراتت فرار م یکه دار نیا -

م بود که به انتقام فکر  نهیمن اگه فرار تنها گز ؟یدون یم یپنج ساله که کابوس شب و روزم شدن؛ تو از فرار چ -

 کردم. ینم

 .یزن یخودت و گول م یکدوم انتقام؟ کوش؟ تو فقط دار -
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 صورتش کرد. ی مهیرا ضم یرا مقابل پاساژ پارک کرد و لبخند معنا دار لشیاتومب

اسنادم که جا پام و محکم  یسر هیقدم خودم و برداشتم حاال منتظر  نیاالنشم اول نیزنم چون من هم یگول نم -

 برگردم! یخرت و پرت بخرم و جلد یسر هیتا من برم  نیتو ماش نیکنه. حاال هم بش

 باال انداخت و گفت: یشانه ا یدیق یبا ب پسرک

 کمک دستت. امیبذار منم ب ؟یر یباشه؛ چرا تنها م یگ یکه م یجور نیهم دوارمیام

 .لتهیباشه هر طور م -

 بازگشتند. الیو یرا فراهم کردند و با هم به سو حتاجشانیدر آرامش ما یساعت یبرا

 را برداشت و به داخل ساختمان رفت. شانیها دیاز خر یمقدار ن،یجلوتر از آر انیرا

 خاطرات هم کمر به قتلش بسته بودند. یروز ها حت نیکرده بودند. ا بندشیکه باز هم خاطرات پا ینیاز آر امان

 ییالیخواست. همان و یرا نم یشده ا نینفر یالیو نیکردند. او اقامت در ا یم دادیدر چشمانش ب یتینارضا انعکاس

 داند. یخوبش جوالن م یآن روزها یکه در هر گوشه اش خاطرات فراموش ناشدن

 یاه سهیک یمهرداد پارک کرد و باق یرا در کنار خودرو لشید. اتومببکاه شیتا از التهاب درون دیکش یقیعم نفس

 برداشت. لیو چمدانش را از درون اتومب دیخر

 تاختند. یاش م دهیدادند و بر قلب رنج یمزاحم در ذهن ناآرامش جوالن م یکرد. صداها یم ینیسنگ سرش

که دست ساز خودش و  یا یدرخت یهمان کلبه  یسمت راست باغ در باال ییانتها یشد به گوشه  دهیکش نگاهش

 بود.  شیوفا یب یآن پسر عمو

 کردند. یکه اسرار کودکانه شان را در آن پنهان م یکلبه ا همان

آدم بزرگ ها وفا  یایها... کودک شوم چون دن ییها و دورو نهیمشغله ها، ک یدوست دارم به دور از همه  یگاه"

 *"ندارد!

 گرفت و به داخل ساختمان قدم برداشت. یچوب یکلبه غم زده اش را از  نگاه
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 شکستن دوباره اش ندینب یزده بودند و کوه شد تا کس مهیرا که در قلبش خ یا یمنف یتمام توان پس زد حس ها با

 را!

 افتاده بودند.  انیبه غل احساساتش

 را از دستش گرفت. دیخر یها سهیک ییجلو آمد و با خوش رو مهرداد

 در رها کرد. یرا همان جا در جلو چمدانش

شدند. هر لحظه امکان  ینشست. خاطرات مدام در مغزش مرور م شیرساند و بر رو یرا به مبل تک نفره ا خودش

 عالم کند. یاو را در هم بشکند و رسوا شیپدر یالیحاکم شده بر سالن و نیسنگ یداشت تا آن فضا

 :دیبلند شد و از مهرداد پرس شیاز جا یکالفگ با

 من کدومه؟ اتاق

 اشاره کرد و گفت: یبا دستش به اتاق مهرداد

 .اونه

 یسردرگم نیگرفت تا در خلوتش از ا شیتکان داد و به همراه چمدانش راه اتاق را در پ دنیفهم یبه معنا یسر

 انداختند، کم کند. یچنگ م بانشیکه مدام به گر ییها

تخت تک نفره اش نشست و  یاز اتاق گذاشت و بر رو یآن که چراغ اتاق را روشن کند، چمدانش را در گوشه ا یب

 را در آغوش گرفت. شیزانوها

 فرا گرفته بود. یکیرا تار شیایتمام دن یخواست چه کار وقت یرا م ییروشنا

 .دیکش یاتاقش به درون سرک آن م یپرده  یبود که از ال به ال یمهتاب ونیاندک اتاق را هم مد ییروشنا

 به در اتاقش خورد و سکوت محضش را مختل کرد. یا تقه

ها هم  یدلبر نیا یکرد؛ حت یم یشهر دلبر اهیدوخت که در آسمان س یرا به مهتاب شیها یشیو م دیکش یسرد آه

 آورد! یاو را به وجد نم
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 زمزمه کرد: یآرام به

 تو! ایب

 :دیچیدلبرکش در گوشش پ فیظر یااتاق باز شد و متعاقبش صد در

 ؟یآ یآماده اس، نم شام

 جواب داد: یلحن سرد با

 .ستیخورم، گشنه م ن ینم

 کرد و آزرده خاطره گفت: یفیاخم ظر دخترک

 .باشه

 اتاقش تنها رها کرد. یدر اتاق را بست و پسرک باز هم در پشت در بسته  ضیغ با

 

*************************** 

 

 آبچکان گذاشت. یرا هم شست و بر رو وانیل نیو آخر دیکش یقیعم آه

 !؟یفنجون اسپرسو رو برام بکش هیشه زحمت  یم -

 زد. ش،یروز ها نیا یمرد پر رنگ شده  یخسته  یبه چهره  یو لبخند دیسمتش چرخ به

 حتماً. -

 همتا نداشت. یدختر در مهربان نیحق که ا به

 نشست. زیپشت م پسرک

 و شکر آماده کرد. ریخودش قهوه با ش یمردش اسپرسو و برا یربع برا کیهم در عرض  کایمل
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 گذاشت. شینشست و فنجان قهوه اش را جلو شیرو به رو دخترک

 .دیلب تشکر کرد و در سکوت قهوه اش را نوش ریباران زده، ز پسرک

 شد. رهیآن که خلوتش را بهم بزند، به او خ یهم ب کایمل

 لب باز کرد و گفت: نیبه سکوت گذشت، تا آن که آر یمدت

 خونه زجر آوره برام! نیا

 گرفت. یفنجان را به باز یاش لبه  دهیگذاشت و با سر انگشت کش زیم یفنجان قهوه اش را بر رو دخترک،

 :دیباز هم خودش به حرف آمد و پرس نیآر

 ادته؟یته باغ و  هیکلبه درخت اون

بود که  ی. آن کلبه هماندیگو یدانست که آرمان از کدام کلبه م یکان داد؛ او خوب مسرش را ت دییتا یمعنا به

 آرمانش ورود به آن را غدقن اعالم کرده بود.

 لب زد: یآرام به

 حق نداره بره اون جا؟! یبه جز خودتون دو تا کس هنوزم

مردش  یتا مبادا غرور مردانه  وردایخودش ن یشکار کرد اما به رو نیآر یها یشیبرق اشک را به وضوح در م کایمل

 بشکند

 کردند. یکه او را از هر طرف احاطه م یپناه بود در برابر خاطرات یمرد باران زده، ب نیا

 زد. یچشمانش را پس م یکرده بودند و او با تمام قدرتش خواسته  یهوس آبتن شیها یشیم

 فرستاد و لب زد: رونیرا آه مانند ب نفسش

 که آر... یبود. اما از وقت مونیواشکی یتمام رازها دکشیکلبه  اون

 :دیحرفش را بر یفیظر یصدا
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 !نیآر

 رو به رو شدند.  انایو با آدر دندیبه سمت صدا چرخ شانیدو هر

 :دیکرد و پرس یظیاخم غل تیدر کمال جد نیآر

 د؟ییبفرما

 خوام باهات حرف بزنم. یم -

او  ناًیقیفهماند که  یمنظور نبود و به او م یب انایآدر یگفته  نی. ادندیرا در آغوش کش گریهمد داًیشد کایمل یابروها

 ندارد. ییپسر عمو و دختر عمو جا نیدر جمع ا

 برخاست و گفت: یصندل یرو از

 کم استراحت کنم. هیرم  یم من

 رفت. رونیبگذشت و از آشپزخانه  یوحش یآن دو گو یبا تمنا نگاهش کرد، اما او از کنار تمام خواستن ها نیآر

 زد و کنار گوشش نجوا کرد: یشخندین انایآدر

 !؟یهست یاضاف نجایکه ا یدیخودت فهم خوبه

 گذشت. یرا مشت کرد و از کنار آن همه خودخواه فشیظر یها انگشت

 کند. یرا اغوا م یهر مرد شیمصنوع ییبایکرد ز یکه تصور م یخودخواه

خم شد و در گوشش  یپسرک گذاشت و کم یشانه  یرساند و دستش را بر رو نیشمرده خودش را به آر یقدم ها با

 زمزمه کرد:

 دلم! زیبرات تنگ شده بود عز دلم

 نشاند و لب زد: یشانیبر پ یفیظر اخم

 دل تو شدم؟! زیتا حاال من عز یک از
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 مرموزش جان گرفت. لبخند

 .یمن بود زیعز شهیتو هم -

 .ایدر ا،یخاک شده اش در یپسر عمو یارزش داشت برا انایدانست آدر یم

 نبود، بود؟ نیاو که آر اما

 دخترک و بس! نیبود از ا زاریب او

 را پس زد. انایبلند شد و دست آدر شیصندل یرو از

 دارم. شیادآوریبه  یو نه عالقه ا ادیم ادمیمن که نه  -

 ازدواج کردم؟! یکه با اون ماهان عوض نیفقط به خاطره ا -

 زد. یقیعم شخندین

 شد. دهیسمج کش یانایتوسط آدر شیاز قدم برداشت که بازو قدم

 مَـ... -

 :دیماهان حرفش را بر یهشدار دهنده  یصدا

 !انایآدر -

 شد. شیمگو یکه مانع فاش شدن رازها یچشم دوخت. ماهان نیرا رها کرد و به ماهان خشمگ نیآر یترس بازو با

 برد. یپسرک به شدت حساب م نیاز ا او

منع شده  غشیدر یکه سال ها از محبت ب یکرد. همان چهره ا نیاز احساس آر یعار یلغزانش را نثار چهره  نگاه

 !ستین شیدایو ش دهیآن عاشق شور گریمرد د نیدانست که ا یبود. م

 بر مال نشده باشند. شیکه رازها برا ینه تا زمان حداقل

 و بس! دیکش یم دکیرا  نشیکه ظاهر آر یبود به مرد الیچقدر خوش خ او
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 جواب داد: ترسان

 بله؟

 کرد و گفت: شیها بیدستانش را محصور ج ماهان

 تراش من کجاست؟  شیر نیا

 نکرده بود. یکیگاه با او نزد چیکه ه یداشتن زن یآورد برا یمرد قلدر و عاشق تنها بهانه م نیدانست ا یم

 بود! نیاش هم رهیو گناه کب دیپرست یزن هفت خط را م نیا او

 *"!یکن یله م تیپاها ریخواهد و تو او را ز یکه تو را م یچه قدر درد دارد قلب"

 تند کرد و همراه ماهان به اتاقشان بازگشت.  پا

 افتاد. نیزم یپارکت ها یماهان هولش داد که محکم بر رو د،یبه داخل اتاق رس شیکه پا نیمحض ا به

 شد. رهیخ شیرو به رو یرنگ مرد بر افروخته  یو او با نفرت به چشمان قهوه ا دیجوش شیدرون زمرد ها اشک

 :دیغر یبا خشم کنترل شده ا ماهان

 نپلک؟! نینگفتم طرف آر مگه

 اتمام حجت کرد در حقش: ضینشانه رفت و با غ شیبه سمت دخترک گرگ صفت رو به رو دیتهد انگشت

 گهیبار د نیا یکه درش رو شهرام روش قفل کرد ول یاون کلبه ا یسوز شیقصر در رفت از آت شیپنج سال پ درسته

و  سمیتا خودم سند مرگش رو خط به خط بنو نمتیدور و برش بب گهیبار د هی هی! فقط کافستیها ن یریاز اون تو بم

 !؟یدیسندش بکنم، فهم ی مهیرو ب لیامضاء عزرائ

 .دیخودش لرز بر

 کند. یم یآن که او را داشته باشد، هر کار یمرد برا نیدانست ا یم خوب

 تکان داد و گفت: یرا به تند سرش



 ناهکارانگ

 
239 

 

 !یتو بگ یهر چ باشه

 به لب آورد و زمزمه کرد: یلبخند معنا دار پسرک

 !هیعال

 فرار کرد. د،یکش یکه روحش را به بند م ییدر را بست و از آن اتاق کذا یمعطل یب

 تا کجا؟! یمردانگ یانتها

 او را داشت؟! یهمه فداکار نیارزش ا یچه کس آخر

 .شیشد در گلو بیچنگ انداخت و س بغض

 یگرگ صفت بود بلکه برا یانایآن که عاشق آدر یکرد، نه برا یاما خود را محکوم م انایمحکوم نبود به تحمل آدر او

 کرد. یکرده اش خود را فدا م زیعز نیمحافظت از آر

ناب در کنار  یخواست. آرامش یآرامش م یکرد. دلش کم یله ها را طخوش حالتش زد و پ یموها انیبه م یچنگ

 .شیوفا یو ب یخواهر ناتن

 یاصخ تیاهم شیدخترک برا نیکرد. قطعاً ا یصحبت م یبا او کم دیکرد. با میتنظ کایرا به سمت اتاق مل شیها قدم

 بزرگ. یپارسا دیپل یداشت، به دور از تمام نقشه ها

 به در اتاق زد. یآرام یضربه  د،یو با ترد دیکش یقیعم آه

 کرد: قیآرامش را در وجودش تزر کایمل فیظر یصدا

 بله؟

 لب زد: یبم و آرام یصدا با

 !رم؟یوقتت و بگ قهیشه چند دق یم ماهانم

 در مقابلش ظاهر.  کایاتاق باز شد و مل در
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