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 باقرزاده ی طراح معماها و شاعر: مصطف راستار،یو  سنده،ینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کم ی فصل

 ۱قسمت  

 

  یو اتفاقا رسهی م  زایچ ی لیبتونه حلش کنه به خ ی . هرکسمعمارو حل کنه   نیتا حاال نتونسته ا یشکی و گفت:»ه  د یکش ی آه اترس 

 !« افتهی براش م  یجالب
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 !؟« هی:»اون معما چد یزده پرس بُهت اوش،یس 

  ی اگه لمسش کن ی . رنگ نداره؛ ولنهیری ش  یلیخ ش، یکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش ه یتازه کرد و جواب داد:»اون چ ی نفس اترس،

  ه یاگه بعد از  ی ول  ؛ی کن ی هم باهاش متالش   کوهو   یتونی خونت نفوذه کنه م یو تو  شیخوش رنگه. سفته امّا اگه داشته باش  یلیخ

با از دست دادنش به   ید یرس ی . اگه با وجود اون به ده خواستت میبکن یکار خاص  یتونی نم گه ید ،ی مدت از وجودت حذفش کن 

 عادل و با وجدانه.«  ه،ی کیبرا همه  شناسه،ی. سن هم نمینرس  د یدوتاشم شا

 !« هی سخت و جالب یخاراند و گفت:»معما ی سرش را کم او،

 

 

 

 

 

 ۲ 

بزرگراه   ی . نَم نمِ باران، انگار فضاکردی را نوازش م  یو جان آدم د یوزی م  ی میبود. بادِ نسبتاً مال دهیفرا رس  ی به تازگ یشبِ آرام    

تر  را تازه  بردند ی اه لذت مبزرگ ر یاز فضا  شیبهاگران   یو دوستانش که داشتند با خودرو   یشاد ی و حال و هوا د یبوس ی را م

  ی کم ، یشاد کردند،ی خودرو پاک م  یشه یش  یو درشت باران را رو   زیر یهاره ها داشتند قط کنکه برف پاک ی . در حالکردی م

  ر یز شانیهای و برخ دند یرقصی بزرگ راه که در گذر باد م یهیحاش  یهابه شاخ و برگ درخت ی آورد. با نگاه نییرا پا شهیش 

  ینیریو با لبخند ش   د یباران، صورتش را بوس  یاتازه کرد. قطره  ییو هوا لحا دند،یرس ی به نظر م باتر یبزرگ راه، ز یهاچراغ نور

 !؟«  یکرد کار یهلن، امتحانو چ گفتمی :»داشتم مد یپرس 

پنج صدمو از دست   و  ست یسؤالو خراب کردم. ب هی !!! یشاد یگفت:»وا  زد ی اش را ورق مکنارش نشسته بود و داشت جزوه  هلن

 .«  هیچجور  نولدزیرفته بود فرمول بدون بُعِد ر  ادمی. اَه رمیگی پنج م وهفتاد   دادم. چهار و 

  د،یکشینازکش م  یهالب  ی را رو یدستش بود، داشت رژ بنفش  یتو  یاز الماس صورت ی با قاب کوچک  یانه یآ که ی در حال آرا،

چقد از رژ بنفش   یدون ی نم ت،یآرم ی. وا مایباهم خوش باش  قه یچن د م یامتحان، مثالً اومد درسو   الِیخی کرد و گفت:»ب یاخم

 !!!« ادیخوشم م
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ها را نوازش  آن چشم یو گل رو  شنیمیکه چند شکل ان ی فنجان ی تو ختیری م  یکه  داشت چا تاینگاهش را چرخاند سمت آرم  

 . اه.«  حیتفر می !؟ مثالً اومد یساکت و ناراحت نقد ی:»چرا اد یپرس  یشخند ی. با نکردی م

 فدات.« ستین  یمهم ز یگفت:»چ  یابغض کرده  یبا صدا د یدرخشی چشمش م یگوشه  یکه قطره اشکِ سوزناک  تایآرم

 به خاطرِ عشقت آقا چالشه؟«   تیناراحت:» د یاش انداخت و پرس شده  ی چرم و الماس کار  فی اش را داخل کجزوه  هلن،

آذرخش انگار   یو صدا  د یچیبوقش پ ی سبقت گرفت، صدا ییاز خودرو ع یرا کمتر کرد. سر شیخودرو  یِ قیموس  یصدا یشاد

  یگفت:»اهوم. اسمشم رو  یسوزناک  آرام و  ی انداخت و با صدا نیی پا ی . سرش را کمد ینوش  یچا  یاجرعه  تا،ی. آرمد یغری م

  شه ی. اون هممیراجع به عشق و ازدواج صحبت کرد  کمی م ید یکه همو د یول . روز ارهی نم ادمی وقتچیه. –غرور و  ناز با–خودشه

بار بهم بگه دوسم داره و عاشقمه،   هی فقط   هی که اوّل اون بهم ابراز عشق و عالقه کنه، کاف کنم؛ی ازدواج م یبا کس گفتی م

 .«  دمی جونموبراش م

پسره بگه.   د یاول با گفتم، ی من م   یادامه داد:»ول شدند ی م یجار شیهاو اشک د یترکی م داشت بغضش رفته –رفته که ی حال در

  م،یشد؛ که ما عاشق هم شد  ی جور یلعنت   ریبار بگه، بعد بهش بگم دوستش دارم؛ امّا تقد  نیاونه. من دوس دارم چند  فهیوظ

همه از   نوی. اگهیبا آهنگو شعر فرستادن برا هم، با نگا کردنمون بهم د  م یگفتی م  بهمبا سکوتمون  نو یا م؛ یدوست داشت گرویهمد 

 .«دنیفهمی نگاهامون م

. من  میگفتی نم ی شکیلباسش پاک کرد و ادامه داد:»امّا به ه نیبا گوشه آست عی شده بودند، سر یجار گر یرا که د شیهااشک  او

 نه اصالً.«   گفتمی ، معاشقشم د یپرس ی م  می خراب غرورش بودمو اونم خراب غرورم. هرک

غرق   م،ینیبی بار همو م ه یماه  شیپنج ش  یهمه، گاه شیدلمون هنوز پ  یزد و گفت:»االن اون ازدواج کرده؛ ول ی تلخ شخنِدین

 .«  هی پاک یوفاداره و بچه   یلیبرسه؛ اما شکر خدا به خانمش خ شیبه زندگ گمیو بهش م  میش ی هم م ینگاها

 داره !؟«    یتری و امروز ترک یش  یلباسا  م،یبه هلن گفت:»هِل، به نظرت کدوم فروشگاه بر انیم  نیدر ا آرا،

  –فروشگاه شهر را به او بدهد   نیترو گران  نیبهتر ی غاتیکارت تبل تا– کردیرا باز م  شیو دلربا ی نتیز فی داشت ک  کهی در حال هلن،

  ش یاز زندگ که نی. همستیدلش فقط با همسرش ن  کهن یمه ست؛ین ی رابطه جنس  شهیکه هم انتی جون! ملکه! خ تی»آرم:گفت

.  کنهی م انتیدلشه. داره به خودش، تو و همسرش خ ی دو نفر تو د یشا  ،خورهی حسرت م  ست، ین یابراز عشقش عمق بره،ی لذت نم

 همه خواستگارِ خوبت ازدواجتو بکن.«   نی از ا یکی. برو با  –یآتشفشان  انتیخ–من اسمشو گذاشتم

دورانِ    یِاضیمعلم ر  ادیگفت:»اسم ازدواج که اومد   یبا لبخند پررنگ  گرفت،ی سبقت م گرید  یی داشت از خودرو که ی در حال ،یشاد

 «  "من خارج قسمتتم. گفتم ی . منم بهش مریقلبت بگ   کالیراد ر یمنو ز ":گفتی م شه یافتادم. هم رستانمیدب



 رقص کال

6 
 

گذشت و    یکوچک پر از آب  یاز چاله  ش یاز خودرو یو قسمت د یچی پ ی بوق ی صدا گریسبقت گرفت، بار د یی درواز خو سپس

لب تَر کنه و ازم   خواستی هرموقع معلم ورزشم م  ی ادامه داد:»ول ی. با لبخند پررنگ د یطرف پاش و آن  طرفنیآب به ا یهاقطره 

 .«  "شهی نباش چون گل نم یپنالت نتظر من اوتِ اوتم، م  ":گفتمی کنه، م  یخواستگار

 دلشو.«   ی معادله  یجوووون، شوت کرد  ی کنان گفت:»ابه دوستانش انداخت و آرا خنده  ییجلو  ینه یاز آ ینگاه م ین دوباره، 

  نیاالن ا "بگم ی چ هی جون،  یامّا شاد ؛ی دی پز م یدار  ویخواستگار نداشت نقد یا دونم ی زد و گفت:»هرچند م یچشمک سپس

 هنوز جواب مثبت بهش ندادما.«   یول کنه یم  یباره ازم خواستگار ستیپدرام، ب مونیهم کالس  یپسره

  یلیخ شیکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش هیگذاشت و گفت:»اون چ یشانیپ  یشکوفا شد، انگشتش را رو  شیهالب   یرو  ی لبخند  هلن

کوهو هم   ی تونیو تو خونت نفوذه کنه، م  شی خوش رنگه. سفته امّا اگه داشته باش  یل یخ یاگه لمسش کن ی. رنگ نداره؛ ولنهیریش 

. اگه با وجود اون به ده  یبکن یکار خاص ی تونی نم گهید  ، یمدت از وجودت حذفش کن  هی اگه بعد از  ی ول  ؛یکن  یباهاش متالش 

 عادل و با وجدانم هست.« ه،ی کی. برا همه شناسهی سن هم نم. ینرس  د یبا از دست دادنش به دوتاشم شا ،ید یرس ی خواستت م

هست حلش   ی کس ".رسهی م  زایچ یل یمعمارو حل کنه، به خ نیا ی هرک": گنی نگاهش را به همه چرخاند و گفت:»م سپس،

 کنه!؟« 

 سخته!«  یل یکنان گفتند:»خخنده  همه

درآورد؛   فی از ک لوتخمه یو حدود دو ک د ی را ورچ شیهالب  ،یشاد شد،ی م د یداشت شد   گریو باران د  زدی رعد و برق م که ی حال در

. االن فقط  میگفت:» بگذر  یاز نمک و شکر داشتند و با خوشحال  ی بیترک ، ینمکِ خال یبه جا شانیو رو  یبه زعفران  ل یما یکه رنگ 

 .«  ""H.G.I. اسمش لّذت ابره، روشم نوشته نشیترون اونم از نوع گر چسبه،ی تخمه م

 .« نهیصدا گفتند:»آره هم ک یرا باال بردند، خندان و  شانیهادست یهمگ 

آهنگو   یصدا کم یگفت:» کرد ی م شیکردند. سپس آرا که داشت همچنان آراو شروع به  تخمه خوردن  دند یکش  ییو هوارا غ یج 

. اصالً فرمونو هم تکون  میسرعت دار لومتر یانگار نه انگار صد ک حرکته،ی ب کنمی که حس م  صداستی ب نیببر باال، اونقد ماش 

 .«  میتر بشخورده شاداب  هی به پوستمون بزنه  ارون ب نییپا اریرو کامل ب هاشه ی. ش یدینم

شان گشاد شده و رنگ از چهره شانیهامردمک چشم   زد،ی قلبشان تندتند م زدند؛ی قهقه م که یگذشت. در حال  یاقه ی دق چند 

درشت باران   یهاو قطره  کرد ی م یرانندگ   یشتریداشت با سرعت ب ، ی. شادکردی م شترعرقیبود، تنشان رفته رفته ب  دهیپر

  ش یکم و ب  د،یلرزی م د یبدنش مثل ب  که؛ی هلن در حال ان،یم  نی. در اخوردند ی مسرشان، تکان  یو موها د یبوس ی صورتشان را م

تموم   ی شش ترمه تموم کنم، دکترا د ی. باشهی م  ستیترم صد درصد، معدلم ب  نیگفت:»ا رفت،ی م ج یسرش گ و  د یرقصی م

 .«  نمی. من بهتررمیبگ  ویمهندس   یفن یهارشته 
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  ه،یبزرگ ینه ی. چه آرونوی! نگا اون بیگفت:»وا دند یلرزی م زین شیو پاها زدی لرزانش، سوت و کف م یهابا دست  که ی در حال آرا،

 .«  میبخر میبر نییایداره. ب  یمحشر و جور وا جور  ی و لباسا ی شیچقدر لوازم آرا

هفت سالو هفت   ر، یبخ ادش یزد و گفت:» یشانیفشار خونش باال رفته بود؛ با کف دست بر پ شیهامثل دوست که ی در حال سپس

 .«  د یخر یرژ صورت ه ی مامانم برام  ش، یروز پ

و   خوردی بود؛ تخمه م ده یبار یکم شانی باران هم رو یهاکه قطره  کند ی م خودش را  یقعر یداشت، لباسها که ی در حال ،یشاد

  کی زیزنِ استاد ف خوامی من م یشو؛ ول  غمیص  گهی ظهر تابستون م نیتو ا  شم،یاستاد اند  ی :»واگفتیم   کردی پوستشان را مزمزه م

 . خخخ....«  شعورش ی ب یملوله یبا اون س   نه،یچی دومم بشم. داره موهامو م 

. چالش  خندهی داره م ن یزم ی برعکس شدن. ماه چرا رو نایماش  نی! چرا ایو گفت:»وا  د یرقصی و م  د یلرزی قهقه کنان م تا،یآرم

 یسیزده ر س  یپ ی!. چه تی! آی. هه! هاگرفت ی سر درد م د،یباباش با ی وا  "جون یجون، مال  یچال "خونهی گوشم م  ی داره تو

 !«  یه

را گره کرد و   شیها. آرا، مشتخوردند ی چنان تخمه مهم  خزد،ی پوستشان م ریحشرات ز کردند،ی حس م  که ی در حال آنها

  نیبها را شکست و گفت:»او گران  ینت ی ز یانه یی. سپس آزدی بوکس مشت م سه یمثل ک اش ییجلو  یهای به صندل کنانغ یج

 قتل عامشون کنم.«    د یسگشون. ناموسا با  لونه. پوست ما شده ستنیول کن ما ن گه یحشرات انگلم د

 شیهاخنده کهی شدند. در حال یکیخون از آن فواره کرد و با عرق بدنش  د،یدست خودش کش  ی را رو نه یاز آ یاتکه  سپس

را بست و آرام   شیهاخودش را زد و چشم  گریشاهرگ دست د  شد؛ی م ترده یپر رنگ صورتش  و صداتر کم   داشتند  رفته –رفته

 راحت شدم.«   ش،یگفت:»آخ

شده بودند را   س یخ ش یصورتش افتاده و کم و ب ی که نوکشان رو فش؛ی لط  یموها خورد،ی تخمه م  ش یکم و ب  کهی در حال هلن

  نقد ی خستم کردن ا رون، ی مارا که از سرم زدن ب نی. الوریس  سا،ی ! حسنا، آررایسم ی :»واگفتی و خنده م   غیبا ج د،یکشی م

 .«  وسنمبی م

 .« کنمی دارم تو ابرا پرواز م کنم ی !!! حس میکنان گفت:»وارقص  یشاد

باران   یها. قطره کردی م  یداشت رانندگ  لومتریو پنجاه ک   د یاز سص شتری ب ی و با سرعت د یکش نییخودرو را پا یهاشه یسپس ش     

از   عی. سررقصاند ی م  شتریرا ب شانیو باد موها شدند ی م سیداشتند خ های . صندلد یکوبی صورتشان م ی رو یشتریبا سرعت ب

 یهان یبه ماش  رفتند،ی آب م  یهاچاله  یو رو د یچیپی م شانیهاو آهنگ  شانیهابوق  ی اگاه صد  گرفت،ی سبقت م گر ید ی خودروها

 یصدا شد،ی م ده یشن یبه راحت شانیرا باال برد که تا چهارصدمتر یق یموس   ی. او آنقدر صدادند یشنی و دشنام م د یپاش ی م گرید

اندامش را به   که ی راک بود. او در حال یق یوس مثل م شان یرعد و برق برا یو صدا د یرس یبه گوش نم گر ید ی آهنگ خودروها

.  د یرقصی ، بشدت مخودشان دارند  هیشب  یچند نفرشان حس و حال د یرس ی که به نظر م   داد؛ی خودش نشان م یکنار  ی خودروها
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  شانیوشوند و وارد خودر  کیبه آنان نزد کردند ی م ی و سع  زدند ی م کیرک  یهابودند به آنها حرف  شانیهاخودرو  یکه تو  ییپسرها

خودش    یی جلو ی از تپش افتاد، کنترل خودرو از دستش رها شد و محکم به خودور یگذشت. قلب شاد یاه یشوند. چند ثان

  طورنیا نانشانیکه سرنش ی گرید  یو واژگون شد. خودرو  د یپر ،یبلند  غ یج یپرنده با صدا کیمثل    نشیبرخورد کرد و ماش 

در   های از خودروها منفجر شدند، بعض یبعض ه یاتفاق افتاد. پس از چند ثان یاره ی تصادف زنج  کیداشتند، تصادف کردند و   یحالت

با سر و وضع نامناسب،   های آمدن و بعض  رونی و خون آلود در حال ب  یزخم یهابا تن های بعض زدند،یحال جان کندن دست و پا م 

  یانه یبه ممانده بود تا ماه  یحدود دو سه ساعت کهی کوتاه، در حال  قه ی . پس از چند دقزدند ی آمده بودند و هنوز قهقه م  رون یب

 .بردی ها را با خود م. آب باران داشت خون دادی سوخته م ی تن و موها یآسمان برسد، جاده رنگ خون به خودش گرفت و هوا بو 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳ 

  عی باغ  بزرگ و وس   ان یو نورش را از م شد ی سرسبز پنهان م یدهیسربه فلک کش یهاکوه  پشت داشت اندک –اندک د یخورش    

شکل   یلیآن چند اتاق بزرگ و کوچک و چند اتاق مستط یمرغوب پرتقال. در ابتدا اریبس یها. باغ پر بود از درختکردی جمع م

پرتقال را   یهاآهسته برگِ درخت ، یروح نواز   می. نسافزودی انبار کردن پرتقال بود که به شکوه باغ م یبزرگ برا اریو بس

  یو ** موها د یباری بلند و استوار مهران م کرینرم نرمک بر پ ینیبارانِ دلنش  ،شد ی م اندازنیطن  یزیانگ و آواز دل  رقصاند ی م

 یها. چشمشد ی چند برابر م اش ییبایرنگ، ز ن یهم هپهنش ب  یو با تکان دادن ابروها دند یرقصیم  م یرنگش در گذر نس ییطال

  د یبه سف لیباران صورت گردش که به رنگ قرمزما ز یر یها. قطره افزودی م اش یی بایبر ز اش ی قلم ین یبود و ب زیانگ دل  اش یشیم

از آنها   گرش ی بود و با دست د رک یشاخه پن نیدستش چند   کیدر  که ی کلفت ** او در حال یها. لبکردند ی تر مبود را با طراوت 

نمک   یهاسه یک ی بود. گاه اوقات هم در فکر حلِ آن معما ی بعض د،یچرخی در مغزش  م ی ادیافکار ز خورد، ی و م داشتی بر م

  یاقه ی . چند دقبردی لذت م رش ینظی و از طعم خاص و ب د یپاش ی م هارک یپن ی آن را رو کرد، ی بود را باز م بشیکه در ج  یکوچک

پاک کرد. سرش را   یدر آورد و دهانش را به آرام  بشیرا از ج یگذاشت و دستمال کاغذ  شیهالب ی گذشت. نوک زبانش را رو
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. با  زدی م نفس–دلش موج و نفس  یلم داده است. انگار غم تو   یدرخت  ری ز ادیز  یجوان از خستگ  یاز کارگرها  یکی د یچرخاند د

  که ی را گره کرد. در حال شیهارا خم  و مشت  شی. ابروهاد یجوش  شیهابرق زدند، انگار خون در رگ  شیهاصحنه چشم  نیا دنید

بلند شد. با  شیاز جا ع یسر د، یاو را د نیخشمگ  یچهره  ی کارگر جوان سرش را چرخاند؛ وقت رفت،ی بلند به سمتش م یهاباگام

  کتریمهران هر لحظه به او نزد که یکتک نوش جان خواهد کرد. در حال ریس  ایخواهد شد  کاریاز کار ب  ای کرد ی خودش فکر م

 بود.«   ه ی. فقط چند ثاند ی:»آقا ببخشگفتی و م د یکشیآرام پا پس م را باال برده بود و آرام  شیهااو دست شد،ی م

به او تعارف   رکیساقه پن کی زد،  ینینشقد علم کرد، لبخنِد دل شیجلو ع یها بدهکار نبود. سرحرف  نیگوِش مهران به ا  ایگو امّا

 غمتو.«   نمی!؟ نبیآن را خورد به کارگر جوان گفت:»پدر جون! چرا ناراحت ی ادیز اریبس  لیبا م نکهیکرد و بعد از ا

 .«   یهست یکه نشستم. واقعاً شما انسانِ بزرگوار  د ینشست و گفت:»ممنونم آقا. ببخش شیهابر لب  ی لبخند   کارگر

و   د یاو را بوس  یهاگونه  برد،ی لذت م ی لیاو خ یخوشبو  اریکارگر از عطرِ بس که ی دستش را دور گردنش انداخت و در حال او

.  کننی ناله م ای فقط بعض  یکه انسانن؛ محکوم به انسان بودنن. همه درد دارن؛ ول امیی انسانن. اونا ایگفت:»همه بشرن امّا فقط بعض

حرفاتو   که  امیی. اونافهمنی حرفاتو م   ایحرف زد؛ امّا فقط برخ شهی جا ممحکوم به ناله کردنن. همه   کنن؛ی که ناله م امییاونا

 .«دننیمحکوم به فهم فهمن،ی م

. اومدن، موندن و رفتنمون  یدونینم  ی چیه ی وانمود کن  نهیراه ا  نیبهتر ی مواقع  نیچن ی زل زد و گفت:»تو شیهاچشم  به

  کهی کاش رفتنمون دست خودمون بود، تا زمون  ی. حاال که اومدنمون دست خودمون نبود ا ستیدست خودمون ن  کدومچیه

 .« ینباش  ت یتا الاقل محکوم به بشر ؛یکرد ی رفتنو انتخاب م ی عنیراه  نیر رفتن. بهت ی واقع یقبولت نداشتن و انسانا دنت،ینفهم

 سرت جَووون.«   ی استراحت کن، بابا بزرگ فدا ستین ی مشکل  زم،یداره عز ی بیادامه داد:»چه ع ی با لبخند  سپس

هست که   فهی لط ه ینشست و گفت:»  شیبایز یهابر لب  یکارگر جوان از رفتار مهران متعجب شده بود، مهران لبخند  که ی حال در

به اسم مثالً غضنفر با   ی. شخص شنونیو گل م  گنی بار چند نفرن دور هم نشستن و جمعشون جَمعه. با هم گل م  هی  ":گهی م

  شهی مرد رد م  ه ی خنده،ی حرفاشونو بشنوه هِرهِر بهشون م نکه یو بدون ا  کنه ی داره نگاشون م  ستادهیاز اونا، ا  ی ادینسبتاً ز یفاصله

اشک تو چشاش حلقه زده با   که یغضنفر در حال "!؟گنی م ی اونا دارن چ ی دونی آقا!! م د یببخش":پرسهی زده از غضنفر م و بهت 

غضنفر   "!؟یخند ی باهاشون م ی دار  یحرفاشونو بشنو نکهیا بدونپس چرا ":پرسهی م  اون مَردَه از غضنفر "نه آقا. ":گهی خنده م

 « "خب، چون من بهشون اعتماد دارم . ": گهی م نیرو زم  افته ی از خنده م که ی در حال

 .«نیزنی م  میقشنگ  ی . حرفانیخوب  یلیتر شد و گفت:»واقعاً شما خکارگرجوان پررنگ  لبخند 

 بهت اعتماد دارم.«   یگفتم که بدون نویو گفت:»حاال جد بزرگوارم، ا د یاو را بوس  یهادوباره گونه  مهران
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!؟  نیلطفاً منو پدربزرگو جد و پدر جان صدا نزن شهی آقا!! م د یگفت:»ببخش کردند ی تمنا م شیهاچشم که ی جوان در حال کارگر

 «  ترما. ک یکوچ  یلیشکل ماهتون بشم، من از شما خ ی آخه فدا

  ست؛ ین افهیکه به سنو ق  یشور خورد و گفت:»نه پدربزرگ. بزرگ رکِ یساقه پن ک یدستش را از دور گردنش در آورد، دوباره  مهران،

آدم برو سرکارت تا   ی. حاال مثِ بچه شد ی خر، تاج سر م د یداره. اگه به فهمو شعور نبود؛ با  یبه فکر، شعور و فهم آدما بستگ   یبزرگ

 اخراجت نکردم.« 

 انداخت و گفت:»چشم.«   نییو سرش را پاا 

فلفل  پاشاند و خورد و خطاب به او    یکم  رک،یشاخه پن ک ی  یمهران، رو رفت،ی داشت سراغ کارش م که ی حال در

 .«  نیپدر بزرگ. جدم مراقبت باشه. آفر ن ی:»آفرگفتی م

  اش یالماس  یبه ساعت مچ  یگذشت. نگاه  یاقه یرا پاک کرد، باز در حال خودش بود. چند دق شیهالباسش، لب   نیبار با آست نیا

خدمتتون.   دم ی وقته، االن دست مزدتونو م ر ی. دزانیعز نیگفت:»خسته نباش   شیمهربانش به کارگرها ی انداخت و سپس با صدا

   « هاتون منتظرتونن.خونه، خانواده  نیبر

  ه یشکوفا شد و گفت:»آخه قربان، هنوز   شیهابر لب  ی به ساعتش انداخت، لبخند  ینگاه ش،یالنسبتاً سن با ی از کارگرها یکی

 .«  ی لیساعت مونده تا تعط

  یهانقش بست، قد خم کرد و دست شیهابر لب   ییبای. لبخند زستادیا شیشد، رو به رو کی نزد او  به  آرام –آرام  مهران،

  د،یکشی از توانتون تو باغم زحمت م شتری. در ضمن شماها بستی ! هوا خوب نزمیسپس گفت:»نه عز د،یرا بوس  اش ده یچروک

 که کمکتون کنم.«   مهیانسان یفه یوظ

از سرمون   تویَخدا سا ،ییآقا یل یگفت:»خ  کرد، ی م ی و از رفتارش احساس غرور و مردانگ   یاز ته دل احساس شاد که ی در حال او

  ی آدما یداشته باشن؛ ول  یظاهر خاص و متفاوت د یخاص، با یآدما کردمی فکر م شه یامّا هم نیپیخوشت  یلیکم نکنه. هرچند خ

 .«  یانسان نیترانسان باشن و شما هم خاص  د یخاص با

را   ندهیفروبرد و عالوه بر دستمزد امروز، دستمزد چند روز آ   بشیرا در ج شیها** و آغوش گرفتن. **دست  قه یاز چند دق پس

  که ییبزرگ رفت؛ جا یهاشدند. سپس مهران به طرف اتاق  شانیهاخانه  ی پرداخت کرد و آنها شاد و خرم راه شیهم به کارگرها

  هی آرام گفت:»شماها هم  ی آنها کرد و با لحن شکشیپ یاپرتقال بودند. لبخند تازه  ن از کارگرها مسؤل بخش انبار کرد یبعض

  نده یدست مزد امروز و چند روز آ گه یدو ساعت د  یکیهاتون. تا خونه  نی . بعد برنیچند جعبه پرتقالو انبار کن  نیا نویزحمت بکش

 .«  کنمی م ز یرو به حسابتون وار
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  شیالی و یراه  متشیقگران   اریبس یها، سوار خودرو نشست. پس از انبار کردن پرتقال  شانیهاحرف، لبخند بر لب  ن یبا گفتن ا   

 شد. 

 

 

۴ 

  یاطیپارک کرد. ح ی و پر نایس  متِیقگران  ی کنار خودورها اط، یح یبزرگ گوشه نگ یرا در پارک شی خودرو د یکه رس  الی به و   

در قلب انسان   ی فی مرکباتش حس لط یهارا نوازش و با درخت   یمتنوعش، روح آدم   یهاگل  میداشت؛ که شم ع یبزرگ و وس 

به   یوسعت ال ی. و–داشتی وا م رتیرا به ح یانده یهفت رنگ هر ب   یکمان نیرنگ  چون–پرندگان رنگانگش ی. نماکردی زنده م

رنگ بر نوک   د یشهر را چند برابر کرده بود. دو کبوتر سف ییبایشکل و متحرکش ز ی هزارمتر مربع داشت، سقف مثلث یاندازه

بر افراشته و   وانشیا ر یز ییها. ستوند یدرخشی م ابینا ید یچون مروار  دش یسف یو نما فرود آورده  می سقفش سر تعظ

گسترده بود؛ که شکوه    وانیدر ا  یرا گرفته است. فرش قرمز  یاخورده  ن یبودند؛ که دست فرد زم یبه شکل انسان شیهاسرستون

 یهاپر نقش و نگارشد، عطر خوش غذا ییرایو سپس اتاق پذ   الی وارد و ی . وقتکردی م ی متجل  ییبایرا به ز نیزم  رانیا ی هنر معمار

در دلش زنده   ییچنان اشتهاجان غذا خورده بود، آن  ی اگر تا پا یداشت که آدم  یخوش  ی بو یبه حد  د؛یمشامش رس  هب  یپر

دهان   یباره تو  کیدر دستش را    رکیپن یچند ساقه  که ی . مهران، در حالخوردی خود را با آن م یکه دست و پنجه  شد ی م

به احساس آرامش   شه یغذا را استشمام و مثل هم میشم آرام–و آرام ستخود را ب یهاچشم د،یجوی م  ادیز اقیگذاشت و با اشت

رنگ پشت   یصورت  یدلربا و لباس   اریبس یابا اندام و چهره  ، یدرون دهانش را قورت داد. پر رک یگذشت. پن یاه ی. چند ثانکردی م

و سرخ بودند و    د یسف ان یدر م ک یبلند و سرخش ادامه داشت  و  یهاتا پشت ناخن  نش یآست یهانخ  یکه بلند  ستاد؛یش اسر

او را   یهادست آرام –گذاشت. مهران، آرام  شیهاچشم  یرا رو  فشی و لط د یسف یها. دست کردی م ییآنها نقش قلب خود نما ی رو

 .« ارمیسر سفره تا برات غذا ب نیدلم، برو بش ز ینشست و به او گفت:»عز شیهابر لب  ی . لبخند د یو بوس  د ییاز هم باز کرد، آنها را بو

 .« یدی که به روح و جسمم جون م   ی. تو خودِ عشق زمیهم  با خنده گفت:»باشه عز او

غذا نشستند.  ز یو پر نقش و نگارش شدند و سر م  بایرا در دست هم گذاشتند و وارد آشپزخانه ز شانیهادست  د،یخند  ، یپر   

   که – تفت داده شده بود  رکیو پن  اریخاو یاز نوع ماه  یآن ، ** سر زن و شوهر، سوپ یکل  یبود که نما  دهینوع غذا را چ نیچند 

 شانیهازن و شوهر، چشم ی آن موها یرنگارنگ و دلربا  ی. پرها–کردیم   ییآن خود نما ی در حال خوردن دانه رو یطاووس  نقش

بودند. تن   یچنگکلب  یده یبه شکل گل ارک رکیپن یبه اضافه  جاتیبا هفت نوع سبز یساالد شانیهاسرخ و لب  ب یدو س 

از گوشت کبکِ   ییهاپروانه با رشته  یهاو رنگ بال   کردی م  ییاز پروانه خود نما یبا نقش دشمالی از جنس برنج سف دشانیسف

از عسل ناب و گوارا پوشش   ترن یریو آب پرتقالِ ش   یو یآب ک ب،یآب س  وان یبود. گردنش را چند ل ران یسرخ ا یآغشته به طال 

چشمش که به غذا افتاد از   شهی کنجد و گردو بود. مهران، مثل هم  بیشکل، ترک یکمان ییهاظرف  شی. ابروهادادی م
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جان از آن خورد،   یور شد و تا پات غذا حملهبه سم عی و سر  یبه دندان گرفت. آب از دهانش جار رتیانگشت ح اش ی هنرآشپز

.  د یدراز کش یی رایاتاق پذ  ی در آورد و تو  خچالی از  رک یبلند شد، چند شاخه پن شیکرد. از جا یگزاربه رسم عشق **. سپاس 

آن    یرو  بر  که –. دستش را بر دامن لباس خود گذاشتستادیا ش یش رو به رویو رعنا ده یبا اندام کش ی گذشت. پر یاچند لحظه 

.  –بود زانی از آن آو نشیهمانند آست ک،یبلند و بار ییهاقرمز و نخ  یهادختران رقصان و برجسته با روبان  یده ینقش گل ارک 

  مانْد؛ی ف مشکلش به رنگ بر  ی ضیبصورت  کرد، ی خودش م یمهران را محو تماشا دند،یدرخشی رنگش که م ییذاتاً طال  یموها

شنا  اش ییایدر  یهاچشم  ی بود؛ که تو انیماه  یپشت یهمانند باله  شی. ابروهاساختی م  یجار  یهر مرد یکه آب از لب و لوچه 

ش، یهاو با پلک زدن   کردی را دلرباتر م  ایدر  نیدارش ابلند و قوس   یهالنگر انداخته بود. مژه  یاد یز ی و در دل مردها  کردی م

پرتقال ناب   یکه مزه  اش یاغنچه  یهاافزوده بود و لب  ییبایز  نیبر ا اش ی قلم  ین ی. بزدی دل مردان و پسرکان موج م  یعشقش تو 

عاشقانه   شی مهران به وجد آمده بود، برا دن ی. او با دکردی م شتر یب شهیرا هم شیبود و اشتها رنشدهیو مهران هرگزس  دادند ی م

در کنار مهران   بایز ار یچرخش بس کیبا  قه ی . او بعد از چند دقربودیدلِ جوان و عاشق مهران را م   ر شتیو هر لحظه ب د یرقصی م

  یرو  آرام –گذاشت و آرام شیهادست ی را بر رو شیهارا گرفت. گونه  اش ده یورز یهادست  فش یلط  یهانشست. با دست

را   شیموها یزد، به آرام  ی پر ی به رو یلبخند  ران، . مهد یاو را بوس  یها. سپس سر خود را بلند کرد، دست د یکش شیهاگونه 

کرد   یاشکر خنده ، ی. پرد یرا بوس   شیها. مهران دست کردند ی آرامش را حس م شتریو هر دو لحظه به لحظه ب کرد ی نوازش م

 همن.«   ی. اگه عشق باشه، کبوتر و باز هم لنِگه کنهی که نم گفت:»عشق چه کارا  یگذشت. او با لبخند  یاقه ی **. چند دق

 دایبتونه جوابشو پ ی . هرکستا حاال نتونسته  حلش کنه  یشکیمعما هست ه ه ی گنی . میپر ی:»راستد یزد و پرس  یمهران لبخند 

 !!!«افتهی براش م ی و اتفاقات جالب رسهی م  زایچ ی لیکنه به خ

 !؟« هیزده گفت:»واقعاً!؟ خب اون معما چبهت  ،یپر

  ی و تو شی. رنگ نداره؛ ** اگه داشته باش نه یریش  یل یخ ش،یکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش  هی زل زد و گفت:»اون چ شیهابه چشم  او

 .« یول ی کن  یکوهو هم باهاش متالش   یتونی خونت نفوذه کنه م

. اگه  یبکن ی کار خاص ی تونی نم گهید ،یمدت از وجودت حذفش کن  هی :»اگه بعد از کرد و ادامه داد نییپاباال و  ی را کم شیابروها 

عادل و با    ه،یکیبرا همه  شناسه،ی . سن هم نمینرس  د یبا از دست دادنش به دوتاشم شا ید یرس یبا وجود اون به ده خواستت م 

 وجدانه.« 

 !« هی و جالب  بیسخت، عج یگفت:»معماخاراند و   ی سرش را کم یپر

 خونه!؟«   اد یم ی کِ نای:»س د یو پرس   د یکش ی قیگذشت و مهران نفس عم یاه یثان چند 

 جواب داد:»فردا.« یبا لبخند  او

 چشمش را باال برد و گفت:»ُشکر.«   ک ی زدی غم در دلش موج م ایکه گو مهران
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 مهران.«   گمی چنگ زد و گفت:»م شیبه موها یپر

 مهربانه گفت:»جونم!!!«   یدلربا و نگاه ی با لبخند  مهران،

   «ی سال ول 48سالمه وخودت 41من نکه یصورت مهران گذاشت و گفت:»با ا  یدستش را برداشت و رو  او

 .«  ایجانم! چش حسودت کور، چقدر خوب موند  یو گفت:»ا  د یرا بوس  شیهازد و دست   یلبخند  مهران،

 .«  نایدختر داشته باشم و هم پسرمون س  ه یسالشه، هم من دوس دارم ۲۵و ادامه داد:»االن پسرمون د یخند  او

را  گرد کرد و گفت:»نه! نه!   شیهارا باال برد و چشم شیهابه او وارد شد، دست یبی حرف، شوک عج ن یا دنیانگار با شن مهران،

 دش یشد  یهاه ی کرد. من که از گر  اهیاومد، روزگارمونو س  ایبه دن کهی وقتدونه بچمون    هی  نیازم نخوا. هم نو یجان من نه! خواهشاً ا

بچه   گهیبگم، من د  ی . به چه زبوند یچیپی تو گوشم م هاش ه یگر یسوم باز صدا یطبقه  رفتم یم  ی وقت  یخواب نداشتم. حت

 . اه.«  خوامی . فقط تو رو مخوامینم

 اش را جمع کرد و ادامه داد:»**.«  کلفت و برجسته  یهالب  سپس

 .«  خوامی گفت:»نه خب. من دختر م د یکشی صورت مهران م  ی را رو شیهادست  که ی در حال او

 .«  شهی م ی چ نم ی. ببکنمی گفت:»باشه. حاال بهش فکر م ی شخند یهم با ن مهران،

 از باغمون چه خبر!؟«  یراست به  مهران انداخت و گفت:»ممنونم عشقم. یزد و نگاه یلبخند  او

 امّا«   مییخوای درست همونجور که م  ره، ی م شیپ ی ادامه داد:»باغ نوکرته، کارامون داره عال ی با لبخند  سپس

بخصوص دلم واسه چندتا از جووناش   زنه؛ی به دل نم یاز کارگرامون چنگ  یاد یتعداد ز ی مال تیو ادامه داد:»وضع د یکش  یسرد  آه

صورتت چه   یتو  ندازهی تفشو نم  یکس یزمونه هم اگه پول نداشته باش  ن یا یازدواج کنن، امّا پول ندارن. تو  نخوای که م  سوزهی م

 بهت زن هم بدن.«   نکهیبرسه به ا

 .«  رمی غرق اندوه شد، گفت:»بم ایحلقه زد، انگار در اش یی ایدر یهااشک در چشم  او

 و گفت:»دور از جونت.«    د یرا بوس  اش یشانیپ مهران

ندارن و هم   یهم خودشون احساس خوب  م،یبهشون پول بد  می ما مستق نکهیحلقه بست و گفت:»ا یپر یهاچشم  یاشک تو  سپس

 .«  کننی کار م فردا که پولشون تموم شد، اونوقت چه 
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براشون درست کنم که   یتیگ حماصندوق بزر هی که   نهیگفت:»راستش من قصدم ا  کردی داشت او را نوازش م  که ی در حال مهران،

پس دادن   یهرموقع افتاد دستشون پسش بدن، وقت  ای  کم–– کم ایبود بردارن. بعداً  ازشون یکردن، هرچقدر ن دایهرکدوم مشکل پ

 .« کنهی م دای گه پول گردش پید ی نجوریرو حساب صندوق، ا ندازمای م

برا   یزیچ  ییخودرو ،یامغازه  کنن،ی م  ی برامون کارگر  نکهی در کنار ا توننی م  ینجور یو ادامه داد:»ا د یرا ورچ شیهالب  سپس

 .«  کنمی بهشون کمک م  شتریدل به کار و زنو بچشون دادن، ب شتر یب دمیخودشون بخرن. منم اگه د

 جان؟«   ی گفت:»چطوره پر کرد ی او را پاک م یهاداشت اشک که ی در حال مهران،

 منونم.«  م  ه،یو گفت:»عال د یرا بوس  شیهادست  او

 .«  ستیدر کار ن یآسون ینکش ی تا سخت  ه،ی آسون یتازه کرد و گفت:»خوشبختانه بعد از هر سخت   ینفس سپس

  یاز همون ابتدا با سخت ایانگار برخ ه،یحکمتش چ دونم ی امّا نم ، یگیبود که تو م  ینیزد و گفت:»کاش هم  یلبخند تلخ مهران،

طور  . همون ستین شیذره آسا  هی  شونیزندگ  یو تو رنیمی هم م  یو با سخت  کننی م ی و زندگ شنی بزرگ م یبا سخت شنی زاده م

بزرگتر   یانگار هرچ دونم، ی . نمرنیمیم  شمیو با آسا کننی م  یو زندگ شنی بزرگ م شیسابا آ شنی زاده م شیبا آسا ایکه برخ

 « "ریبخ ادش ی ":گنی م شتریب شن،ی م

  نکهیبرا ا یدوس داشته باش   گهید  زیاز چ  شتریب زو یچ ه ی د یاوقات با یل ی خ به،ی. بد عجهیبی و گفت:»روزگارِ عج  د یکش ی سپس آه 

و بد جور تورو     ادیسراغت م یکنی فکرشو هم نم  یکه حت یز یچ ،ی. گاه یفراموش کن  ویکیباس اون  یبرس  قت یاز عال  ی کیبه 

 .« زنهی م نیزم

هم زمان با    ییایدن  د ی. شایاز جات بلند ش  ینتون  وقتچ یه د یکه شا یخوردن  ن یگذاشت و گفت:»زم ن یدستش را رو به زم  نوک

 .«یش ی م حرکتی آروم و آروم، خشک و ب  کنه، ی بشه. تو رو مات و مبهوت م رون یخوردنت،  و نیزم

. اون وقت حس  یبه عقب برگرد ی تونیو نه م   یبمون  یتونی نه م ،یجلو بر  یتونی را تکان داد و گفت:»نه م شیپا یهاانگشت 

 منه.«   یکارگرا تِیحکا کنم ی . حس مستییخدا هم با تو ن ،یکنی م

 !؟«  میخوش باش  کمیرا چرخاند و گفت:»حاال اجازه هست  شیهاچشم

  ی لیآدما هم خ نجور یآدما انسانن، عشقِ ا نیتربا ارزش  ی با ارزش  یلی قلبش گذاشت و گفت:»چشم. واقعاً تو خ یسرش را رو  او

 . خوشحالم که عاشقتم، مستتم.«  –خوانی و صالحتو م ر یخ شهیهم –باستیز

  شیپ یکارامونو اونجا عال شه یدانمارک مثل هم  یری حلقه زده بود گفت:»فردا باز م شیهااشک در چشم که ی در حال مهران،

 باش.«  . مراقب خودتشهیامّا دلم برات تنگ م  ؛یبری م
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 .    دند یدر کنارهم خواب  قهیو بعد از چند دق  د یرا در آب پرتقال چرخاند و خورد، آب پرتقال را نوش   رکیسپس چند شاخه پن    

 

     

         ۵ 

  کهی حرکت شدند. مهران، در حال یدل چسب آماده  ییبودند. پس از صرف ناشتا دارشدهیاز خواب ب یدم، مهران و پر   دهیسپ   

و او    د یرا پوش  شیهالباس  ، یدلربا شده بود. پر  اریو بس  زدی را شانه م شی موها نه یآ  یبود، جلو  دهیپوش  یی بایز اریو بس کیلباس ش 

  یی با موها نا، یگذشت. س  یاه ی کرد. چند ثان  شیآرا ی نداشت را کم شیبه آرا یاز یرا که ن شیبایز اریبس یرا دلرباتر کرد و چهره 

که   ال یو ینور رسان ستمیس  به  خورد  چشمش دوباره   که –در گذر باد بود وارد خانه شد   شانینخل پر ک یکه انگار  – دهینرم و ژول

در حال بخشش را   ی روشن کردن لوسترها مرد ای د یتابش خورش  نگامبه صورت خودکارانجام گرفته بود و ه ط یمتناسب با نور مح

. شد ی م یاول، دوم و سوم و..منته یها انداخت؛ که به طبقه به حفاظِ پله  ی. نگاهدادی م شینما یشمی دست بافت ابر یهابر فرش 

جلوه   نیبه هفت س  هی شب یز یچ وروزن امی که ا زدند ی با هفت رنگ متفاوت چشمک م کردند،ی ها را خاموش متمام چراغ  که یزمان

 .«شهی جا مثِ خونه آدم نم  چینقش بست  و گفت:»ه شیهالب   ی. لبخند رو دادی م

نگاهش کرد و گفت:»قربونت برم.   شکشی پ یگذاشت، لبخند  شیهارا بر شانه شیهامهران دست  ،یبعد از سالم و احوال پرس     

سر   ه ی د یون، خودمم باو انجام دادن کارام  ی آشپز  سیکه بره دانمارک واسه تدر  نجایتا فرودگاهِ ا رسونمی . من مامانتو مزمیپسرِ عز

 .«  گردمی کن تا برم ی دگیباش به کارا رس  نجایدارم. ا ی کار ه یبرم تهرون  

 راحت بابا.«    التیو گفت:»چشم، خ د ی جا کرد، او را در آغوش کشرا با دست جابه  نکشیع نا،یس 

. سپس از مادرش   کردی ها را نوازش م چشم  بایز اریبس یهابزرگ انداخت که با پوسترها و نقش  یبه آشپزخانه  ینگاهم ین 

 !؟«  میمامان، تخم بوقلمون دار ی:»راستد یپرس 

 !؟«  زمیگفت:»چطورمگه عز ی با لبخند  ،یپر

از   یغن طورنیو هم شتره یها بپرنده  یه یاز تخم بق مشیز یشکمش گذاشت و گفت:»هوم هوس کردم، هم من یدستش را رو  نا،یس 

 داره.«  ی ریضد پ ت یهستش و خاصE  نیتامیو

  پوستمون  به ما  فقط   –خودش گذاشت و گفت:»چه خوب. همه به فکر پوستشونن ی صورت سرخ پرتقال یمهران دستش را رو  

 .«  –میرس ینم

 بردار.«   خچالهیتو  م، یگفت:»آره تا دلت بخواد دار نایو به س  د یبه مهران انداخت، خند  ینگاه ،یپر
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  نایدر آورد و با س   خچالی از  رک ی پن یادیمهران مقدار ز  قه،یو از  چند دق  د ی. پسرش را بوس د یرا در آغوش کش نایسپس او، س    

دان عازم فرودگاه نتکابن  سوار شد. آنها شاد و خن یآورد، پر   رونیب نگی را از پارک متشیقگران  یکردند. مهران خودرو  یخداحافظ

را از نگاهش   شیانداخت و با اشتها صبحانه خورد. سپس وارد اتاق خودش شد و کتابها ز یم ی رو ار اش ی کتِ مشک نا،یشدند. س 

اتاق در   عی. سرستادیا د یکه رس   یو. . .به آخر  وساختاراًنها  یصنعت یداروها  شرفته،یپ یداروشناس  ،یداروشناس  هی گذراند، اصول اول

آورد و در کنار    رونیب ف یتختش نشست و لپ تاپش را از ک ی رو برداشت،مرتب کرد. کتاب را  اق،یرا با شور و اشت  اش خته یهم ر

 کرد.  کتاب و نوشتن  نکات یشروع به مطالعه  کرد، ی گوش م ی و آرام کالم ی ب ی قیموس   که ی خودش گذاشت. در حال

 

 

                 ۶ 

 یمایداشت وارد هواپ که ی کرد و در حال ی خداحافظ یهم، پر دنِیبعد از در آغوش کش  دند،یبه فرودگاه رس  یپر مهران و      

به   ینیری. هرچند همراه با دست تکان دادن، لبخند ش دادند ی و خلبانش منتظر او بود؛ به سمت هم دست تکان م  شد ی م  یشخص

  یاه یحس کرد. چند ثان شد ی شان هم مرا از چهره  نیتنگ شده بود و ا هم  یجور برا  د ب امّا هنوز نرفته دلشان زدند؛ی هم م

 شد،ی پرواز م  یآماده  رفته، –و رفته کرد یباند فردودگاه حرکت م  یداشت رو  ما،یهواپ که ی شد. در حال مایوارد هواپ  یگذشت و پر 

کتش در آورد.   ب یرا از ج اش ی آفتاب نکیجانانه ع ی با لبخند  د آن از باند بلند ش  که ی و تا زمان کرد ی مهران همچنان به او نگاه م

  ن، یو انتظار زم  مایشد و به سمت تهران، حرکت کرد. بعد از چند ساعت نشستن درهواپ شیآن را به چشم زد و سوار خودرو

شهر، شوق   نیا ی لمللا ن یودگاه بزرگ و بو فر  زدی که در آن آرامش موج م ی. شهرشد ی م ده یکپنهاک، د ی بایز شهر اندک–اندک

  گر ید یمایدر فرودگاه، کنار صدها هواپ  یپر  یشخص  یمایکوتاه، هواپ  یقه ی . بعد از چند دقکردی زنده م  یپرواز را در دل آدم

از قسمت   قهی شد. بعد از چند دق ادهیپ ما،یزد و آرام آرام با غرور از هواپ شیبایز یهارا به چشم  اش ی آفتاب نک یع ینشست. پر

و   شد ی م دهی در گوشه و کنار د یبرمسافر یکه صدها خودرو  د؛یرس  ییخارج شد و به جا ، یمسافر بر نال یو از درِ ترم ماهایهواپ

کوتاه،   یقه یداشت. بعد از چند دق ی بیساس عجو اح کرد ی چنان، فکر مهم د،یرس ی به گوشش م  مایهواپ یهنوز صدا ،ی شیکم و ب

 Hej! Undskyld mig, tak mig til Port Nha Houn, men vær":» تگف   یبه زبان دانمارک شیبا لبخند دلربا

venlig at gå til Andersson Boulevard og tage den der Port Hayounآقا، لطفاٍ منو به بندر   د یش)سالم! ببخ

 (.« هاونیبندر ن میو از اونجا بر م یاما لطفاً ابتدا به سمت بلوار اندرسون بر د؛ یببر هاونین

 ) حتماً خانم! باعث افتخاره.(«  Sandsynligvis damen, stoltگفت:»  یبه  پر  ی با لبخند  زی راننده ن 

 یهایی بایدر ذهنش زراه افتاد،   نیدهان گذاشت و ماش   یتو  ی عقب نشست، آدامس یصندل ی رو یحرف، پر  نیبعد از گفتن ا   

  ینگاه م ین رون ی خودرو به ب یشه یاز ش  یو...«که پر  تیدانمارک، دژ کسل  یمل  یاز جمله»:گالر  کرد؛ی دانمارک را مرور م 

و پارک   تاالر شهر، بلوارِ اندرسون ی بایز دانیو گذشتن از م  قهی. بعد از چند دق بردی مشهر، لذت   یهایی بایو داشت از ز انداختی م
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  ،یفضانورد   لیاستوار، قد علم کرده و به داشتن انواع وسا ی که مثل کوه –دند یرس  یاره یبه برج دا ی وو یت زیانگ و شگفت   یح یتفر

  به که   –بورگ نیگذشت.  پس از گذشتن از کاخ روزنبرگ و کاخ امل یاقه ی دق   چند . –نشاند  ی پر یهامشهور بود و لبخند بر لب 

  یهای و کشت ق یبا شکوه و دلربا که با نگاه کردن به قا ی. بندر–دند یرس  هاون یروزنبرگ بود به بندر ن یقلعه  یخواهر خوانده  ینوع

که جان خود را   یملوانان بوداد ی ی بنا ، و در انتها لنگر گاه  زدی موج م یو جذابِ پهلو گرفته درآن آرامش در روح و قلب آدم یمیقد 

 نی از بزرگتر ی کی ی خودرو در جلو ه، ی. بعد از چند ثاندادی م ی زیانگ حزن  یامنظره  بایمکان ز  نیاز دست داده بودند به ا

انداخت.   یسطل اشغال کنار در ورو  یعبور کرد و آدامسش را تو ابانیشد. از خ ادهیپ هی و بعد از پرداخت کرا  ستادیها ارستوران

با فاصله از    یبزرگ نئون  ی آن دو تابلو یبه آموزشگاه بزرگ انداخت؛ که رو  ینگاه کرد،ی همزمان که داشت به جواب معما فکر م

 Historian your life, learn from the past and use it to create the bestنوشته شده بود:»   یسیهم به زبان  انگل

future for yourself and the  most beautiful history for your posterity  کن از گذشته   ی خیرا  تار اتی )زندگ

 .(« یرقم بزن ندگانت یآ یرا برا خیتار ن یباتریخود و ز یرا برا ندهیآ نیحالت استفاده کن؛ تا بهتر یو برا  ریدرس بگ 

 نوشته شده بود:»  گر ید ی تابلو ی رو و

 Cooking is not just an art. understand this art is more important than haveing the talent, be 

friend with nature and feel it . 

دوست   عتیبا طب  یاز آن داشته باش  یاست که درک درست نیتر از استعداد امهم اش ی ر یادگی  یبرا ست، یهنر ن کی فقط   ی)آشپز

 .(« یو حسش کن یباش 

  فش یرا در ک نکش یآمدند. او ع  یو برازنده به سمت پر بایز یاندام با لباسهابعد، چند خانمِ خوش چهره و خوش  ییهالحظه    

گفتند و با لبخند بر لب به همراه او    یگرم  یی به او خوش آمد گو بایز یهابه سمشان حرکت کرد. آن خانم یگذاشت و چند قدم

خانم و آقا با   یدرِ آشپزخانه را باز کردند، تعداد  نکه ین آموزِش بود. به محض اکه مکا رفتند  ی بزرگ و مجلل یبه سمت آشپزخانه 

 ،–گذشتی از دور تا دور آن م د یسف  یرنگ که نوار  یمشک ییهاو کاله  گذشتی از وسط آن م یمشک ی که نوار –د یسف یلباسها

  ی )خوش اومد Welcome Professorگفتند:»  ی پر به  یسینشست و با زبان انگل شانیهالب  ی بر رو یلبخنِد خوش خط و خال

 استاد.( «  

انداخت. سپس به سمت   ینگاه م یو مدرن آشپزخانه ن کیش  یهاوار یبه د شد،ی داشت کم رنگ م  شیهالبخند  که ی او در حال    

نداخت. لبخند  پنجره ا یرو  ی دلربا یبه گلها یجلو رفت، نگاه یقدم  چند . –از آشپزخانه بود یقسمت در  که  – رفت یادو پنجره 

رنگ و مجللشان را کنار   د یسف یهاو پرده  د یکش  یقی ها را باز کرد. نفسِ عمپنجره  سشکوفا شد. سپ شیهالب   یرو  ی آرامش بخش

و   یانقره  یبا درها بایز یهاخچال ی به چند گازِ تخت،  داشتی داشت به سمتشان گام بر م   کهی زد و رو به شاگردانش کرد. در حال

  کرد ی ها را نوازش مکه درخششان، چشم  یگوناگون  ییهاف نصب شده بودند، ظر وار، ید ی که بر رو ییهودها ،یماس ال یهاره یدستگ 

 گفت:»   ی سیتازه کرد و  به زبان انگل ی گذرا انداخت. نفس یو..نگاه
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 You know why, I always set the culinary class,  in the place which  is  next to the nature !!? 

 کنارش باشه!!؟(«    عتیکه طب  کنمی انتخاب م یآشپز  یواسه آموزش  وییجا شه یچرا من هم نیدونی )م

 د و گفت:»  ز ی شخند ین کردند،ی زده، داشتند بهم  نگاه م به شاگردانش انداخت که بهت ینگاه

 Because cooking is not just about taste. The beautiful atmosphere makes it more delicious. 

Cooking is not just tasting and smelling. It should includes beautiful shape, too 

خوش   د یبلکه با ست؛یفقط مزه و بو ن  ی. آشپزشهی م شترش یب یباعث خوش طعم بایز ی فضا ست؛ی فقط طعم ن  ، ی)چون، آشپز 

 هم باشه.(«  بایرنگو ز

 و ادامه داد:»  د یکش  یق یعم نفس

 Nature, is an art, creative thing . we are not the artwork,  we ourselfe are art . In one word ,  

world  will become dark  and  full of fear without us. In the other hand, creativity brings 

creativity. It is the reason that I choose these places for cooking 

. از  شهی و پر از وحشت م کو یبدون ما تار ایکالم دن   هی . تو می ما خانما خود هنر م،یستین یخالقه، ما خانما اثر هنر  ه، ی هنر عت،ی)طب

 .(«  کنمی انتخاب م یآموزِش آشپز ی جاها رو برا نجوری خاطره که من ا ن یبه هم اره؛یم ت یخالق ت، یخالق میطرف

 و از آن خارج شد و گفت:»    د یاتاق بود، لباس آموزش را پوش  یرفت؛ که در گوشه  یکوچک  یسپس به سمت فضا او

OK! As I said before, I will teach you a variety of Persian kofteh in  a few sessions 

 آموزش بدم.(«  بهتون  و یرونیا یهاچند جلسه قراره انواع کوفته  یقبل، بهتون گفتم، امروز، ط  ی طور که جلسه )خب! همون 

 و گفت:»  ستادیشاگردانش ا  یرو به رو  سپس

 As I said, there are different types of kofteh including "Simple kofteh, meatball, tiny kofteh, 

koofteh tabrizi, carrot kofteh, Chicken kofteh 

 مرغ و...(«   ی کوفته  چ، یکوفته هو ، یزیکوفته تبر زه، ی کوفته ر ،ی ساده، کوفته قلقل یجمله:»کوفته  از

 زد و ادامه  داد:»  ی لبخند  سپس،

Most koftehs have red meat, but the ones that I teach have two main difference with all koftehs, 

the first one is that they have a small amount of potato, and most important of all, we use 

mincemeat of accipenser instead of red meat ... Although you use some potatoes, on some 

koftehs 
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با  یگفت دوتا تفاوت اساس  شهی م  دم،ی که خودِ من، آموزش م ییهاها، گوشت قرمز وجود داره؛ امّا کوفته کوفته   شتریب ی )تو

  ارِیخاو یِگوشت قرمز از گوشت ماه یجاتر به رنده شده و از همه مهم   ی نیزم بیس  ی مقدارِ کم نکهی ا یکیها داره؛ کوفته   یهمه

 هست.(«   ی نیزم بیها، س کوفته   یتو بعض چند . هرمیکنی چرخ شده استفاده م

 کرد به قدم زدن و گفت:»  شروع

Because it will make it more delicious, And it is an aristocratic food for you that like to make 

aristocratic food. It's  healthier and more  delicious and so on ! 

. هم  هیاشراف یغذا ه ی ن یدرست کن  یاشراف یغذاها شتر یب نیشماها که دوس دار ی هم برا کنه، ی ترش م) چون هم خوشمزه 

 !؟(«  یتره و هم و هم. چتر و خوش مزه سالم

 مکث ادامه داد:»  ی از کم بعد 

 Good for  your skin too 

 )برا پوستتونم خوبه خوشگال.(«  

 در همان حالت گفت:»  سپس

OK ! As always, let's go to the fridge to make this meal together  ." 

 .(«  می تا به اتفاقِ هم، غذا مونو درست کن خچال یسراغ  میباهم بر  شه،ی)خب ! مثل هم 

،   آورد ی در م  خچالیو آنها را از   گفتی را به نوبت م یآشپز  یمواد الزم برا  یپر  کهی شپزخانه رفتند، در حالبه سمت آ آنها

 :»  دادند ی کار را انجام م نیهمزمان با او هم  شیشاگردها

   4spoons flour, 3 tablespoon chopped parsley, 1 onion, 1 potato, accipenser's meat 300 g, salt 

and pepper as needed,3 carrots 

چرخ کرده   اریخاو ی عدد، ماه1  ینی زم ب یعدد، س 1  ازیپ ، یقاشق سوپ خور3خرد شده   ی جعفر ، یقاشق غذا خور 4)آرد،   

 عدد.(« 3 چ یگرم، نمک و فلفل به مقدار الزم، هو300

را   شیهاگام با اوبه دقت حرف به گام  شیشاگردها داد، ی م ح یو توض کرد یساده درست م  یداشت همزمان کوفته   یپر  کهی در حال 

 . دادند ی وهمان کارها را انجام م دادند ی با شوق و ذوق و لبخند، گوش م
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کند  و   دنیتهران د یهارا نداشت تا از تمام جاذبه  نیهر چند فرصت ا د؛یبه تهران رس  یمهران، بعد ازچند ساعت رانندگ    

بود.   امدهین  ح یتفر یلذت ببرد؛ امّا او اصالّ برا   شتریبه مقصد انتخاب کند تا ب دنیرس   یرا در تهران برا گرید  یریمس توانستی م

 رش یکم نظ یهابا جاذبه  د یپارس رس به تهران  ی . وقتشد ی م ده یاش ددر چهره  ی آشفتگ  یدر سر داشت و کم  ییفکرها

را بر   اش یآفتاب  نک یکرد. سپس ع نییرا باال و پا شیابروها یو... کم ران ی ا کیگراف یاشراق، رستم باغ، موزه  ی مثل:»فرهنگسرا

بوستان آب و آتش،   الد،یبازار تهران ، برج م ه،ی ذهنش مجسم شد مثل:»عمارت مسعود  یتهران تو  یهاجاذبه  گریچشم زد و د

و   یبروجرد  ابانیشت و بعد از عبورِ خبعد از کنار پل بعث گذ  قهیبوستان نوروز و...«  چند دق  ، یآزاد دانیم  نه،یآبگ  یموزه 

بعد، در   قه ی . چند دق–کردی ترش ملحظه  ناراحتبهنامش لحظه  یکه حت –د یزمان به منطقه شوش رس  قه ی دق نیگذشتنِ چند 

شده   بیهم تخر شیوارهای د شتر یکه ب د؛یرس  اطیبدون سقف و ح ران،یشده به چند اتاقکِ و رانیو  یهامحله و قسمت یهیحاش 

شد در   ادهیرا پارک کرد از آن پ شیخودرو ی چند صدمتر یخرد شده و سنگ بود. در فاصله یهابودند و کف آنها پر از بتن 

آن    ایگو گری. دانداختی به روح و قلبش، چنگ م ی شتریلحظه به لحظه اندوه ب  داشت،ی بر م   امها گبه سمت خرابه   که یحال

که قلب هر   یاکرد. صحنه  نشیغمگ  ی زیاز هرچ شتر یکه ب د یرا د  یاکوتاه، صحنه   یقه ی قنبود. بعد از چند د یشگ یمهران هم

  یبا کاله یشخص  ی کیجلو رفت تا نزد گری . چند قدم دکند ی م ها را کباب که روح، جان و قلب   یری. تصوآوردی را به درد م یانسان
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که چند چروک و لکه و زخم،    شیبه رنگِ گرگ و م  یداشت، صورت اشی و پاره بر تن استخوان نیچرک  ییبه رنگ شب و لباسها

به چشم   غتخم مر یچند لکه به رنگ زرده  شیهاچشم  ید یبه رنگ شب که در سف  ییهاکچل، چشم  یی بود. ابروها اش یچاشن

شت مثل  رنگشان دا  گر یکه د ییهاپر و بال عقاب، کنده شده بود و لب  گرید  ایدر آن  و گو یاریکه ش  ی عقاب یای نی. بخوردی م

  یزده و پاها  ه یتک  واریداشت. به د اه یبه س  لیزردِ ما یاش رنگ مانده  یباق یافتاده و همان چند تا شیهادندان  شتری. بشد ی زغال م

فشار دادن سرنگ را   ی نا ایگو  یبه دست الغر و کبودش بود؛ ول فیکث  یبا سرنگ  ق یرا دراز کرده  و در حال تزر اش ی الغر و مردن

از آن کپک زده بود را   ییهاکه قسمت  –یخشک مه یانداخت. تکه نانِ ن نیبه زم یحس و حال بود که نگاه نینداشت. او در هم

بود،   یکه نان را بهتر بجود با هر زحمت کرد ی دهانش را باز و بسته م پرست،مثل آفتاب  که ی برداشت و در دهان گذاشت. در حال

را فشرد. سمت   ش یگلو  یبیصحنه، بغض عج  ن یا دنیرا بست. مهران، با د شیهاکرد و چشم  ق یداد و مخدر را تزر  سرنگ را فشار

را داشت در    نیبدتر از ا ی که ظاهر یبه پا خواست. شخص  ییقلبش غوغا ی چپش را نگاه کرد، در احساساتش فاجعه شد و تو

  یبه رنگ خون که موها ییهابا چشم  ی تر شخصطرف . آن دند یرقصی م اش ده یجسد گند  ی ها بر روحالت دمر افتاده بود و پشه 

جسدش   یمگس رو نی. چند بردند ی لذت م اش ه ی بدنش، داشتند از تجز ی رو ییهاکرده بودند، کرم  ی اش را زغالصورتش چهره 

که حال و   یتر شخص طرف. آن دند یچرخیسرش مثل بالگرد م  یباال گری د یپشه  نیو چند  پرداختند ی و نوش م شیداشتند به ع

  نیا دنید  با او. –از قاشق بود ترف یکه کث – خوردی برنج را م ی داشت آرام آرام کم  فیکث  ینداشت با قاشق ه یبهتر از بق یاچهره

  تمامش رنج و عذاب شده بود و آن را در قلبش به زور فرو کرده بودند.  شیا برایانگار دن شد؛ی ها حالش هر لحظه بدتر مصحنه 

به خودش جمع شده بود، سرش تکان   نی مثل جن کهی از خرابه در حال  یاگام برداشت؛ که در گوشه   ی رمردیپ سمت به  آرام –آرام

بغض   ییو با صدا  د یبه او رس  ه،ی از چند ثان د . بعد یکشی م گاریو س  دند یرقصی در گذر باد م  اش یجو گندم ی و موها  خوردی تکان م

 !؟«  هی؟؟ اسمت چ رِمرد ی:»چند سالته پد یبود پرس  گاریس  دن یکه در حال کش رمرد ی کرده از آن پ

گفت:»ت..و...تو   ه یچشمش اضافه شد، سپس به سرفه کردن افتاد و بعد از چند ثان یبه گوشه  گریچند چروکِ د د، یخند  رمردیپ

نشبت به ژبون   گنی چون م ژَنَن،ی م ِشدام یها حِششما حشام هَشتم. بچه  کی و پنج شالمه. کوچ  شی!؟ من هَمَژ بریپ یگی م

 !!؟«  میندار یگی . تو ممیلهجه دار  عتادامعتادا، تعشبو احشاش دارم. آخه ما م

  ن ی:»حسام جان! چرا!؟ آخه چرا اد یدوباره پرس  زد، ی حلقه م اش یشیم  یهاچشم  در  رفته–اشک داشت رفته که ی در حال مهران،

 !؟«  یبالرو سر خودت آورد 

.  اوردمیبال رو َشرِ خودم ن ن یگفت:»من ا ه یقرمزش به مهران نگاه کرد و بعد از چند ثان یهازد و آرام آرام با چشم ی شخند ین او

 هم حکمت داره هم رحمت.«   ، یداره هم بد  یهم خوب ش،یهم رنج داره هم آشا ایدن گنی َشرَم آورد، م ایدن

 .« گفتمی ، داژتم مزد و گفت:»ها ی کرد و پک شیبسته شد و مهران صدا شیهاچشم
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عمم که   شیبابا و مامانو اژ دش دادم. رفتم پ  ، یادامه داد:»اژ همون بچگ  یابغض کرده  ی تازه کرد و با صدا ی به زحمت نفس سپس

مردمم   کردم،ی مردمو م  ینامرد. هر روژ نوکر  یا یدن نیمن بودمو ا گهیعمم بعد اژ چن ما تصادف کرد و مُرد. د رما،یاز قدمِ خ

 . . . «  یلیخ ژییخدا

  گفتم،ی ادامه داد:»آها داژتم م شد،ی مثل المپِ در حال سوختن، باز و بسته م  شیهاو چشم   خوردی سرش تلو تلو م  که ی حال در

 .«  خوردنی و حقمو م ژاشتنی مردم به من لطف داژتن، همش شرمون کال م یلیخ

کردم. از کاغذ   شرفت یپ یل یمن خ ،ی حی شد تفر دنیکش ون ی و قل  گاریکرد و گفت:»البته اژ اونجا که ش  ی تلخ  یخنده سپس

 نگااا.«   شرفتویو بعد به درجات باال، نائل شدم. پ دن یکش گاریبه س  دنیکش

مدت   هیتا   کرد،ی براشون تربچه هم خورد نم یکه کس ازیلب گفت:»درست مثل گوجه و پ ر یو آرام ز د یکش  یآه سرد  مهران،

 از پرتقالو موز، باالتر زده بود.«   متشونیق

ادامه داد:»ارباب ژون!!! ماها اژ   ی و به سخت کردی م  یتابی چشمش ب یتو   یزبانش را در دهان خشکش چرخاند، قطره اشک حسام،

کاش ژودتر    گهید م یبرا... به خدا خشته شد  ی برا ما حکمت بود؛ ول شهیهم  ، یهمژ برا ما رنج داشت. هَمَژ بد  ایدن  م،یتبارِ نون خشک

 .«  یو بدبخت ر یتحق مهه نیاژ ا م یراحت ش  رمویبم

  نیگفت:»قربان! ا قه ی دق  کیدراز کرد و بعد از حدود  نیدستش را به سمت زم   کی و   کردی را نگاه م ن یداشت زم که ی در حال او

 .«  شی دهانِ وَژَغ  نیبا ا مونه ی شگ م یاش مشِ چشاها...ها...چش رهی را م نیداره رو زم  یِش 

 .«  زمی. مشغول باش عزین  یزیداداش. چ ستین ی زی گفت:»چ شد ی م  یداشت جار شیهامهران، اشک از چشم که ی حال در

توجهش   ب،یعج د یشا ی زیطرف انداخت. چبه آن  ی. نگاهد یگوشش دو  یسرفه تو  یمتوال یحس و حال بود که صدا نیدر هم او

را دراز کرده و با   شینداشت پاها ه یبهتر از بق ی که حال و ظاهر  یبلند برداشت، شخص یهابه سمتش گام  عی را جلب کرد. سر

را پاک کرد و   شیها. مهران، اشک کردی آسمان را نگاه م شیهابا چشم تزده بود و داش  هی تک وار یدر دست به د ییچاقو

 مرد!؟«   ی سر خودت آورد بال رو نی !؟ تو چرا اهی گفت:»اسمت چ

  نیجوون مرد قصاب. تو هم با ا ژننی ها ِشدام مگفت:»بچه  هی بعد از چند ثان کرد، ی داشت همچنان آسمان را نگاه م که ی در حال او

 اِشم ِشدام کن.«  

 دادا!؟«   زننی اسم صدات م  نی:»چرا با اد ی زد و پرس  ی شخند ین مهران،

دوستو آشنا و    ژنمی توهم م  یرا بست و جواب داد:»چون وقت شیهاچشم داد، ی در دستش را فشار م  ی داشت چاقو  که ی در حال او

. شکمشو دور  برمی سرشو م ژنمی جلو دشتم م  اد یب ی . هرش کنمی نم یباژ ی پارت کنم، ی م تی. عدالتو رعاشناژمی نم ل یمام لیفام
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کبابش    م،یکنی م مش یمقش م یها تقشبچه   نی. بکنمی م شیقَشاب ژنمی ..در کل مکنمی تِکش م  کهت کنم،ی م  ژش یترو تم نداژم،ای م

 به عژالت.«   م یژنی م میکنی م

  یکوتاه قیرا باز کرد و بعد از دقا شیهاچشم کرد، ی سرفه م شیهاخنده  ن یب ی شیو کم و ب د یخند یداشت آرام آرام م  که ی حال در

بوده. هههههه.. کارمون   یفالن  نکه یبوده، ا ش یقومو خ  نکهی دل غافل ا  یا   مینیبی شرِ جاش، م  ادیحالمون م  نکه یگفت:»بعد اژ ا

 .«  گهیشدش د یمهندش 

بهت بگن؛  د یکه با  ینجوریکرد و گفت:»جلل الخالق مهندس.. ا نییرا باال و پا  شیگاز گرفت، ابروها ی را کم اش ی نییلب پا مهران،

 .«  چهی. شدن بازنیمثالً. اسم جوون مردا رو هم خراب کرد   یز یچ نجوریگورکن، خون آشام خفته. ا

 االن!؟«   ی گفت ی. ش دمیچند پلک پشت سر هم زد و به مهران گفت:»نَفَم او

 .«  یفرمود ی م  ی.. فدا.. داشتیچیگفت:»ه  دادی تکانش م که ی دستش را بلند کرد و خطاب به او در حال مهران،

به او زد و دستپاچه کنن   یآرام  یلی را بست، خواست چرت بزند که مهران س  شیهاو چشم  د یکش   یقی به زحمت نفس عم او

 شده!؟«   یگفت:»ها! ها! ش 

 گلکم. فدا.« ی گفتی م  یزد و گفت:»داشت ی شخند ین مهران،

ما   یبدبخت ی. فلشفه شهی آوردم!؟ خب مشخصه نم ویاژیکنکورِ ر 98من رتبه   شهی و ادامه داد:»مدا!!! آغا. باورت م د یخند  او

. اشتخوونامونا  می داخلش تَرک کن م یبر شی کمپِ خراب شده هم ن   هیبالرو َشرِما آورد..فقر..تف به فقر.. نیکلوم فقر ا ه ی تو   ه،یطوالن

 .«  میبد  ییشفابه دلمونم  مویحالل کن 

  م،ی. بچه داشته باش می اژدواج کن می. دوش دارمی آدم  م،ی دار گفت:»ماهم دل  ه یانداخت و بعد از چند ثان نییسرش را پا سپس

 .«  میماهم عشق دار می . به همه بگ می خانممون بر ی. قربون شدقه میناژِشونو بکش

با عشق اژدواج کرد.   یاِش  ن یاژ ما گِرِف. هم ویخفه مانندش گفت:»مواد، همه چ ی بود. با صدا نییتر و سرش پاطرفنکه آ  ی مرد

قلبشو گرفت. ژنو    شهیش  ژد، ی م شهی ش  که ی دوش داش. اژ وقت یلیهاشو خژنش بود و ژنشم عاشقش بود. بچه  یکشته مرده 

 خواب با داش«   یتو  وژ ر  هی  نکهیتا ا ژَد؛ی هاشو کتک م بچه 

 نو بچشو کشت.«  چند پلک پشت سرهم زد و گفت:»با داش..ش.ش.ژ کرد، ی سرش را داشت بلند م که ی حال در

غژا   نجایها، هم اکه بچه  ینیبی خرابه. خودت م  یل یخ تیوضع  ش،ین ی ژندگ ی جا نجایگفت:»ا ه یاز بق ترعف یض ی با صدا یگرید

 !«  می ژیهمه هم مر کنن،ی هم اشتفاده م  ی. همه اژ ُشرنگارنی م  ییهم دشو خوابن،ی هم م خورن،ی م
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  قه ی که چند دق ی هوشنگ، همان مرد د یبه سمت راستش انداخت. د یرا پاک کرد. نگاه شیهالباسش اشک  نیمهران، با آست   

جان داده   قیدست و پنجه نرم کرده، در حال تزر  اد یکه با اعت یابار اول با او صحبت کرده بود؛ فوت شده و دختر بچه  یبرا شیپ

  مفهوم ی ب شیبرا  ایدن  گریمثل هزاران سال و د ش یبرا نهیثا ک یبودند،  قلبش گذاشته ی رو اغد خیصحنه انگار س  نیا دنیاست. با د

  هی گر که ی گذاشت و در حال شیهاچشم ی . دستش را  روشد  یجار  شیهابود. اشک از چشم رحمی و مثل گرگِ خون خوار و ب

با او درد   شیپ  یقه ی که چند دق یاز همان اشخاص یک یکوتاه،  یقه ی . پس از چند دقد یلرزی چهار ستونِ بدنش مثل کوه م کرد،ی م

بغض   یبا صدا کردی پر تمنا و به رنگ خونش او را نگاه م یهابا چشم کهی مهران را گرفت و در حال یدل کرده بود، محکم پا

 ....«  ی اشده خراب  هی  یژی م  یژیچ  ی به دادمون برِش، کمکون کن. ببرمون کَمپ ژت یگفت:»آقا! تو رو به جون عژ  یاکرده 

االن   نیمرد را گرفت و گفت:»چَشم! حتماً هم تو و هم دوستاتو هم یهارا پاک کرد، خم شد دست  شیهااو اشک  دنیبا د  مهران

 .«  برمی م

خودش   ینه ی هز با  تا – تماس گرفت  ی. بعد با شهردارکرد   شیرا سوار خودرو گر یبلند کرد. او و چند نفر د شیسپس او را از جا   

و آنها را به سمت  کرد ی م ی داشت رانندگ  کهی در حال قه، ی دق  چند  از پس. –اند، دفن کنند که جانشان را از دست داده  ییمعتادها

  وانویل  یخال مه ین  شهیهم نه یما آدما، مشکلمون ا شتری. متأسفانه ب گفتمی :»داشتم مگفتی و م کرد یم با آنها صحبت   بردی کمپ م

 تو چا.«   م یافتی همش از چاله م نهیواسه ا م؛ یکنیپرو نگا نم  مه یبه ن م،ینیبی م

  ":گنی . مستیگفت، مربوط ن شهی مربوطه هم م ه یقض نیگفت به ا  شهی جُک براتون بگم. هم م هی زد و گفت:»بذار تا  ی لبخند  

خرِ   ه یاگه   گهی م  یسمت خونه. نعمت به کاف  رنی خرَن که دارن م هیسوار   ریکو ی ، تو"و نعمت یکاف " یدوتا باجناقن به اسما

 .«  "خودش نعمته م، یهم که دار یخر  ه ی  نیا گه،ی م متبه نع ی بود. کاف یکاف  میداشت  گهید

  نیتا کمپ نمونده، بذار ی ادیحرف زدم، فاصله ز اد یز د،یبه آنها انداخت و گفت:»ببخش ینگاه می آب دهانش را قورت داد، ن سپس

 .«  فضا واسه خودتون  نی بر  قهیسه چار د نیاتون بذارم تا اشاد بر ی لیآهنگِ خ هی

که لقبش جوان مرد قصاب بود و داشت سقف   یبود، شخص  اش یگرمِ رانندگ  کهی را پخش کرد، در حال  یاو بالفاصله آهنگ شاد   

  به را  آن  آرام–پلک بزند آرام ی در آورد. بدون آنکه حت  بشیاز ج یبود را به آهستگ  بشیج ی که تو یی. چاقوکردی خودرو را نگاه م

  کبابش و  شرحه –کارش است، شرحه  یکه تشنه  ی سره کند و او را مثل قصاب ک یکارش را  خواستی م  کرد؛ی م  کی نزد مهران

متوجهش شود و    نکهیکرد و بدون ا اش ه ی کل ک ینشسته بود، نزد شیکه مهران رو ی چاقو را از کنار صندل ه،یثان چند  از پس. کند 

عقب   یبود. ناگهان، جوان مرد، چاقو را کم اش ی نندگهمچنان گرم را  برد،ی که در عالم فکر به سر م  د یفهم توان یاش ماز چهره 

  خ یبر ب یمحکم یِ لی. س ستادیکنار جاده ا  عی و محکم به سمت مهران برد که ناگهان، مهران، محکم دستش را گرفت و سر د یکش

  ارم من د  شه،ی کلنگِ گورت داره بلند م  ی. صدالیسپس با خشم به او گفت:»آخه فس – د یکش غی ج او کهی طور  –گوشش زد 

 .« یکنی م  ینجور یا ییفضا یِ بعد تو کنم، ی کمک م
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دامان   ی بر کنمی ولت م ی دست از پا خطا کن  یعن یرا محکم بست و گفت:» شیهابود، دست  شیخودرو یکه تو   یبا طناب  عیسر 

 !«  یی. فضایکه ازش اومد  ی عتیهمون طب

. اه.«  زنمی دارم حرف م ایادامه داد:»دلم خوشه با ک  یشخند یرا بسته بودند، با ن شانیهابه همه انداخت که چشم  یسپس نگاه   

خودش به کمپ برد. شب را در تهران    ینه یادامه داد و آنها را با هز اش ی دوباره به رانندگ   خورد،ی م  رکیپن کهی مهران، درحال

 سلفچگان شد.  ی اقامت کرد و صبح زود، راه
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  یو دستش را جلو   د یکش یاازهی. خمد یرس ی ناراحت و آشفته به نظر م  ی نمانده بود. هنوز کم بایتا سلفچگانِ ز  یفاصله چندان    

.  کردند ی کوچک و بزرگ انگار روحش را بزرگ م یهاانداخت. تپه  رونی به ب یداد، نگاه  نییرا پا شیخودر  شه یدهانش گذاشت، ش 

روبه   رک، یپن  یا. او شاخهدند یدرخشی م  ، ییبایبه ز ن یاز زم ییهاقسمت ی رو یکه گهگاه  یگکوچک و بزر  یزارهانمک  دنیبا د

که از توابع    باغ، جنداب، تاج خاتون و...« که ی:»یروستاها یهایی بای. هرچند او زکردی و سپس نوش جان م رقصاند ی زارها منمک
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حالش بهتر شده بود   نهایا دن یبرسد؛ امّا بدون د ض یبه ف عتشان یاز طب شتر ینبود تا ب رش یدر مس  شودی شهر باصفا محسوب م نیا

که به   شیمهران بود، نشسته و موها  یالی که الهام گرفته از و ش یالیو  ییرایدر پذ  تا، یگذشت. آز قه ی و راهش را ادامه داد. چند دق

. د یدرخشی م زان یگردنش آو یهاتا انت اش ی شانیپ یو چند تارشان، گِلَد شده جلو  ده یچ خکیاز گل م ییهاصورت پر با نقش 

 هاننده ی از ب یل یکرد که بذر عشق در دل خ  ش یگندم آرا یرا به شکل و رنگ خوشه  شی. ابروهاستادیا اش ی سلطنت  ینه یآ یجلو

  ی نیو ب یوحش  اس یبلندش را قوس داد. صورت گردش به رنگ  یهامژه  د،یکش اش یعسل یهابه چشم ی. خط چشمد یپاش ی م

آن را به دو   ید یکه خِط سف د یبه رنگ آسمان پوش  یلباس   عی قطورش ***. او سر یهاو لب  افزود یم اش یی بایز ه که ب ییسرباال

نشست.   یمبل چرم و راحت  یرا خم کرد و بر رو  ش ی. قد رعناکردیآن جلوه م   یرز بر رو  یاز گلها ی و نقش کرد ی م  میتقس مین

را فشار   فون یآ  یدکمه  ع یبلند شد. سر شی. از جا د یچی در پ  یشد. صدا رهی در خ  یره یگذاشت به دستگ   زیم  یسرش را رو  جگاهیگ

  یده یارک یهااز گل  یآن طرح ی دارش که رودامن بلند و چاک  رفت،ی شده بود و به سمت در م  اطیوارد ح  کهی داد؛ در حال

و   کردند ی شنا م ا یدر در هایاببود که با حرکت کردنش انگار مرغ یشکل بود، به رقص در آمد. دوخت و طرح لباسش طور یمرغاب

و آن را باز   د ی رس  اط یگذشت به درِ ح نگی ها و پارکرخت و د اط یلباسش بودند. از کنارحوض ح یرو  یسوارعاشق موج  هایلیخ

و    مویشده، آغشته به طعم آب ل دهیجو رک ی بود که داشت پن ستادهیدستش پشت در ا ی تو رکی کرد. مهران با چند ساقه پن

به   شیهارد. با دستدل او آب ک  یشکوفا شد و قند تو  شیهااو گلِ لبخند بر لب دن یبا د تا،ی. آزدادیدهانش قورت م  ر پرتقال را د

و احساس غرور و    یبه آرامش و شاد شتریاش هر لحظه ب تن مردانه  دنیو با بو  د ییبوی و مرتبش چنگ انداخت و او را م   زیلباس تم

  یاقه ی . چند دقکردی مجذوب خودش م شتریحرارت از خودش تشعشع و مهران را ب ایگووجودش،  ی. با گرما شد ی قدرت دعوت م

  تای به آز ی در دست خودش انداخت و با لحن آرامش بخش یهارک یبه پن ینگاه م یشد. مهران ن یسپر  وهیش  نیبه هم

 .«  زم یشده عز رکیگل پن  هی امّا دلم برات اندازه  دمت؛یگفت:»هرچند فقط چند روزه که ند 

  یچهره  نی و ا  دتیورز  کلیه نیا یدردت بجونم. فدا طورن ینقش بست و گفت:»منم هم شیهابر لب  یزیانگ لبخند دل  تا،یآز

 دلربات.«  

 اش یوحش اس ی یگذاشت و با نوازش کردنش آنها را به عطر گل معطر کرد و با لمس چهره  شی موها  یدستش را  رو  مهران،

. شدند ی به سمت هم ربوده م شتر یحرکت دل هردو ب نیتر کرد و با ارا درخشان اش ی شیم یهارا خوش بوتر و چشم شیهادست

گذشت و پس از صرف شام در کنار هم نشستند. مهران در   یاقه ی . چند دقدند یجان بوس  یرا تا پا گریهمد  یهادوباره دست 

 !؟«  رهی م شیگفت:»کارا چطور داره پ  یچشمش حلقه زده بود با لبخند   یگوشه   یاشک تو  که یحال

 .«  یخودت خواستطور که . همونرهی م ش یداره پ یو گفت:»عال  د یرا بوس  اش یشانیپ او

 و گفت:»ممنونم ازت.«    د یرا بوس  اش یشانیپ مهران
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  ی؛ هرکستا حاال نتونسته  حلش کنه  یشکیمعما هست ه هی  گنی جان! م تای:»آزد یخودش را خاراند و پرس  یشانیپ یکم سپس

دوتا معمان که مثل خواهر و برادر هم    گنی . البته مفتهای براش م یو اتفاقات جالب رسهی م  زایچ یل یکنه به خ دایبتونه جوابشو پ

 هردو معما حل بشن.«  د یباپازلن.  یهامثل تکه  مونن،ی م

  یاگه لمسش کن ی. رنگ نداره؛ ولنهیریش   ی لیخ ش،یکه مزه نداره امّا اگه بچش  هی زل زد و گفت:»اون چ تا یآز یهابه چشم  سپس

  هی اگه بعد از  یول ؛ یکن  یکوهو هم باهاش متالش   یتونی تو خونت نفوذه کنه م و  شیخوش رنگه. سفته امّا اگه داشته باش  یلیخ

با از دست دادنش به   ،ید یرس ی . اگه با وجود اون به ده خواستت میکن  یکار خاص  یتونی نم گه ید ی مدت از وجودت حذفش کن 

 عادل و با وجدانم هست.«   ه، یکیواسه همه   شناسه،یسن هم نم ، ینرس  د یدوتاشم شا

هرچه زودتر به   ی ول  ارن؛یمعموال به دستش م ر یکه د هی دوم. اون چ  یدستش گذاشت و ادامه داد:»امّا معما ی را تو دستش

.  یبش روز یپ یتونی جادو باشه م  ایاگه تمام دن یحت ی اریجوون اگه به دستش ب ای یباش  ر ینداره پ یبهتره. فرق  ی اریدستش ب

 فروختش.«  شهی امّا نم شهبا ارز یلیخ ی روش ارزش گذاشت؛ ول شهینم

خوش رنگه. به   ی لیخ ینداره؛ ول  یدرمون همه دردا باشه. رنگ خاص تونه ی امّا م ست؛یو گفت:»**. دوا ن د یرا بوس  اش یشانیپ

 .« ارنشیامّا سخت به دست م  ست؛یدست آوردنش سخت ن

 .« بنیتن و عجسخ یلیو گفت:»اووف! خ د یکش ی قینفس عم تا،یآز

 .« یدار  شمیپ ه یهد  ه ی ی زد و گفت:»اگه برام حلشون کن یلبخند  او

 .« یدار  شمیتوپ پ  یزهیجا ه ی ، یزد و گفت:»تو هم اگه حلش کن یچشمک تا،یآز

 :»الله جونم چطوره!؟ کجاست دختر بابا!؟«  د یپرس  ی با لحن نسبتاً نگران او

 تنگت شده بود.«  و دل  کرد ی م یتابی ب دنتیزد و گفت:»فدات تو کارگاهه. اتفاقاً واسه د یلبخند سرد  او

  ی. کسرهیمی عشق و احساس مها باشن؛ اگه نباشنفرشته  د یبا ، یدونی دلش بشم. م یقند در دلش آب شد و گفت:»فدا مهران،

.  ارهینم ی شاد یکس  ی. رقص موهادهی گل نم  یبو  ه گ ی. خونه دکننی رها م  یاگوشه   یو اونو تو  کنه ی پدرو نوازش نم ی دردا

بندونه و تا   خی  شهیهم نجایخودشو هم نداره. ا یحوصله  یکس  گهی. ددهی م  حشتخودشو به و ی. آرامش، جامعناستی ب عت،یطب

 به مرگم.«  نهی. همگهید  نهیبدون دختر، هم یا ی. دنانهیپای ب یجهنم ای. دنکنهی نم ی شرفتیابد شبه. علم پ

 پسر خوب امّا«   هی دوس دارم با عشق ازدواج کنه و بدمش به   یلیو ادامه داد:»خ د یکش  یآه سپس

 نبوده.«   لمیباب م شکدومیهمه خواستگارش ه نیا نی را تکان داد و گفت:»ب سرش 

 زم؟« یعز ره یگی حالمو م یچ ی دونی را گرفت و گفت:»م تایآز یهادست  مهران،
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 !؟«  زمیعز یشده بود، گفت:»چ شیهاکه گرم حرف  تایآز

داره راه    ایداره   یاد یز ی دردا ایحال خودشه، شاده  یعشق، طرف تو  ی پا  ذارن ی م و یهر گند  ایبرخ نکهیو گفت:»ا  د یکش ی آه او

و   زاره یانقضاش تموم شد م خ یمدت که واسش تار هی بعد از  کنهی دل طرفش جا م  یو خوب خودشو تو  اد یم ی کی ره،ی خودشو م 

شاد باش تو حق   ":گهی بهش م یحرفو با لحن جذاب نیترحال تلخ  نی و در ع  نیترمسخره  ،یو جذاب ی نیری. بعد با لحن ش رهی م

 تو اون خالصه شده.«  شیچپ که زندگ ی عل یبه کوچه  زنهی خودشو م دونهی اگه م ای دونهی امّا انگار نم ؛ یدار  یزندگ

  ی شاد باش، تو زندگ "باشه، فقط اون نباشه. بعد بهت بگن: یسخته، همه چ  ی لیو ادامه داد:»خ د یخودش را ورچ  یهالب  سپس

 کس نشه.«   چیه  بینص دوارم یام ،یزندگ یحادثه  نیترگذاشتم درام   نو یامّا من اسم ا "و...  یدار

  ی ادیحواست به گل دخترم الله باشه. برا انجام دادن کارامونم زحمت ز ستم ین ی، وقت ، زل زد و گفت:»مرگ من تایآز یهاچشم  به

 .«  کشهی م

 دخترم دخترم.«   ی گی م ی زد و گفت:»باشه. مگه دخترت چشه. ه ی شخند یچشمش حلقه زد و ن یاشک در گوشه  ی کم او

 !؟«  یکنی م  یخورد و گفت:»نکنه بهش حسود  رکیشاخه پن ک یرا فشرد و سپس  شیهاانگشت مهران،

به او زل   اش ی شیم یها. مهران با چشم اوردیبر زبان ن ی زیداد چ حیشد و ترج یجار شیهاحرف، اشک از چشم  نیا دنیباشن او

  یدلم. اگه الله فرشته  ز یگفت:»عز کرد یرا لمس م  اش ی وحش اس یصورت به رنگ  که ی و در حال د یرا بوس  شیهازد، سپس دست 

  یخودشو. عسل جا ی خودشو داره، نون هم جا ی خودشو داره. آب جا ی جا یز ی، هرچی. تو هم عشق منیامنه، تو مادر فرشته 

 .«  سازهی م  ویبایکه ز ناستی خودش. ا یخودش و گلبرگ جا ی خودش. کاسبرگ گل جا ی خودش، موم هم جا

 گفتما!!!«  ی زیتازه کرد و گفت:»عجب چ  ینفس سپس

مثل تو داره.   یی امّا خوش به حالش که بابا شه؛ی نم می غرور زد و گفت:»نه! الله رو دوس دارم. حسود یاز رو  یلبخند  تا،یآز

به دوستاش   رهی بألخره اسمت هست، م  شی نیاگه نب ی. حتهی روز خودش کل ه ی ن یامّا هم ن؛ینیبی بار همو م ه یهرچند، چند وقت 

  دونم ی قبره، دلم بد جور واسش تنگ شده، نم ینه یس  یوقته بابامو از دست دادم. تو   یل یخمن  ا امّ کنه؛ی م  فی و ازت تعر  دهی پز م

 .«  یهست هشیشب کمی کنم ی چرا حس م

 را باال برد و گفت:»البته دور از جونم.«   ش یابرو مهران

به جز تو و   ، یتو همه کسم قاًی . دقخورمی به حالش غبطه م  ییجورا ه یخاطره  نیو ادامه داد:»به هم  د یرا بوس  اش یشانیپ تایآز

 وا مونده ندارم که.«   ی ایدن  نیا یتو   ویدخترم کس
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  تونم ی نم ادیواسه الله. من شرمندم که ز یواسه تو باشم و پدر خوب  یشوهرخوب دوارم یرا گرفت و گفت:»ام فشی لط یهادست  او

همون بهتر  سر بچشو خانمش نباشه  یباال شیسا یپدر وقت ه ی امّا به نظرم  م؛ یبد انجام  ق یکارامونو درستو دق  د یچون با بنمتونیب

خاطر   نی. حداقلش قلبشون به ااد ینم شونیخجالت شنوی اون خوار نم نو یا شیخانمش پ ا یکه کال نباشه. اون موقع الاقل بچش 

 که مُرده.«   سوزهی م

. حس  شهیو رو م   ریز ام یدن ی زیری اشک م ی نکن؛ که وقت هی نکن خوشگلم. گر هی او را را پاک کرد و گفت:»گر یهااشک سپس

  هی گر ی نکن که وقت ه یتو. گر یگل رو  ی. من به فداشهی م که یت  کهینکن که قلبم داره ت ه یآوار موندم. گر ری زلزله شده و ز کنمی م

 .«  شمی من غرق درد م یکنی م

 در حال خشک شدن بود گفت:» مادرت، از مادرت واسم بگو.«   سشیخ یهامژه  که ی حال در

 !؟«  ی! با مامانم چکار دار طونیرا باال برد و گفت:»ش  شیاز ابروها ی کی گریبار د مهران،

 .«  ننیزد و گفت:»بگو نفسم، حرفات واسم دلنش  یلبخند 

  شیکی بردم، ی لذت م دنی. از دو دمیدوی م رون یب ذاشتمی تا پامو از خونه م امیتازه کرد و گفت:»راستش من بچگ  ی نفس مهران

پوستِ کشکک   ن، یزم  خوردمی وقتا تو اوج سرعت م شتر یراه رفتنو هم بلد نبودم؛ امّا ب ی روز ه ی گرفتمی م اد یبود که  نیواسه ا

 .«  اومد ی م  و ازش خون شد یزانوهام با کف دستام کنده م 

  ع یامّا سر زد؛ی زخمم سوز م یو جا کرد یهرچند بدنم درد م  ن، یزم خوردمی م  یشد و ادامه داد:»وقت ره یخ شیهابه چشم  سپس

 امّا«   کردم؛ ی هرچند زخممو پنهون م  رفتم،ی خونه م  یزخممو بپوشونم. وقت  کردمیم   یو سع شدمی از جام بلند م

زخمم دو حالت داشت   دن یبا د نجای. اخوردمنیزم د یفهمی کرد و گفت:»در هر صورت مامانم م  هیهد  ش یبه رو ی لبخند  گرید بار

  ید ید  ،ی خونه خرابم کرد ی د ید ":گفتیاونقدر م  ای اوردیو اشکمو در م زدی کتکم م  ر یحرفشو گوش ندادم، س  نکهیبه خاطر ا ای

نژاد   نی. دودمان جدت حجت به باد بره با ایکرد اهم ی. رو س ی. دودمانمونوبه باد داد ید یبر سامویگ  ید ید  ،ی هامو کشتتموم بچه 

 نی به هم ی سادگ نی. به همگرفتی م  می گر گه ید  رم،یبم د یبا کردم ی حرفا، حس م  نیا دنیمنم با شن "خونش.  وونهید

 .« یخوشمزگ

 

 

 

                     ۹ 
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را از او گرفت و    رکیپن ع یبا نوک انگشت به دست او زد. سر تای که آز برد ی ان مرا به سمت ده رکی پن یامهران، داشت شاخه    

 کنار!!؟«    یبزار رکارویپن نیا شهی م  شم،یپ ی امشب اومد  هی کرد و با تحکم گفت:» م یپشت خودش قا

 .«  میخوابی تازه کرد؛ گفت:»باشه. . . پس م ی نفس او

و آرام با کف دست به    یانداخت به حالت شوخ یخوشه گندم یبه ابروها ی و چروک  نیکرد. چ اش ی به ساعت مچ ینگاه تا،یآز

و البته   رمی م یاطیبرا آموزش خ کیبلژ رمی . فردا ممیهم شیامشب پ ه یزد و گفت:»نه! هنوز ساعت هشت شبه ها!  یشانیپ

 .«  میکم قدم بزن  هی  ه،یهوا هم  که عال رون یب  می . االنم بردمی طبق خواستت انجام م ل یکارارو با کمال م

 دلم، چشم.«    زیزد و گفت:»ممنونم عز یلبخند  او

 کرد و ادامه داد:»امّا...!!!«    نییرا باال پا ش یابروها تا،یآز

 !؟«  ی:»امّا چد ی با دهانِ باز از تعجب پرس  او

 .«  رکیاو را گاز گرفت، سپس گفت:»بدون پن یگونه  تا،یآز

 .«  رکیو گفت:»پن د یکش  یآه سرد  او

کرد و گفت:»چشم. مگه شهامتِ نه گفتن به قند عسلمو دارم؛ امّا   نییرا باال پا  شیلبش نشست، ابروها  یبر گوشه  ی لبخند  سپس

 !؟«  یدونستی م  وی زیچ هی

 !؟«  ی:»چد یپرس  ی حالت کنجکاو ی با لبخند و کم تا،یآز

کاسته   تشیت استراحت، هفتاد درصد از فعال حال ی مرد تو ک یو گفت:»مغز   د یرا بوس  تایآز یهاکرد. سپس چشم یاچشم غره  او

  هی و تجز افتیکه مرتب اطالعاتو در ارنیرادار س  هی  "گفت: شهی دارن، م  ی مغز تیحالت نود درصد فعال نیا ی امّا خانما تو شه؛ی م

 «  ".کننی م  لیو تحل

.  یدونی به تو که قدرماها رو م نیآفر -به ما خانما. دوّم  ن یآفر - گفت:»اوّل  نیریش  ی ول  ؛یمصنوع یجانی کف زد و با ه ی کم تا،یآز

 ِش.«   ی نِ م دهی مال  رهیکه من سرم ش  رون یب  م یحاال پاشو تا باهم بر -سوّم

 . امان از دست شماها.« یو گفت:»حقا که خانم خودم د یخند  او

و آسمان ستاره باران بود. آنها دست در دست    د یوزی خنک م می رفتند. هوا آرام بود، نس  رونیلباس، لبخند به لب ب دنیاز پوش     

افتاد و   یبه سوپرمارکت  شیهاگذشت. مهران، چشم   یاقه ی تر کرده بودند. چند دقو هوا را عاشقانه  زدند ی هم با ناز وعشوه قدم م
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سرد کرده. دوس دارم دوتا دلستر   ی دنینوش  هی دلم هوس  یچرخاند و گفت:»خانم شیهالب  ی را رو انشزدند، نوک زب ی بیبرق عج

 . چطوره!؟«  می بزن مویل

 اخم کرد و گفت:»نُچ.«   او

 !؟«  یچ ی دستش را دور گردن او انداخت و گفت:»آب معدن مهران،

 !!!؟ فقط دوتا دلستر انگور قرمزِ اصل.«  یدنیشد نوش  میمهران نگاه کرد و گفت:»آخه آب معدن یهاچشم  ی صاف تو او

 .«  یتو بگ  ی چشم گذاشت و گفت:»باشه. هرچ ی دستش را رو مهران،

  ک ی که یصورت خودش زد. در حال  یو با دست رو د یکش  یکوتاه غی ج تای . ناگهان آزرفتند ی داشتند به سمت سوپرمارکت م 

 .« زننی . اون دونفر دارن بد جور همو م گفت:»نگا! نگا! مهران دادی را نشان م ابانیطرف خدستش  آن 

نرم کند.  یادست و پنجه    یتا با کس خواست؛ی را از خدا م یروز  نیحرف بود و چن  نیمهران فقط چشم به راه ا ایگو    

.  د یپهنش را مثل سپر  جلو داد و به سمت آن دو نفر دو ینه یچپ و راست کرد. س  ی را گره و گردنش را کم اش ده یورز یهامشت

گذشت. در    یاه یکنند. چند ثان یآنقدر کتکشان بزند که از هم عذر خواه خواستی و م د یدوی انگار به قصد جان هر دو نفر م

  خورد،ی شت متر و الغرتر بود داشت مدام مکوتاه  ی لیکه قدش خ یو بلند قد در کمال تعجب از شخص ی کلیشخص ه که یحال

  نیول کن نبود. ا  یراحت ن یداد. انگار به ا  لتر بود مهران را حکه قدش کوتاه  ی هر دو را از هم جدا کرد؛ امّا شخص ع یمهران سر

که    ستمیها نبچه جون!  من از اون گنده نی به او زد  و بلند گفت:»بب یل یس  کیکرد و محکم  نیحرکتش مهران را بشدت خشمگ 

آقا   ن یاالن از ا ای ی کن  مَن–واسه من، مَن ده، ی و تربچه م ی قورمه سبز ی و کَلَت بو ده ی م ر یش  یتو ألف بچه که دهنت هنوز بو

 .«  ستیزنده بودنت دست من ن  ای یری م نجا یو از ا  یکنی م یخواهعذز

  ی ستادگیمشتش ا  کی ی جلو تواند ی نم یحت  دانست،ی امّا خودش خوب م داد؛ی حرف مهران، پسرک را بشدت آزار م ن یهرچند ا  

و    د یکرد، او را بوس  ی عذر خواه ی کلیکرده. پس به ناچاراز مرد ه  میجانش را به او تقد  ینکند  دو دست ی کند و اگر معذرت خواه

  تا یرفتند تا به آز ابانیبه خودش آمد و از مهران تشکر کرد. به آن طرف خ ی کلیتا مرد ه گذشت هیاز آنها جدا شد و رفت. چند ثان

و    نیشد  ریشد باهم درگ یچ ی آن مرد انداخت و گفت:»راست یهابرسند که در آنجا منتظر مانده بود. مهران دستش را پشت شانه

 تا تموم بشه!؟«   یالف بچه  نکرد   نی مشت حروم  ا ه ی چرا  نکهیا

بودم، دستگاه خود پرداز نوشته بود: در حال انجام   ابونیطرفِ خاون  یتازه کرد و جواب داد:»راستش من پشت باجه  ی نفس مرد، 

منو گرفت.   قهی گفتم اونم   نویهم"آخه من چکار کنم!؟"منم بهش گفتم:  "بدو بدو عجله دارم. ": گفتی م  یاون ه  "...اتیعمل

 زدش که.«   شد ی نم مرد،ی م  یکه فور   زدمش ی بعدش آقا اگه من م
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در    یخوری خشمتو م  ی . وقتیمواقع کنترل کن نجور یا یتو  یتونی خودتو م یتوق ی و گفت:»جانِ من تو هنرمند   د یاو را بوس  

 .«  ستین یپخ  چیشغال، ه ادیتا بدونن، فر   یبش ر یش  یکه گاه  ازهیامّا ن ؛ یکرد ی ریبزرگ جلوگ یحادثه  هی از  قت یحق

 اش ی عسل یهااز مهران تشکر کرد؛ او با چشم  تایکردن از هم جدا شدند. آز  یبا رو بوس  دند یرس  ابانیطرف خبه آن  نکهیپس از ا 

  ه یگر یدار   یجونم واسه چ :»دردت به د یزده از او پرس مهران جمع شده بود. بهت  یهاچشم  یزل زد. اشک تو شیهابه چشم 

 !؟« یکنی م

دلم بدجور واسه   ه، ی کلیمرد ه نیا ه یادم که شباز کارگرام افت یکی اد یچپ و راست کرد و گفت:»راستش خانمم،  عی سرش را سر او

 بوده.«   ی سر راه یبچه  هیخدا   ی. بنده سوزهی اون کارگرم م

!!؟ نُچ نیش ی چرا بچه دار م ن یبچه بزرگ کن نیعرضه ندار ی بگه وقت ستین ی را گره کرد و ادامه داد:»آخه کس شیهامشت سپس

  هی . بعد که کارشون تموم شد کننی خودشونو م فی چند شب عشق و حال کث نن،یبی م ی کوفت یجا  هی رو تو  گهینُچ نُچ.. همد 

  ":گنی م رنوی بعد م ییجا ی ابونیخ ،یپارک  یتو  ذارنشی به فکرش باشن م نکه یبدون ا شه؛ی بدبخت تو شکم اون زنه درست م

 .« تونیمادر نیتفِ سگ به ا   ".میکرد  ی بوده و ما مادر ی نجوریسرنوشت ا

و   م یکنیم  خوادی دلمون م ی زد و ادامه داد:»امّا ما هرکار یشخند یاو ن  کرد، ی را پاک م شیهاداشت اشک که ی در حال تا،یآز

  "گنی توش.  م ره ی م ی که هر روباه و گرگ و خر  شیپوست م هی اسم سرنوشت شده  نیقسمت و سرنوشت، ا یپا مشیزاری م

 گذشتن مهمه.«    یچجور  ذره؟گی م  یبگه چجور  ستین یآخه کس ".گذرهی م ریسخت نگ 

 !«  ییآقا میتنقالت بزن یدلسترمونو با کم  می و گفت:»حاال بر د یخند  تایآز

  ممیکه فحش کادو شده و خنک تقد   "بردار خچالی یخودت دلستر تو "صاحب مغازه بهم نگه   دوارمی زد و گفت:»امّا ام یلبخند  او

 کارش.«   ن یبا ا کنهی م

بخرم،   زیم–ز یحرکت مغازه دارا اومده. اگه من اومدم ازت چ نیبدم از ا  ی و ادامه داد:»آخه راستش از بچگ  د یکش  یآه سرد  مهران،

 سوا کنم.«   رمو یکه خودم بگ   ستین وهی. میبه من جنس بد  فتهیتو وظ

تند که  پر از گل و  رف  یهمان حوال  یبایبا تنقالت و...گرفتند. سپس سمت پارک ز یدنیبا خنده وارد مغازه شدند و چند نوش  آنها

الله،   شیپ م یبر  ستیآقام!  به نظرت بهتر ن ی و گفت:»راست  د ینوش  یدنینوش  یاجرعه  تایو سبزه بود در کنار هم نشستند. آز  اهیگ

 .«  تابتهی ب ندت،یبب خواستی دلش م  ی لیآخه خ

  نجور یا نمش،یبب  تونم ی نم شتریب قه ی به او انداخت و گفت:»نه! اگه االن برم چند دق یسپس نگاه د ینوش  ی دنینوش  یاجرعه  مهران

 قربونش برم.«   شهی م  ترتابیب

 خودت باشم.«   شیپ ششویاز خداته نرم پ ادیو گفت:»تو هم که به نظر م  د یخند  سپس
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آخ مهران در آمد، سپس   کهی گاز گرفت، طور او را   یگونه  دند یدرخشی م یی بایکه به ز اش یو صدف د یسف یهابا دندان تا،یآز

 .« خورمی غبطه م کمیفقط به حالش  ستمی. حسود ندمی گفت:»نه فدات! دخترمه و جونمو هم بهش م

همش فحش براش جمع   یعمه نداشتم تو بچگ  نکهی نداشتم، با ا یچرخاند و گفت:»آره جون عمه  شیهالب  ی نوک زبانش را رو او

 .«  کردمی م

  .دند یخانه شدند و با عشق خواب یآسمان بود، راه یانه یماه در م  کهی هم، زمان دنیو تنقالت و بوس  یدنیبعد از خوردن  نوش  

خوش رنگ و خوش مزه همراه با   ی اچسبشان بلند شدند، پس از صرف صبحانه هوا تازه روشن شده بود که از خواب دل    

  تایآز یشخص یمایمهران به سمت هواپ  متِیقگران   یرا به تن کردند، سوار بر خودرو  شانیشمیابر یلباسها زیانگ دل  یهابوسه 

و   دند یهم را بوس  یهاشدند. دست  ادهیو مهران، از خودرو پ   تایگذشت. آز  یاقه ی رفتند؛ که در باند فرودگاه منتظر بود. چند دق

. هر چند همراه با  دادی مهران  دست تکان م  یرا و همچنان  ب شد یم   یشخص  یمایداشت وارد هواپ  تا،یکردند. آز یخداحافظ

از  شد ی را م  ن یهم تنگ شده بود و ا یبرا جور امّا هنوز نرفته دلشان بد  کردند؛ی م  شکشیهم پ یدست تکان دادن، لبخند به رو

فرودگاه،   ی داشت رو ما،یهواپ که یشد و حرکت کرد. در حال یمای وارد هواپ  تایگذشت. آز یاه ی. چند ثاند یفهم شانیهاچشم

تفکراتش   و  کرد ی و منتظر، همچنان به او نگاه م ی عاشق واقع کی. مهران، مثل شد ی پرواز م یآماده  رفته –و رفته کرد ی حرکت م

   ع یپرواز کرد، مهران سر کیبه مقصد بلژکه   تایاز باند بلند شد. آزآن  که ی بود؛ تا زمان رهیخ مایاو همچنان به هواپ کردند، ی پرواز م

 به سمت تنکابن، حرکت کرد. 

 

 

 

۱۰ 

  یکم تایبروکسل، نمانده بود. هرچند آز  رینظی در فرودگاه ب  تایبه فرود آمدن آز یاقه یچند دق گریگذشت و د یچند ساعت   

والبته بزرگ    بایز یهابروکسل با کاخ  رِیکم نظ یهاامّا با مجسم شدن جاذبه  کرد؛ی به معماها  فکر مو   بود  ی تنگ، نگران و فکردل 

  یاند، موزه حفظ کرده  یی بایبزرگ؛ که تعادلشان را به ز لینُه توپِ است وم، یاتوم  دهد،ی را جال م هاب ها و قلکه شکوهش، ذهن 

در   تای آز یشخص یمایگذشت. هواپ  قهیست. چند دقنش شیهالب   یو لبخند بر رو  د یبه آرامش رس   یموند دِ آرت و...« کم ما،یم

  ِد یتا  کمرش به رنگِ سف اش ی لباس اندام که ی در حال شد ی م ادهیپ ماینشست. با غرور از هواپ گر ید یما یفرودگاه، کنار صدها هواپ

شکل و پف   یالماس  نییرنگ، از کمر  به پا د یو سف  یصورت ان، یدر م کیاز باال تا کمر،   وسته ی بهم پ یرز  ی آن گلها ی روشن  و رو

  ک یبار یسویبه شکل گ ز یر ییهالباسش نخ  یانتهابود.  ی اقوتی ییهابرجسته با چشم  ییهاها و کبک ها بلبلالماس  ی کرده و رو

 .  د یرقصی خنک م مِیدخترکان، در گذر نس
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در    یمسافر بر   یکه صدها خودرو د یرس   ییخارج شد و به جا ،یمسافربر نال یو از ترم ماهایاز قسمت هواپ قه،ی بعد از چند دق   

به   یکوتاه به زبان فرانسو  یقه ی . بعد از چند دقد یرس ی به گوشش م  مایهواپ ی هنوز صدا شیو کم و ب شد ی م  دهیگوشه و کنار د

 ها گفت:» از راننده  یکی

 Salut Excusez-moi, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'école des tulipes 

 .(«  نیآقا، لطفاً منو به آموزشگاه دوخت و مد الله ببر د ی)سالم! ببخش

 جواب داد:» ی با لبخند   راننده

Super. Bien sur حتماً.(«  هی)چشم .عال . 

از    یه ی .  بعد از پرداخت کراد یبه آموزشگاه رس  قه یز چند دقعقب خودرو نشست. پس ا یصندل  یرو  ی با لبخند  تا،یآز سپس

 نوشته شده بود:»   یسیبه آموزشگاهِ بزرگ و چند طبقه انداخت که بر َسردرِ آن دو جمله به زبان انگل یعبور کرد. با نگاه ابانیخ

The more famous you become , the more danger you are in. The nightingale wouldn't be 

captured in a cage if its sound wasn't famous  . 

 .(« افتادی در قفس نم شد ی مشهور نم  شی. بلبل اگر صدایهمان اندازه هم در خطر ؛ ی)هر اندازه که مشهور شو

 انداخت:» یبعد  یبه جمله  ینگاه سپس

 First of all you must know thread and fabric. Because your understanding is more important 

than the skill that you  reach by practice   

و    نیکه با تمر  یتر است تا مهارت. چرا که درک تو، مهم ینخ و پارچه را خوب بشناس  د یابتدا با ؛یماهر شو یاطیخ نکه یا ی ) برا

 .(« د یآی تالش به دست م

که چند نوار به شکل    یآسمان یآب یاندام با لباسها بایرو و ز بایگذشت. چند خانم ز  یاه یلبش نشست. چند ثان ی رو ی لبخند    

وارد کالس شد. در   یرنگ  از او استقبال کردند و او با لبخند پر  شهیمثل هم  کرد؛ی جلوه م  یبزرگ  و به رنگ ِ ارغوان یهاجرقه 

از کنار   کرد، یکالس جلوه م   یکه در انتها ی نسبتاً بزرگ یتخته و به سمت  زد ی بزرگ آموزشگاه قدم م قِاتا ی که آرام آرام تو یحال

و لبخند بر لب به او سالم    ستادهیا فیواژگون به رد یالله  یهاگل  یرنگ و نقش و نگارها ییطال ییکه با لباسها شیشاگردها

دستش و مشتش را گره    ینسبتاُ کوچک تو  یی چی ق ش،یاز شاگردها یک ین یب نی. در ادادی و آهسته جواب م  شد ی رد م کردند ی م

  ده ید شیهاو خشم در چشم ی. ناراحتد یلرزی دستش م  ی. کمد یرس یمشتش راحت به نظر نم یآن تو  دن ید که ی کرده بود، طور

  یاه ینرا عزا دار کند. چند ثا ان فرو کند و مهر ش یاز کنارش رد شود و آن را محکم در گلو تای. انگار چشم به راه بود تا آزشد ی م

 سالم کرد و گفت:»  تایدستش را بلند و سپس باز کرد. ** و سپس به آز  د،یلرزی دستش م  کهی گذشت. او  در حال
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professor, your clothes are so beautiful !!! I wish I could sew a clothes like this,  It's design is 

amazing too. I love sewing, All sewing tools are on my heart. But I'm a scare a little that I do 

not become like you. I help my a lot till now. Thank you very much. I hope that I be a good 

student for you   

دارم، تک تکِ  دوس   یلیخ و یاطی. خزهیانگبدوزم، طرحشم شگفت  ویلباس   نجوریقشنگه!!!  آرزومه بتونم ا  یل ی)استاد! لباستون خ

  دوارم یممنونم از لطفتون، ام نیکمکم کرد  یلیکه مثل شما نشم. تا االن خ ترسم؛ ی م کم یقلبم جا دارن و   یتو  یاطیخ لیوسا

 براتون باشم.(«    ی شاگرد خوب

 جواب داد:»  یبا لبخند  تایآز

 Please wait, baby. Step by step, you will learn and you will become better than me . 

 .(«  یش ی و بهتر از من م  یریگی م  اد ی. قدم به قدم زمی. صبر داشته باش عزکنمی )خواهش م

  یرنگ رو  د یسف ی شمیابر یکه دو پرده  رفتی م  ییبای ز یتخته شده بود و سمت پنجره  کی نزد که یگذشت. در حال  یاه یچند ثان 

 سر جاهاتون.« نینیگفت:»خانما، لطفا بش  کردی آنها جلوه م

 

 با گفتن:»  زیآنها ن 

Ladies, please sit   

 )چشم استاد.(«  

مثل    هیثان چند  از  پس. –با پنجره داشت ی کم یفاصله   که –کارش گذشت ز یبعد، ازکنار م یانشستند. لحظه  شانیسرجاها 

  ِدیسف یوارهایبه د  ینگاه م ی. ند یکش  یقیپنجره را باز کرد و نفس عم ها را کنار زد، پنجره را نوازش کرد. پرده  یرو  ی گلها شهیهم

نسبتاً   یشکل با فاصله  یابه نسبت بزرگِ دکمه  ز یم نیکرد که چند   ینگاه شیزد و رو به رو یاتاق انداخت. آرام چرخ  یبایز

  یی کشوها ،ی چیو ق  ایکنارشان، تخته رسم، متر، گون ی آنها، چند برگه و خودکار ی رو یاشرفته یپ یاطیخ یهااز هم با چرخ  یکم

کنار   بای که تقر شیهااز شاگرد  یکیبه  ی . با لبخند دمختلف به چشمش خور یهادر رنگ  یاطیخ یهاپر از انواع نخ  بازمه ین

 متنوع و رنگارنگ پشت سرش بود گفت:»  یهاپر از تاب  بای بزرگ و ز یکالس و کمد  ی آخر یپنجره 

   Excuse me, please pull the curtains out and open the window  . 

 کنارتو بکش و پنجره رو باز کن.(«   یپنجره  یهاخانم! لطفاً پرده  د ی)ببخش
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  ی راهنیکه مثل پ  شمیساده از جنس ابر یرا باز کرد، شنل  زش یم یهااز کشو ی کینشست،  ی صندل یرفت. رو  زش یسمت م سپس

 و گفت:»   زیم  یرو   گذاشت  ماند ی م  بیبدون دکمه و ج

 Iam going to teach you the method of makeing simple cape that is made of silk  . 

 .(«  شهی درست م  یشمیابر یهاروِش دوخت شنل ساده رو بهتون آموزش بدم که با پارچه  خوام،ی جلسه م نی)ا

 تازه کرد و ادامه داد:»   ینفس

 

 I say silk for some reason.  First of all silk is  made of protein and It is natural. It has good 

elasticity too. It has a good resistance to heat. Fabrics that are made from silk are like prisms 

that show different colors when you look at them because they are flossy . 

  ی داره. مقاومت خوب  یخوب  یارتجاع تی. خاصهیعیو طب   ینیپروتئ  شمیباشه؛ چون ابر  یشمیپارچش ابر گمی که م له ی)به چند دل 

هستن که اگه از جهات  یی مثل منشورا شم،یبافته شده از ابر یهابراق بودنش، پارچه  تیخاص لی در مقابل حرارت داره، به دل

 .(«  دهی نشون م  وی متفاوت یرنگا ن، یمختلف بهش نگا کن

 خودش گذاشت که آنها را به شکل تاجِ انار در آورده بود و سپس گفت:»   ی موها  یانگشتش را رو  نوک

Most important thing for you that are looking for sew  expensive and aristocratic clothes   

 .(«  رهینظیب   د،یهست یو اشراف متیقگرون  یهاکه دنبال دوخت لباس  ییتر واسه شماها)ازهمه مهم 

 بود را برداشت و رو به شاگردانش نشان داد و گفت:»   زی م ی که رو یشنل سپس

As you can see, there is no specific sewing in this type of cape, It do not have particular pattern 

either. Whether it is tall or short is up to you. Measure from neck to wherever you like  . 

به   یکوتاه بودنش بستگ  ا یهم نداره، بلند  یخاص ی نوع شنل وجود نداره. الگو نیتو ا یدوخت خاص  نینیبی طور که م)همون 

 دلخواه.(«   ی تا جا نیریگی خودتون داره، از گردن اندازه م

 را ادامه داد:»  شیهاحرف  ی لبخند  با

  For example, if you want it to be up to your knee, you measure from your neck to your knee, 

if you want it to  be up to your leg, you measure from your neck to your leg and so on. 
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باشه از گردن تا ساق  پاتون   نییخوای اگه تا ساق  پاتون م ن،یریگی تا زانوتون باشه از گردن تا زانوتون اندازه م ن یی)مثالً اگه بخوا

 و...(«    نیریگی اندازه م

 گفت:» گذاشتی شنل م  ی و کنار  ینییقسمت پا  یدستش را به نوبت رو  که ی در حال سپس

 But if you want, you can decorate the bottom and pull the side with a needle  . 

براش   شهیکه حالت ب   میکشی با سوزن نخشو م شویکنار  یقسمتا مویکنی م  نیتزئ نشوییقسمت پا نیتونی م  نییاگه بخوا ی )ول

 .(«  می درست کن

 و ادامه داد:» زد    یچشمک شیرو به شاگردها 

Anyone who has a husband, every time your husband knocked on it, you could do it very 

quickly and open the door yourself 

 .«  ن یدرو باز کن ن یرو خودتون بر نیزود بنداز ی لیخ شهی م نوی)هرکدومتون که شوهر داره، هر موقع شوهرتون در زد، ا

بلند شد و به سمتِ تخته رفت.   شیرا برداشت از جا  یاو پارچه  کی سه ماژ دند،یخند ی م ش یکم و ب  شیردهاشاگ که ی حال در

کمتر بود.   ی گریطولش نسبت به د یک یکه  د یرا کش ل یکه در دستش بود و دو مستط یتخته، شکلِ شنل  یبعد، رو  هیچند ثان

 ش گفت:»یسپس چوب آموزشش را برداشت و رو به شاگردها

As you can see on the figure, we need two sizes to sew this type of cape. To do that, I'll take the 

breadth 120  . 

 .(«  رم یگ یم   120جامش من عرضو ان ی. برا می دار ازینوع شنل به دو قَد ن  نیبرا دوخت ا ن؛ینیبیشکل م  ی طور که رو) همون 

 گرفت و گفت:»  شیهاشال گذاشت و آن را رو به شاگرد  ی را رو دستش

If you reach 150 you can cut it and make a pretty scarf with it   

 شال خوشگل درست کرد.(«   هیو با اضافش    د یاضافشو بر شهی م ن یگرفت150)اگه عرض   

 رفتند.   شانیهااز او تشکر کردند و به خانه  یکی–یک ی شیل را به طور کامل آموزش داد و شاگردهادوخت شن  قه،ی بعد از چند دق 
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 فصل دوم               

                   

 ماه قبل      کی

               ۱   

 

  ط ی. محکردی تر مو هوا را تازه  د یبخشی م  ن یبه زم یاکرده بود جان دوباره  دنیو باران شروع به بار یی گردهما ابرها در آسمان،    

به چشم  کشانینزد  وسک یک ک یبودند و  ستادهیآن ا ینسبتاً بزرگ بود و دو نفر اسلحه به دست جلو ی انتظام ی روی اداره ن

کوچک و  بزرگ با   یهاود از اتاق و داخل ساختمان پر ب شد ی م دهیدر اطراف آن د  ی انتظام ی روی ن ی خودرو نی. چند خوردی م

به نسبت بزرگ بود و در   یفر حضور داشت، اتاق یی اتاق که سرهنگ دوم آوا ی . توکردی و سبز رنگ جلوه م  د یسف  ییوارهاید

کنار هم قرار   ز یاز م یبه نسبت کم  یبا فاصله  رهو دو پنج د یدرخشیم  ی زیکه از تم ی زی قفل شده با م ی چند کمد فلز یگوشه 

باران کرد. نفس   یاش پشت آن شروع به تماشاپنجره را باز کرد و با اندام چهارشانه  اش ده یورز باً یتقر یهاداشتند. او با دست

که از اوقات   ود باعث نشده ب نیاما ا کرد؛ ی او را به آرامش دعوت م ی خنک کم می باران و نس ی. هرچند تماشاد یکش یقیعم

  د ی. او باد یلرزی م  هی تا چند ثان  زیو م  د یکوبی م  زی بر م شیهابا مشت  که یطور شد،ی م  یبشدت عصبان یگاه بکاهد. او اش ی تلخ

قبل از    اورد؛ی او را به چنگ ب ترع ی! فقط دوست داشت سرداند؟ی نم یز یچ یممکن بود. کس ریغ د یامّا شا شد؛ی مرادش حاصل م 

 مرگش.  ی حت ایو  یبازنشستگ 

زد،   ی را نگاه کرد، چند ورق لوا یس  یانداخت، آرام به طرفش گام برداشت. قد خم کرد. پرونده  زش یبه م یسرش را چرخاند. نگاه او

 !«  شه؟ی !؟ واقعاً میروز ه ی شهی م  یعنیو با خودش گفت:»  د یکش یآه

پرت کرد، انگار   ز یم ی مد. کالهش را روهم در آ ز یآه و آخ م  ایزد. گو یل یرا س  ز یبا کف دست م بارن یبازهم نگاهش کرد. ا    

خون فواره و با   اش ی لعنت یهااو را خفه کند و رگ گردنش را بزند. از رگ  شیدوست داشت اکنون او را به چنگ آورد با موها

 احساس آرامش کند. دنشید
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  ی از آنها را مشک ی پرونده فقط تعداد کم نیمخصوصاً ا  ی سخت کار ط یغم و اندوه و شرا که  د؛یخودش کش ی بر موها ی او دست    

ها ادامه خواهد داشت. باز به پشت  تا سال د یرس ی باز هم به نظر م یگذاشته و پانزده سال از عمرش را صرفش کرده بود؛ ولّ یباق

 .   د یکوبی مشت م نیدرشت باران بر زم یهاطره شد و فکرش مثل ق رهیپنجره خ

 

   

   

   

 

                     ۲   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

. کارش تازه داشت  رفتی م د یبا گر یشده بود. او د لیفارغ التحص نیام یاز دانشگاهِ علوم انتظام  اوش یکه س  شد ی م یاهفته  دو

آنها بجنگد و دست و پنچه   ه یکند و با تمام وجودش عل  ترآغازع یدوست داشت هرچه سر خواند؛ی کبکش خروس م شد،ی شروع م

  یبودند. او از ابتدا ی آهنگ زندگ نیباتریز شیگلوله به قلب دشمن بود که برا  یصدا دنیدر انتظار شن شیهانرم کند. گوش 

قدرت و   یجلو  تواند ی نم کسچ یفارغ التحصل شود و شروع به کار کند. ه ی که وقت دانستی خوب م اش ی شروع دانشگاه انتظام

  د؛یشرق رس   یانهیبه پا زد ی را شالق م یسرما تن آدم  سوزِ  کهی . او در حاللولد ی او نم اریمار هم بدون اخت ی حت رد؛ ینبوغ او را بگ 

بلند   یها و صداخودروها و اتوبوس  یبزرگ و پر از خودرو و اتوبوس که صدا  اریبس یی بود، جا ریتأث ی سرما در او ب نیامّا انگار ا

. با شد یم  ترک ینزد هدفشو داشت به  کرد ی ش مصدا احساس آرام نیا دن ی. او با شند یرس ی به گوش م ییها از هر سوراننده

آمد و   شیجلو  ی شد. چند قدم جلو رفت. شخص شتر یبرق زدند و شوق و ذوقش ب شیهاچشم  انه،یپا ی ها و خودورهااتوبوس  دنید

 نفر.«  ه یگفت:»تنکابن، تنکابن، تنکابن 

   ن؟«یری او دوخته بود ادامه داد:»آقا تنکابن م یهاچشم به چشم که ی بعد در حال و

 کجاست!؟«   نتونی. ماش امیگفت:»آره! آره. صد در صد م ینیریسرش را چرخاند و با لبخند ش  او

 یی. بعد از نشان دادن کارت شناساد یهر چه تمام سوار خودرو شد و بعد از چند ساعت به تنکابن رس  ی سپس با خوشحال   

را که در فکر   فریی آوا لیدر اتاقِ سرهنگ دوم، سه  یکرد. فرهاد   یمعرف ی. خود را به ستوان سوم فرهاد خودش وارد پاسگاه شد 

  زش یم  یسرش را چرخاند و رو  عیافکارش پاره شد. سر یتق، رشته  ی شدن صدا دهیچیفرو رفته بود را به صدا در آورد. با پ

هر   اوش یموافقت کرد. ستوان سوم و س  فریی ورود خواست، آوا یه . او اجازد یرس ی م انیپا به  کم – انتظارش داشت کم یی نشست گو
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  انیلحظه غم و خشمش به پا ک ی. انگار در تنقش بس فریی آوا یهابر لب  یح یگذاشتند، ناخودآگاه لبخند مل  یدو احترام نظام 

  ۷۰متر، وزن:   ی سانت179قد:   ،یارغوان  اوش ی: س یکرد:»نام و نام خانوادگ اوش یس  ی لیتحص  یاو شروع به خواندن پرونده  د،یرس 

و...« سرش را  به    100از 94: یلیالتحصفارغ  ی، نمره ۱۳۷۶/ 8/ 21تولد: خیتار  ،یرنگ مو: مشک ، یرنگ چشم: طوس   لوگرم،یک

کرد و   اوش ی س  شکشیپ یند کف زد و لبخ   شیبرا ی کم ی کرد، به شوخ یتکان داد و از درون احساس شادمان نیتحس ینشانه

که   یکار کن  یاپرونده  ی رو د یبا نجاینکته رو بدون، ا هی امّا  ؛ یبود یزرنگ  ی لیکه از پروندت  معلومه شاگرد خ  نطوریگفت:»ا

از ده ساله نه   شتر ی. بکنهی قاچاق م  نیکراک و هروئ شترم یخطرناکه. ب امی لیو خ استینمواد مخدر د  ی قاچاقچ ن یمجرمش بزرگتر

  ییجورا ه ی واست به دنبال داشته باشه.  ی نیپرونده ممکنه عواقب سنگ  نیالملل دنبالشه. کارکردن رو ا نیب  سیتنها ما، بلکه پل

 جونت کف دستته.«  

  پرونده کار ن یا یو با من رو  یینجایا  ی پسرجان! وقت نی. ببزنمی بلند شد و گفت:»ابتدا چندتا مثال واست م شیاز جا سپس

راحت لباس   ال یشده با خ ی ریبار درگ هی سال  نیطرف بعد از چند  دمیمن د "زنده بودنت با خداست. "گفت  شهی م یکنی م

و    سادهیگوشه وا ه یکرده نشده از هم جداشون کنه،   یبوده و هرکار  د یشد  ی ری چون درگ ؛یر یرفته محل درگ  دهیپوش  شوینظام

 بزنن تا تموم بشه.«   ریهمون بهتر همو س  شه،ی نم شونیکه حرف حساب حال  نایگفته ا

و گردنشو زده. هرچند   سویقمه شو پرت کرده سمت پل کرده، ی که دعوا م  ییاز اونا ی کیچند قدم کوتاه جلو آمد و ادامه داد:»امّا  او

 .«  ادی راحت حساب دستت ب الیگفتم تا با خ  نویا ی ما ربط نداره؛ ول ا یمن  ی به کار اصل نیا

بشه که   دهیچ یممکنه اونقدر پرونده پ ،یکنی با مواد مخدر مبارزه م یدار  کهی شد و گفت:»زمان رهیخ  اوش یس  یهابه چشم  سپس

 و...«    یو تمام رفتارشونو تحت نظر داشته باش  یبش اعتمادی و ب  یبه زن و بچه و پدر و مادرِ خودت شک داشته باش  یحت

واسه   یاونم بزنه بکشتت و حت ، یکه توهم زده مقابله کن  یاشه یش  هیوقتا ممکنه با    یل یشد و ادامه داد:»خ ک ینزد اوش یبه س  او

 ستوان!؟«   یکار کن  رهیدا نیا ی تو  ییخوای حالت گفتم، بازم م نیترنانه یرو با خوشب نایبکشه. ا ی شوم یخانوادت نقشه 

برا من بوده   نهیرید  یایرؤ هی  نیآرزوم بوده. ا نیتا االن ا ی ان! من از بچگ تر کرد و با افتخار گفت:»قربقامتش را راست  اوش،یس  

 پا پس بکشم.«   خوامیهرگز نم دم،یاالن که بهش رس  دم؛ یزحمت کش یلیواسش خ

  ی ادیکمک ز برن ی که از مواد مخدر رنج بردن و م یداغدار یهابه خانواده  خوامی را گره کرد و گفت:»م شیهامشت  یکم سپس

 بکنم.«  

  یاالن سع ن ی. امّا از همنهیاحساساتت قابل تحس ن یگذاشت و گفت:»ا  شیهارا بر شانه  شیهابلند شد و دست ش یاز جا فر،یی آوا

 .«  میاریمجرمو به چنگ ب ن یتا ا م؛ یغصه خوردن، خوب فکر کن یکن به جا

 !«  ه؟ یاسمش چ نکهیمجرم هست؟! و ا ن یاز ا یعکس  د ی»چشم قربان. ببخشو گفت:  د یکش ی قینفس عم او
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 .«  می را بر پشت کمرش گذاشت و گفت:»آره، ازش عکس دار شیهادست  فر،یی آوا

 اسمشم باالشه. خوب نگاشون کن و بهشون دقت کن.«   نه، یتبلتش را روشن کرد. عکس را به او نشان داد و گفت:»ا یصفحه  او

           

 

 

 

 

 

 

        ۳   

 شیهاپنجره را باز کرد و دست  فر،یی . آواشدند ی م ده یابر در آسمان د یهالکه   یبود و برخ دهیآسمان رس  یانه یبه م د یخورش     

بود. انگار داشت   دترشده ینسبت به قبل ناام ییو گو دزی را پشت کمر خودش قفل کرد. دوباره غم و اندوه و خشم در دلش موج م 

دستش بود  با شور و شوق   ی تو  فریی هنوز تبلت آوا کهی در حال اوش،یبه چنگ آورَد. س  تواند ی نم راکه او  شد؛ی م باورش  کم –کم

مرگ هم از  "نهی. شعارش الواستیس   ای:»اسمش خانم مارکردی لب تکرارم ری و ز  زدی به قلبش گلوله م ید ی. گاه ناامزد ی قدم م

 .«  جلوه بده  فیمارو ضع  خوادی م  ینجور یبوده و ا جه ینتیتا حاال ب اامّ ذاره؛ ی به جا م ییردا هی از قصد  ".ره یمی قدرت من م

و خودش را مثل   زدی قو مبه قلبش چا یجالب نبود. هر لحظه خشم و ناراحت فریی آوا یبرا  اوش یس  یهالب  ر یاسمش ز یزمزمه    

  یو کاسه  رفتند ی مغزش رژه م  ی رو اوش یس  یهابزنند. قدم  یج یخواهند با آر پ  ی که او را م د؛یدی در دام دشمن م یریاس 

  یاقه یکند. چند دق  یخال اوش یرا سر س  نیا خواستی م  ایکتک بزند و گو ریس  ا ر یکس خواستی و دلش م آمد ی صبرش سرم

و فکر   د یدی م  یتبلتش چهار چشم ی گرفته شده بودند رو  کهی زمان بیرا به ترت  لوایس  ایمار یهاگذشت. او هنوز داشت تمام عکس

 قربان.«   د یشکوفا شد و گفت:»ببخش شیهاگذشت. لبخند بر لب  یاقه ی . چند دقکردی م

 گفت:»بله، بگو.«   یبه نسبت بلند  ی با صدا فر،یی آوا

 مصرف کرده باشن؟!«    لیکروکود ی عنی  ایمخدر دن یماده  نیترکه خطرناک  ن ید ید ران یا یتو  یحاال افراد  ادامه داد:»تا او

 .«  ستیو نه رد. هنوز مشخص ن   میکنی م  د ییدود شده بود گفت:»نه تأ  دش یام گریکه د فریی آوا
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منظورم همون   ن، یکمربند شلوارش گذاشت و گفت:»تا حاال به دوتا انگشت سمت چپ مجرم دقت کرد یرا باال شیهادست  او

 گذاشته.«    شیکه به نما یی عالمت دو

  ی سرد لی با م کردی م  دتر یتر و نا امحال او را ناراحت نیو در ع آمد یاش ماز ته دل خنده  اوش ی حرف س  نیاز ا که ی در حال او

 گفتن داره ستوان!؟«   ن یا . گهید  هی روزیگفت:»نماد پ

 .«  کنمی فکر نم ی نجوریسرش را تکان داد و گفت:»نه، من ا او

 !؟«  یچ ی عنینشست و گفت:» یصندل ی حرکت کرد و رو زی به سمت م فر،یی آوا

گذاشت و گفت:»انگشت اشاره شو کامل برده باال. امّا انگشت وسطش تو    فریی آوا زیم  یرا رو  شیهاقدم به جلو رفت. دست ک ی او

ذره مونده    هی عکسش، فقط  ن یآخر یتو  که ی . طوربرهی داره باالترم  یهِ  دتریجد  یخم کرده و تو عکسا ی لیخ تریمیقد  یعکسا

 اونو کامل راست کنه.«  

 نشون بده؟!«   خوادی م و ینظرت چگفت:»به  آمد ی خوشش م اوش یاز دقت س   ی که انگار داشت کم فریی آوا

ساخت و   لویمخدر کروکود یماده  هی بار روس  نی.  برا اول کهیو مکز  هیمحبوب مردم روس  یتازه کرد و گفت:»اسمش از اسام ی نفس او

 .«  مواد مخدره   یاصل یهادکنندهیاز تول یکیهم  کیمکز

  یدخترا نیباتر یاز ز یکیاسم  لوایصورت خودش گذاشت و ادامه داد:»س  یبرداشت، رو  زش یم  یرا از رو  شیهادست سپس

انگشتر   ه یاش انگشت اشاره  ی. تو ستیخودش ن ی . اسمش اسم واقعنهیبی و کراک م  لیدر کروکود و یبایز ا یخانم مار ی ول  کهیمکز

  لیگاز کروکود ه یشب ز یچند سوراخ رداره و   لیدستش کرده، رنگ کروکود ی تو  ایرانیازدواج ا یوجود داره؛ که مثل حلقه   یمتیق

 .«  مونهی زنده نم شتریتا دوسال ب تشینها  کنه ی مخدرو مصرف م  نیکه ا ی هم کس ی روشه و از طرف

کوتاه برداشت و گفت:» در   یهادر رفت سپس به سمتش گام  یشروع به قدم زدن کرد تا انتها زد، یهمچنان که داشت حرف م  او

مونده    یباق لی مواد مخدر کروکود  جیقدم تا ترو  کیداده و  جیکراکو ترو  نهیبلکه ا ست،یازدواج ن  یمنظورش از اون حلقه  قت یحق

مخدر   یماده  که ی کس نیدونی طور که گفتم و خودتون بهتر م هم همون ی . از طرفشهو هدفش کامل ب  رهیتا وصلت شکل بگ 

 .«  مونهیزنده نم  شتریتا دو سال ب تشینها کنه ی رف ممص ل یکروکود

در دلش دوباره جان   د یو ام  دادند یرا به او م  ایاز ته دل شاد شد؛ انگار داشتند تمام دن اوش یس   یهاحرف  دن یبا شن فر،یی آوا

  مونو ییایدر ی مرزا  اد،یگفت:»به احتمال ز  کردی م  دادیاش بچهره  یکه تو  د یدی را م فریی آوا یها. او هم که شوق و ذوق گرفتی م

 درسته؟!«   م، یکنترل نکرد اد، یز یلیخ

 زده گفت:»آره!!!«   جان یزده و هبهت  فر،یی آوا
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بندر چابهار  قیاز طر ادیبه احتمال ز هییا یتالیا یچندتا از عکساش در حال خوردن غذاها ی تازه کرد و گفت:»تو ی نفس اوش،یس 

 وارد کنه.«    لویمخدر کروکود   یماده  ی به زود خوادی م

که از   استیتالیا یاصل ی از بندرا یکیگفت:»چون بندر جنوا  ی شتریبا شور و شوق ب بردی نبوغ خودش لذت م نیاز ا که ی در حال او

  ی از کشورا یک ی ایتالیا نکه یداره و ضمن ا ل یکروکود  وانیآباش ح یو بندر چابهار تو   کننی اون به چابهار کاال وارد کشور م قیطر

   « مواد مخدره. د یتول  یاصل

 درسته.«   ن، یو جواب داد:»آفر د یبلند شد. او در آغوش کش ش ینشست، از جا فریی آوا  یهالب  یرو  یی باصفا لبخند 

به محض   لوا یکه خانم س   میجلوه بد  ی اون بندرو طور  ط یاالن، شرا نیکرد و گفت:»قربان! بهتره از هم شکششیپ یلبخند  او

  ییایدر  ریبا ز ادی. به احتمال زمیمبدل مستقر کن یورودش به بندرِچابهار شک نکنه و هرچه زودتر افرادمونو اونجا با لباسا

 .« مونهی آب م  ریز  ادیز ل یکودکرو وانیکارو کنه؛ چون ح نیا خوادی م

  نی. قشنگ آدمو از کف زممونهی مثِ سم م   د،ایو شجاعت ز اد یز ینیخوشب ی قربان!؟ گاه ه یچ ی دونی زد و گفت:»م یشخند یاو ن 

 مرداب.«  ی تو ندازهای م

شده   یانتظام یرو یکل ن   یرا به او داده بودند، فرمانده  ایاز ته دل  شاد شد. انگار تمام دن اوش یس  یهاحرف  دنیسپس با شن   

موافقت کرد و   اوش یس  یهاکنان با حرف موادمخدر مصرف نخواهد کرد. او خنده   کسچیو ه  دهیرس  شیآرزو ن یبود و به بزرگتر

کرده و   ینی ب ش یرا پ لوایس  یهاخوش باور بود که هم حرکت  ی ادیز گریا انگار دّ شد؛ ام  ایمه لوایس   ایمار یر یدستگ  یبرا ط یشرا

فقط   نیا د یشا ی ول ند؛یبی خودش مرگش را م یهاخواهد کرد  با چشم  ریتُن  مواد مخدر دستگ   نیبا چند  ی هم او را به راحت

 .  شودی م ده یکش ید یو خشم و ناام یبه رگبار ناراحت بارن یپوچ بود و ا یالیخ
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امّا دلش بدجور تنگ   داد؛ ی پرندگان گوش م ن یرا بسته بود، داشت به آواز دلنش شیهاو چشم  دهیدراز کش ال یو  اطیح ی تو  یپر   

پارک کرد و   یپر  یرا در کنار خودرو  متشیقگران  ی بلند شد، مهران خودور شیاز جا د یباز شدن در را شن یشده بود. صدا

نشست. هر   شیهامهران هم لبخند بر لب  اش موج زد  یی ایدر یهاچشم  ی و شوق تو ور صحنه، ش  نی ا دن یسپس در قفل شد. با د

 .«  ینشست و گفت:»عشقم! خسته نباش  شیهابر لب  یلبخند  یشتند، **، در کنارهم نشستند. پردو به طرف هم گام بردا

 ؟« یکرد  دایجواب معماهارو پ یمن. راست ییایدر یپر  ،یتازه کرد و گفت:»تو هم خسته نباش  ی مهران، نفس 

 .«  ارمیو قهوه ب  وهیم کمی. برم  زمی بلند شد و گفت:»نه عز شیاز جا ی با لبخند  ،یپر

 و قهوه!؟«   وه ی هم گذاشت و گفت:»حاال چرا م ی را رو شیهاشد، دست رهیخ یپر یهابه چشم  او

هر موقع   شهی گفت:»باورت م  دادی داشت آنها را تکان م  کهی مهران فرو کرد، در حال  ییطال یرا در داخل موها شیهاپنجه  ،یپر

  وه ی م ،یباش  شمیدارم پ که دوس  شهی امّا اونقدر دلم واست تنگ م ره؛ یم   شیپ مییخوای جور که مکارا همون  نکهی اونجا با ا رمی م

 **«  کنم قاچ –برات پوست کنم، قاچ

 !؟«  هی زده گفت:»خوشمل کبهت او

 .«  گهی. به تو چه شوهر خودمه دگمی و ادامه داد:»خوشگل به زبون خودم، فقط به شوهرم م د یخند  یپر

 .«  ارتمیشد و گفت:»خوشا به حالم که من  رهیخ شیهاچشم  به

خاص باشه، از   یمخصوص خانما خوامی. م میراه بنداز مونویتور مسافرت  خوامی در همان حالت گفت:»البته فردا پس فردا م سپس

 ها، چطوره خانمم!؟«  زاده اون اشراف 
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 «  آقام.  ه یزد و گفت:»عال یاش رنگ قهقه گرفته بود، چشمکخنده  که ی در حال یپر

 آب زرشک.«   کمیبا  اریهم واسم ب رکیدلش آب شده بود گفت:»چند شاخه پن  یقند تو  شتر یکه ب او

با انواع طعم امتحان   رکو یکه پن ادی. خوشم م و گفت:»چشم. تو جون بخوا  د یاو را کش یهاتر شد، لپاش پررنگ خنده  ،یپر

 .«  یکنی م

 چه کنم.«   گهیدارم د ت یو گفت:»ممنونم. دستت درد نکنه، خالق کرد یم نییرا باالپا شیابروها که ی در حال او

  ن، یریشکالت تلخ و ش  ی فنجان، مقدار کی از قهوه،  بایز  یدو بشقاب، قور  وه، ی از م یی بایبا ظرفِ ز ی گذشت. پر یاقه یچند دق    

هران زل زده بود. انگار  به م کند ی را پوست م هاوه یاو گذاشت؛ که داشت م یطعم جلو آب زرشک خوش رنگ و خوش  یوانیل

  که ی. او در حالخواستی قلب خود م ی و فقط او را برا شد ی نم ریس  شیها او را تماشا کند. هرگز از تماشاتا ساعت خواستی م

چشمش به فنجان قهوه افتاد. دهانش را باز   چرخاند ی م ن یریش  یقاشق در چا ک یآب زرشک مثل  یرا تو  رکیپن یاداشت شاخه

  یبم و آرام یبا صدا د ییجوی آن را م  داشت  کهی دهانش گذاشت. در حال  یاَمِ به نسبت بلند، آن را تو  ک یکرد و با گفتن 

 !؟«  یفنجون آورد هی گفت:»مچکرم. چرا 

  نیبعد منم باهم ،یاز فنجون قهوه بخور  ر یگفت:»چون دوس دارم اول تو **س  کرد ی را قاچ م هاوه یداشت م  که ی در حال  ،یپر

 فنجون بخورم.«  

 .«  یدلم  زیحال به وجد آمده بود گفت:»تو که عز نیزده و در عرفتار بهت نیاز ا که ی در حال او

 زد و گفت:»**.«   یلبخند  ی خورد ** پر رکیپن گر ید یشاخه  کی سپس

 کجاست!؟ دلم واسه بحثاش لک زده.«   نایس  ی راست زم،یتازه کرد و گفت:»عز  ی نفس او

و قلبش به لرزه   د یحرف شوق و ذوقش پر نیا دن یدر دهان مهران گذاشت و انگار با شن  وهیقاچ م کی  فش یلط یهابا دست ،یپر

بشه.   شی زیوقت زبونم الل چ ه ی ترسمی ! م یاز ترس داشت گفت:»راستش رفت موتور سوار  ییهاکه رگه   ییدر آمد و با صدا

 .«  رهیبگ  اد یکرد بره تک چرخ زدنو ی م  ی. پافشارهش گفتم نرو گوش نکردب یهرچ

  ی تو  یتونی پسرم تا م ":گفتی م شه یمرحومم هم ی صورت او گذاشت و گفت:»بابا ی را رو شیهادست  خت،یفنجان قهوه ر ک ی او

  ه ی.  ریبگ  ادیازش  وینجار اومد درِ خونمون برو نجار ه ی ی اگه روز یبشه؛ حت قتی مانع عال ی زینذار چ ر، یبگ  اد ی و یهمه هنر ایدن نیا

 .«  خورهی بألخره به دردت م ییجا ه ی ی روز

زده گفت:»چرا  بهت کرد ی را پاک م شیهاداشت اشک  که ی شد. او در حال یجار شیهاحرف اشک از چشم  نیا دن یبا شن ،یپر

 جانا!؟«   یکنی م  هی گر  یدار
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 مرحومم افتادم.«   ی بابا ادیگفت:»  ردکی م  هی همچنان داشت گر که ی در حال او

  یبره. عجب غلط نییآب خوش از گلومون پا ذارنی مرحوم که نم یخودش زد و گفت:»امان از پدرا یشانیبا کف دست بر پ سپس

 .«  مایکرد

  رستانمونی اول دب ی اضیحرفا رو معلم ر نیاز بهتر یک یبه نظرم  ی ادامه داد:»ول یشخند یو با ن د یرا بوس  اش یشانیدوباره پ مهران

حرف راست    هی عمرش  ی جان من اگه تو ".نیش ی نم یچیو امّا شماها ه "زد که دوتا دستشو رو به سمت ما حرکت داد و گفت:

 بودا.«   نیزده بود هم

 .«  یافتخار یه ی ا تو که ماّ و گفت:»ام  د یخند  یپر

 خرس بخوابم.«   نیدوس داشتم ع  اومد،ی خوشم م اتیاضیاز ر نکه یا اچرا ب دونمی نم ی در همان حالت ادامه داد:»ول او

 .«  اتمیباز وونهی د نی! عاشق ازمیکه هنوز رنگ داشت و گفت:»عز یابا خنده  یپر

  ، یواقع یهم از فضا ی مجاز  ی. هم از فضادونهی خوب م نارو ی. اهی شکرخدا خودش مرد نا،یرا ادامه داد و گفت:»س  شیهاحرف  او

 کنه واسه خودش.«   ی جَوون کمی . بذار کنهی درست استفاده م 

حرفارو بگم.   نیخواستم ا نا،یس  ی کردم؛ امّا به عنوان شوهرت و بابا یپرحرف  اد یز د یو گفت:»ببخش  د یرا بوس  یپر یشانیپ سپس

 هم راجع به سفر دانمارکت واسم بگو.«   می بخور یی هم هوا رونیب م یبر ایاالن ب

هوا   یگذشت؛ برا  یاقه ی کف زد و از او تشکر کرد. چند دق  شیبرا یبه وجد آمده بود. کم شیهاکه از حرف   یدر حال ، یپر   

 قدم زدند به خانه بازگشتند و در آغوش گرم هم به خواب رفتند.   یاقه ی رفتند، چند دق رون یب یخور
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. هوا از  کردی را نوازش م ی روح آدم د،یرس ی. آواز پرندگان که به گوش م شد ی نم ده یدر آسمان د  یزده بود و ابر غی آفتاب، تازه ت   

تن  و برداش   یپر ی خوش طعم و خوش بو یاکردن. مهران، بعد از صبحانه  ح یتفر ایمسافرت   یبرا  دادی بود؛ که جان م ییآن روزها

کلفت   یرا در دست گرفته بود با صدا یپر  یهادست   که ی شد و در حال  ی رفتن به شهرستان خو یده آما رکیپن یشاخه نیچند 

 ندارم، مراقب خودت باش.«   ی. حس خوب گردمی به شادمهر سر بزنم. پس فردا بر م رمی اش گفت:»من دارم ممردانه 

  رهی فردا هم م رده، یگی بر م  یشب از داروساز نا،یتخت. س  التیشکوفا شد و گفت:»نگران نباش نفسم. خ یپر یهابر لب  لبخند 

 .«  زنهی هامون مسر به گلخونه  هی . یامیم

. با  د یاو را هرگز نخواهد د کردی که انگار از درون احساس م یزد؛ طور  شی اش پنجه در موهامردانه  یها. با دست د یمهران خند     

  قهی.« پس از چند دقییهالحظه  ن یکرده باشن واسه همچ نیکم  یبرخ د یشا زم، یگفت:»مراقب خودت باش عز  یلبخند 

حرکت کرد. هنوز چند   ی در آورد و سوارش شد و به مقصد خو  نگیرا از پارک متشیقگران   یکردند. مهران، خودرو  یخداحافظ

با لباس   که ی در حال ی افتاد. پر روزش ی د یهاحرف  ادیو  کرد ی م یب یعج یتنگ او احساس دل  ینگذشته بود که برا  یاقه یدق

تبلتش را در دست گرفت به سمت   د،یدرخشی م ی حور ک یمثل  ییرایدر اتاق پذ  ایدن  یِبایز  یاز انواع گلها ییهابا نقش  دش یسف

تبلتش انداخت. مرد   شگرینما یبه صفحه  یبود. نگاهباز  مهیخانه ن ینبود و درِ ورود ایعمرش به دن گر ید ایاتاق خودش با **. گو

داشت   نمهرا یهاشوره . انگار دل د یچیخانه پ یفضا ی ران توهوس  ی مرد یهاقهقه  یسرش را برگرداند، صدا عی سر د،یرا د یکلیه

گام به جلو رفت که ناگهان هوشنگ در را بست و قمه به دست، در   کی . او شد ی از او گرفته م اش ییایدر ی و پر  لیتبد   تیبه واقع

تر  او را ترسناک اش ی استخوان یبه طرفش گام برداشت. قِد بلند و الغراندام و چهره  د یلرزی و م  د یباری که عرق از تنش م  یحال

خونش لذت ببرد   یفواره   دنید و از دبکند، گردنش را بزن یبا پر خواهد ی که دلش م ی هرکار خواستی او م یی گو  کرد؛ی م انینما

و انگار کار خودش    د یلرزی م د یاو از درون مثل ب  دن یبا د ی درهمش را صاف و سرخ کند؛ امّا پر ی. موهاردیخونش دوش بگ  ر یو ز

اگر مهران چند   ی ول رفت؛ی م  رترید قه یکاش چند دق  بود، ی در کنارش م  انآرزو داشت که کاش مهر د ی. شاد یدی را تمام شده م

زد. آب دهانش را به   ی م نفس –به ظاهر  نفس ، ی. پردادیخودش را نشان نم رفت،ی او م که یزمان  رفتی م رتر یساعت هم د

 نشو آقا.«  ک ینشو. گفتم نزد کینشو. نزد  ک ی:»لطفاً به من نزدگفـتی م د یکشی پا پس م کهی قورت داد و در حال یسخت

داشت   ای. گومانْد ی شکلش به رنگ برف م   ی ضی. صورت بشد ی م اش ییبای محو ز شتر یو ب  ترک یدهوشنگ که هر لحظه به او نز   

حلقه زد و   یپر یهاچشم  یگذشت و چند قطره اشک در گوشه   هیو ** چند ثان کرد ی هوشنگ خارج م یآب از لب و لوچه 

ها به  تا ساعت خواستی هم م د ی**. شاشد یم کتر یلحظه به لحظه، نزد گ هوشن یول  کردند؛ یاز او تمنا م  شیهاچشم یی گو

 اش یی ایدر  یهااو زل زد. انگار چشم یهاچند قطره اشک حلقه زده **و به چشم  دن یامّا هرچه که بود با د ند؛یبنش شیتماشا
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است و عاشق   یی روزها نیچن یخدااهوشنگ ن دانستی نم یا به ظاهر پر ّ ام  کرد؛ ی و او را در خودش غرق م شد ی م  یداشت طوفان

دلم بخواد باهات   ی و گفت:»**! االن هرکار گردنش گذاشت ی . ** که هوشنگ قمه را روخدای ب یناخدا کی ،ییهاطوفان  نیچن

 .« کنمی م  کتیت  کهیو بعد ت  کنمی م

او هنوز   که ی. در حال آمد ی هوشنگ نم ر یبهتر گ  نیفرصت از ا د یچکار کند و شا خواهد ی م دانستیخودش هم نم یحت گر یامّا د   

شد و احساس  نیزد، نقش بر زم شیگردن هوشنگ را ن  یز یچ ییاو را در آغوش بکشد؛ گو خواستی بود و م یپر  ییبایمحو ز 

 . *** کردی م یخفگ 

 

   

 فصل سوم            

                     

                   ۱   

پوشانده و هوا به نسبت   د یکوچک، لباس سف یهاو تپه  ن یبرف بر زم یها. دانه د یرس  ی خو ی مهران، پس از چند ساعت، حوال   

و    زدی لبخند م  شیفکر بود کم و ب  یتو  یکم  کهی . در حال کردی زنده م ی گرم را در دلِ آدم یدنینوش   ک ی دنِیسرد بود. هوسِ نوش 

شهر با   نیا یهاهمراه  شادمهر از جاذبه  شیهابعد از صحبت  خواستی . مشد ی و بهتر م بهتر حس و حالش  یبرف  یصحنه  دنیبا د

قطور و پل خاتون، آرامگاه   یها. پل –کردی مجسم م  یآدم ذهنم   در را بهشت که – کند و لذت ببرد، مثل:»جهنم دره دن یصفا د

  د یرس  یگرمش عصر به خو  یاسهاگذشت و با لب  یاقه ی چند دق «"آبشارِ بدالن و.. کند،ی ها زنده مرا دل  ی که جوانمرد ی ولِ یایپور

به شکل   شی حدود هفتصد مترمربع داشت، فضا یای متحرک و گستردگ ی با سقف دهیسر پوش  یاطی شادمهر شد. ح یال یو وارد و

و درون آن دو، گلِ   کرد ی جلوه م انشیشکل در م یقلب  یشده بود. حوض دهیرنگارنگ پوش  یبا گلها ن یزم ران یفرش بزرگ ا

که    کردند ی قرمز شنا م یهایحوض ماه ی. تو دنیجمع شده در حال بوس  یابه دو لب غنچه  هیبودند؛ شب ی لب چنگک یده یارک

  یداده شده بود. گلها نت یبنفشه ز یبا گلها اش ی رونی ب یهی. حاش داشتی و به تکاپو وا م شد ینم  ریس  شیهرگز از تماشا ی آدم

  ی آنچنان عطر خوش   اطشیبا انواع گل رز آراسته شده بودند و ح اش ی. مابق دند افزو ی شکوه م نیفرش بر ا یه یبهارِ حاش  شهیهم

. شادمهر، خم  رساند ی به اوج آرامش م  یرا در اوج خشم و ناراحت   یو آدم د یرس ی تر به مشام م طرفآن  ابانیداشت که تا چند خ

شد. او   اندازن یزنگِ در طن ی. صداد یو بوس   د ییلمس کرد آن را بو ار یاگل بنفشه  داد، ی آب م یشده  بود، داشت گلها را به آرام

شکوفا شد، بوسه بر سر و دست هم زدند. چند لحظه بعد وارد   شیهابر لب  ی در را باز کرد و چشمش به مهران افتاد. لبخند  عیسر

آمده. او    یبر سر عشقش پر ییچه بال دانستی شدند؛ امّا انگار مهران نم  ییرایمهران بود آنها وارد پذ   یال یشدند که هماننِد و الیو

 !؟«  رنی م شی چه خبرا!؟ کارا چطور پ ییدایداداش گلم!؟ کم پ  یزد و به شادمهر گفت:»خوب ه یو به مبل تک  د یدراز کش  نیزم ی رو
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  وهیم کمی شکوفا شد و گفت:»فدات خوبم، بزار برم  شیهابر لب  یلبخند  شد ی بلند م شیداشت از جا  کهی شادمهر، در حال    

 خدمتِ داش گلم.« ام یم ارم،یب

ها بود.  پنجره و کنار حفاظ راه پله  یکه جلو برد ی م ض یف ییاز انواع گلها کرد،ی اتاق نگاه م  یداشت به فضا که ی مهران در حال    

خانه   یفضا ای . گود یشکوفا شد؛ امّا زود لبخندش پر شیهااز آب افتاد، لبخند بر لب  یبزرگ  وان یل  یچشمش به چند شاخه گل تو

  ن یباترینفر، ز ک ی همان  یو عاطفه  ینفر، مهربان ک یماه   ینفر، چهره  کی تن  ی. خانه از نظرش بو بودگنگ و سوت و کور   شیبرا

  یاه ی. چند ثانتخواس ی او را کم داشت. در کل از نظرش فرشته نداشت و فرشته م  یهاخاص و محبت  ی گرم  ا،یگل دن  نیو بهتر

شده از گُل و چند شاخه گل در   یکار  لهیمل یهاشن  با ظرف یآو یچا ی کوچک ی و تنقالت، قور وهیم  یگذشت. شادمهر، مقدار

مهران داشت مثل    کهی افزود. در حال  ال یو  یفضا متیتق از آن بلند شد و به صم یاو گذاشت، صدا ی جلو ز یم ی دستش، رو

 کرد گفت:»ننننننن.«    یبدبخت به شادمهر نگاه و دهنش را داشت کج م یهاآدم 

 ها و رفتار برادرش تنگ شده بود گفت:»چرا!؟«  حرکت  یلبخندش شکوفاترشد، انگار دلش بدجور برا  او

 دلم.«    زی»عزگفت:  نشستی مبل م  یرو  شه یهم کهی مهران، دوباره همان حرکتش را تکرار کرد، او در حال  

بتونه     ی تا حاال نتونسته  حلش کنه. هرکس  یشکیمعما هست ه ه ی  گنی را خاراند و گفت:»شادمهر! م شیموها  یکم سپس

  ی دوتا معمان که مثل خواهر و برادر هم  م گنی . البته مافتهی براش م ی و اتفاقات جالب رسهی م زای چ ی لیکنه به خ دایجوابشو پ

 حل بشن.«  عماهردو م د یپازلن. با یهامونن، مثِ تکه 

  یل یخ یاگه لمسش کن ی . رنگ نداره؛ ولنه یریش  یل یخ ش،یکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش  هی او زل زد و گفت:»اون چ یهابه چشم  

مدت از   ه یاگه بعد از  ی ولّ  ؛ی کن ی کوهو هم باهاش متالش  ی تونی و تو خونت نفوذه کنه م  شیخوش رنگه. سفته امّا اگه داشته باش 

با از دست دادنش به دوتاشم   ،ید یرس ی . اگه با وجود اون به ده خواستت میکن  یکار خاص  یتونینم گهید  یوجودت حذفش کن 

 عادل و با وجدانم هست.«  ه،ی کیواسه همه  شناسه،ی . سن هم نمینرس  د یشا

  یاریهرچه زودتر به دستش ب ی ول ارنیمعموال به دستش م ر یدکه   هیدوم. اون چ   یرا گره کرد و ادامه داد:»امّا معما شیهامشت

روش ارزش    شهی . نمیبش روز یپ یتونی جادو باشه م ا یاگه تمام دن یحت  یار یجوون اگه به دستش ب ا ی یباش  ر ینداره پ  یبهتره. فرق

 فروختش.«   شهینم امابا ارزشه،   ی لیخ ی گذاشت؛ ول

نداره؛   یدرمون همه دردا باشه. رنگ خاص  تونهی امّا م ست؛یخوش طعمه. دوا ن  ی لیخ ی ول  ست؛یخورد و گفت:»طعم ن رکیپن یکم

 .« ارنشیامّا سخت به دست م ست؛یخوش رنگه. به دست آوردنش سخت ن یلیخ ی ول

 جوابش عشق باشه.«  د ی. شابنیسختن و عج یلی آب دهانش را قورت داد و ادامه داد:»اووف! خ او

 کن.«   ییرایزد و گفت:»بفرما از خودت پذ  هیو به مبل تک  د یدرکنارش دراز کش  یامّا شادمهر، با لبخند  
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بلنِد   باًیمرتب و تقر یچشمش به موها  برد،ی و از آن لذت م د یجویداشت آن را م  که ی خورد، در حال رکیشاخه پن ک ی مهران،

 .«ستینامنظم کرد و گفت:»نه. جوابش اصالً عشق نرا  شیشادمهر افتاد، با دستش موها 

 چته!؟«   زمیو دوباره گفت:»عز د یشادمهر خند  

  رک یدهنمونو با طعم پن ییخوای م  یچهل و سه چهار سالته. کِ  جانم. ی شده را قورت داد و گفت:»چقدربدبخت  ده یجو رکیپن او

خوبه. امّا    ی لیخ اه، یدوس داره هنوز عاشق نشده. گل و گ  اهیگل و گ  نقدریا که ی کس ادی!؟ تعجبم مییتنها ی !؟ تا کِیکن نیریش 

 .«  یبرطرف کن تو یتشنته با نون، تشنگ  یوقت  شهی داره! نم  خودشو یجا یز ی. هرچشهی برات که زن نم

حس کنه؛ امّا    شتر یتا آرامشو ب کنه ی روح منه. آدم ازدواج م اه یگل و گ! مهر جون.  نیو جواب داد:»بب  د یکش ی قینفس عم شادمهر،

 اوج آرامشم.«  ی تو اه یمن با گل و گ

نکردم. دختر   دایراستش هنوز دختر مورد نظرمو پ م یو ادامه داد:»از طرف د یکش ش یسرش را خم کرد، دستش را موها ی لبخند  با

بعد از ازدواج   کنن،ی ازدواج م  هی فقط واسه مهر ای. بعضخوانی همه واسه پول و مال و منالم منو م کنمی احساس م ی ول  ادهیواسم ز

 اجرا. انگار ازدواج شده بازارِ شامِ دالال.«   ذارن یمهرشونو م  یل یدل  چیبدون ه

. چه  نطوریازدواج کنم؛ که اگه کورشدم رهام نکنه. فلج شدم هم  یرا چرخاند و گفت:»من دوس دارم با کس شیهاچشم سپس

ازدواج   ی کرد. اگه قرار باشه با کس دایپ ویکس طورن یدور و زمونه ا ن یا یسخته تو قلبش باشم. ی در هرصورت من فقط تو  دونمی م

 .«  شمی گل پژمرده م ن یکه مجرد بمونم، چون ع هترکنم و منو دوس نداشته باشه، همون ب

  هی منم  رسهی م ی روز ه یمهر جون. بألخره  متیبا نقش گل درآورد و به سمتش برد و گفت:»تقد  وان ی شاخه گل از ل کی سپس

 دوستت دارم عشقم.«   گمی و م  دمی گل به معشوقم م

گلِ من   نمیا ایجون! ب  یداشت، آن را به سمت او برد و گفت:»شاد یی بایبرداشت که گل بنفش رنگ ز رک یپن یاشاخه  مهران،

 واسه تو.«  

بهت حق   یرا خورد و گفت:»تاحدود   رکیرا ببرد مهران پن رکیو دستش را برد که پن د یخند یشادمهر داشت م  که ی حال در

تو شاهرگ   یتارمو  ک ی ارای "زده: لشیپروفا ی دختر خانم نُه ساله رو  هی  دم یبودم، د ی گروه مجاز ه یکه تو  ش ی. چند وقت پدمی م

دو سه   دم،یترس ی دم ماز خو دمیفهم ی. وقتهیبه چ یچ ی ازدواج و عاشق دونستم ی نم ی. جان من، من تا شونزده سالگ "من است

 حموم.«   رفتمی بار به زور م ه یهفته 

و مهران گفت:»البته داداش! به نظرم چه عشق باشه چه   د یاو را بوس  برد، ی از رفتارِ او لذت م شتریکه هر لحظه ب شادمهر

عمل کردن به   ی تر از همه چقلبن. مهم   نیاز ا رگیمو ه یقلب بزرگن که گفتن دوستت دارم و عاشقتم  هی داشتن، هردو دوس 
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با درد و رنجه و هم هر    شیباشه تا درست  تپش نکنه آدم هم زندگ با یطور اگه هرچقدر قلب زدوست داشتن و عشقه. همون

 .«  رهیلحظه ممکنه بم

ز او تشکر کرد و سپس  شد و شادمهر، ا فی کث ی کم راهنش یپ کهی را پاک کرد، طور شیهااو، لب  یبا یو ز د یسف راهنیبا پ مهران،

و او به تو محکم   ییخوای مهران، گذاشت و گفت:» درد اونجاست که فقط اونو با تموم وجودت م  یشانه  ی او دستش را رو

 « "بله":» گهی چشمات با عشق به او م یتر اونجاست که جلو .  دردناک "نه"گهی م

.  یانجام بد  ی کار چیه  یتونیدر انتظار اونه و تو نم ی یچه بالها ی دونی م که ی زد و ادامه داد:»در صورت ی شخند ین  سپس

 و او هنوز به فکر اوشه.«   ارهیکه دوست داره سرش م یی هر بال ش یتر اونجاست اودردناک 

تر از  و هنوز او به فکر اوشه و محکم  ارهیهمون بال رو م گه ید  یکیتر اونجاست که اوش سر تازه کرد و ادامه داد:»دردناک  ینفس

  د یدرنده با یا یدن نیا ی تو اس،شه یاند  دمیو شا   یکه سرشار از احساس، مهربون  یکس نجاستی، وَ ا "نه! نه! نه!   "گهی قبل به تو م 

 .« هزجر بکشه و بسوز  یلیخ

 !؟«  یکنی . حاال چکار ممی:»بگذرد یزلزد و پرس  شیهابه چشم  او

  کهیی گلستونم، کسا  یتو  رمی که هر هفته م  ؛یدونی . راستش خودت بهتر م تیو جواب داد:»سالمت  د یورچرا  شیهالب  شادمهر،

  یمغازه  ای دن ی فروشا مخودشون به گل   ای دم ی گل بهشون م  ی. بعد مقدارکنمی گلستونم استفاده م ی گال دنیچ ی برا کارنیب

 .«  کنمی م یی زادرست کردن، هر بار واسه چند نفر اشتغال ی فروش گل

فوتبال   ، یکوه نورد رمی با دوستام م ی. گاهزنمی م  پیبه اصطالح ت خرمی شد و گفت:»برا خودم لباس نو م رهیاو خ یهابه چشم  

  یغذاها می. گاهیره بازهفت سنگ و سرس  ه ی م، یزنی م ی وسط باز ه ی م یری م خوادی م  یهم دلمون بچگ  ی . گاهیو دوچرخه سوار

 .«  کنمی پخش م ردمم نیو ب رم یگی از رستوران م یادیز

در حد   ادیم   شیبراشون پ یو گفت:»هرموقع هم دوستام مشکل ختی داغ ر ی برد و دو فنجان چا ی قور  یدستش به  رو  سپس

دارن. به قول   یی بایز ی لیخ تیعیکه طب  ییجاها رمی و م کنمی م  یخودمم واسه خودم آشپز ی. گاهکنمی توانم بهشون کمک م

 «   "میاخرچنگ قورباغه  یهاما بچه "خودت 

  دونه ی فقط م   ه،ی به چ ی چ دونهی نم خورتشی م ی . آدم وقتستنین ییغذا چ یاون غذاهات که ه یو جواب داد:» فدا د یمهران، خند  

 .«  خورهی داره م  یز یچ هی

 .«  یرا برداشت و گفت:»بفرما چا ییفنجان چا شیهاخنده  ان یدر م او

 !؟«  یچکار کن ییخوای :»فردا مد یاز دست او گرفت و از او پرس  یشخند یرا با ن ی فنجان چا مهران،
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رفتم   شی بامزه و جذاب بود، باخنده جواب داد:»راستش چن وقت پ  شیهااو مثل تمام رفتار و حرکت  ی حرکت مهران برا نیا

  ران یا ون یزاگرسه و به گرند کن ی دل کوها ی و تو  روزآباد یشهرستان ف یتنگه تو  نی. ادمیرو د  قریبر فراز تنگه ها یر یکمونِ راه ش 

 معروفه.«  

 .«  هیعال یباش  نجای و گفت:»اگه فردا ا  ختیخودش ر یبرا یچا ی فنجا ک ی او

سر برم   هی  خوامی م ی گذاشت و ادامه داد:»قدمت رو تخم چشام. امّا اگه زبونم الل رفت شیهاچشم  یدستش را رو  سپس

که اشک   ونی گل گر ی عنی "بَگرئو":شهی م  یاریبخت یکه به زبون لر  نمی واژگون قرمزو بب یهاتو کوهرنگ الله  ی اریچهارمحال بخت

بزرگ   یبرم مزرعه د یو صد در صد با  نهیش ی به گل م نیچون اواخر فرورد ستین شون البته االن به گمونم از گن؛ی بهش م میمر

 زعفرونمون.«  

گذاشت، فنجان   ز یم ی تق رو  یرا که خورده بود با صدا یی مهران، فنجان چا  عی را بنوشد، سر یفنجان چا خواستی م که ی حال در

 !!!«  یرا از دست او برداشت وگفت:»حال کرد  یچا

 گفت:»بله.«    یبا لبخند  او

دست خودمو بخور. امّا فردا     شنِیآو یبفرما چا زم یگذاشت و گفت:»عز شیهادست   یتو  خت، یاو ر  ی برا ی فنجان چا کی سپس

 راس برو چهار محال.«   ه یهامون در چه حالن، بعد رشد بوته   نمیبب م،یگلخونه هامونو نگا کن  ،ی امیم م یبر د یصبِ زود با

  قیواژگون کوهرنگ تحق یهارو الله  خوامی . مو تشکر کرد و گفت:»باشه چشم از ا  ش یتر از قبل به روپررنگ  یبا لبخند  شادمهر

 هلند.«   ینارنج یهااز الله  باتریبهتر و ز یلی خ میداشته باش  یصادرات قو  ه ی  کهی ازشون پرورش بدم؛ طور نجایا امیکنم بعد ب

  دمیبکنم، البته با موافقت خودت. شن خوامی هم م گه یلذت، ادامه داد:»چند کار د  یاَه از رو  کیو با   د ینوش  ی جرعه چا ک ی او

 ترش، پرتقالو نارنجه.«   مو یل ل، یزردآلو،شل »هلو، ی درختا ب یبه اسم ساالد پرورش دادن که ثمر ترک یدرخت  یی ایاسترال یمحققا

محققا   یسر ه ی دم یشن شیمحققام. چند وقت پ نیا یگفت:»جانِ خودم، کشته مرده  کند ی پوست م وه ی داشت م که ی در حال او

 کردنو بعد از دو ساعت همه مردن.«   قیتزر ی خوکچه هند  شیواسه ثابت کردن آثار خنده اومدن خون چندتا آدم افسرده رو به ش 

کردن، بعِد   قی تزر  گهید  یخوکچه  شیشادو به ش  ی گروه از جوونا ه یادامه داد:»بعد خون  کردی را قاچ م  وه یداشت م  که ی حال در

 !«  خورهی خون آدم به خون خوکچه نم دنیموقع فهمدوساعت اوناهم مردن. اون 

گفت:»امّا داداش من واقعاً عاشق درخت و گل و   شد ی م  تررنگکم   رفته–اش رفتهو خنده  د یخند یداشت م  که ی درحال شادمهر،

 .«  عتمیدر کل طب و   اهیگ
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  ن، یزم رِ یو برا اونا از ز شناسنی درختا بچه هاشونو م  یدونست ی م ،یدست او گذاشت و ادامه داد:»داداش   یتو  وه ی قاچ م کی سپس

 هاشون باشه!؟«  واسه بچه   یکاف  یجمع کنن تا فضا هاشونوشه یممکنه ر ی و حت فرستنی کربن م 

  کردی را خشک م شیهاداشت دست و لب  که ی آورد و در حال رون یب ش، یجلو یدستمال کاغذ   یدستمال از جعبه  ک ی او

 به درخت داره.«   یاد یما آدما شباهت ز ی ترن؛ امّا زندگموجودات اطرافمون از ما آدما انسان  شتریداد:»هرچند که به نظرم بادامه 

ازَمون   ایبعض م،یش ی زاده م  ای میزنی جوونه م ی گفت:»وقت کرد ی دستش جمع م ی را تو یداشت دستمال کاغذ  که ی در حال سپس

سواد داشته   ی گاه  یاِ ا ی میپ یخوشت ای م،یپول دار  ایچون  شناسن؛ی از شدت شوق سر از پا نم م یدیثمر م   ی. وقت کننی مراقبت م 

خوششون از ما   گهیکِرما هم د   یی. گومی زغال خوب د یانگار فقط واسه تول  م، یخشک شد  م،یاشتثمر ند  م، یرشد یپ یامّا وقت م،یباش 

 .«ادینم

  ، یهم از چهارمحال برگشت ی وقت یبرداشت و گفت:»راست رک یپن گرید ی شاخه  کیانداخت،  یرا در بشقاب یدستمال کاغذ  سپس

 .« میدی انجام م ق یکارامونو دق یو مابق  م یخون اهدا کن میبر نای خونمون با فرداش من و تو و س  م یباهم برگرد نجایا امیم

 کرد و جواب داد:»باشه دادا.«   ک ینزد شیهاران، لذت برده است، دستش را به چشم مه یهااز حرف  آمد ی به نظر م که ی در حال او

سفتش را به شادمهر، نشان   یداشت بازو که ی از آن بلند شد. مهران، در حال یتق   یگذاشت و صدا  زیم  یرا رو  شیفنجان چا او

 .«  مینیرو بب  بایشهر ز نیا یهاو جاذبه   می قدم بزن  رونیب کمی  م یباهم بر ایگفت:»ب دادی م

 و گفت:»چشم! تو جون بخوا داداش.«    د ییرا بو یشکوفاتر شد، شاخه گل  شیهالب  یبر رو  ی دوباره لبخند  شادمهر،

شاخه گل   ک ی و   د یدوش گرفت، کت و شلوار خوش رنگش را پوش   عیکت مهران گذاشت، سر بیج  یسپس شاخه گل را تو    

خانه را معطر کرده   یخوشش تمام فضا یو بو   زدی به خودش م یوحش اس یر گل داشت عط که یگذاشت. در حال   بشیج ی تو

رفتند و شروع به قدم   ابانیپوش شده بود باهم به خ د یشهر سف که یگذشت. در حال  یاه ی. چند ثانزدی را شانه م  شیبود، موها

صاحب مغازه که داشت با تلفن   بارهک ی شدند،ی مغازه رد م  ک ی یداشتند از جلو  کهی گذشت. در حال یاقه یزدن کردند. چند دق

  د،یلرزی سرما م دتاز ش  د،یچکی شادمهر گرفت. آب داشت از سر و صورتش م ی آب را ناخودآگاه رو لنگ یش  کرد، ی صحبت م

د و  تلفنش را قطع کر ع ی. صاحب مغازه سرکردی لباسش نفوذ م گر ید یهاشده بود و آب به بخش  سیاز لباسش خ یبخش

 .«  میجلو مغازم رو بشورم، حواسم نبود، شما رو ند  خواستمیگفت:»آقا من شرمندتونم! م 

بخار از دهانش خارج شد و   یکه کم یو لحن آرام   یپهنش اخم کرده بود، شادمهر با لبخند لرزان   ی مهران با ابروها که ی حال در

 .«  کنمی لباسموعوض م  رمی م  گه،ی. اشکال نداره ددهیکه به آخر نرس  ای گفت:»دشمنتون شرمنده، دن

به خانه   ع یاحترام خم کرد و سر یاو سرش را به نشانه کرد، ی م یداشت همچنان از او معذرت خواه که ی مغازه در حال صاحب

باهم صحبت   یبازو برف  ی رو ادهیرفتند. بعد از صرف شام و چند ساعت پ ابانیرا عوض کرد و دوباره به خ شیبازگشتند، لباسها
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 دانستی شد. انگار هنوز نم داریاز خواب ب یاازه یبود. مهران با خم شین به خانه برگشتند، در خواب فرو رفتند. هوا گرگ و مکرد

خودشان که هردو   متیگران ق  یدلچسب، هر کدام با خودرو  یاآمده. آنها بعد از خوردن صبحانه  اش یی ایدر  یسر پر ییچه بال

 . دند سمنان حرکت کر ی امیبه سمت م ی ادیمدل بودند، با سرعت نسبتاً ز کی

 

 

 

 

 

 

 

 

           ۲   

که در    ی. کوهکردند ی م  ییبا درخششان دلربا بارو یبندر بزرگ چابهار مثلِ دخترکان ز یهاجا را فرا گرفته بود. ستاره شب، همه    

و چند   د یبخشی آرامش م ی به آدم لگونیغرش امواج  ن  یگر بود. صدااستوار جلوه  یمثلِ مبارز  شد ی م ده یشهر د ن یاز ا یقسمت

  یکاالها  یبزرگ یهال یکنار اسکله پهلو گرفته بودند و با جرثق  یکشت نی. چند خوردی به چشم م رش در گوشه و کنا  شانینخل پر

  دهید هاون یخودروها و کام ی تو ی بودند. افراد مختلفدر حال پهلوگرفتن   گرید  یکشت  نیچند  زدند،یو بار م  کردند ی م  یآنها را خال

. چند پهپاد کوچکِ   خوردی مختلف، مشغول کار به چشم م ن یکارگر با سن نیاز بندر، رو به شهر بودند. چند  ی که در قسمت شد ی م

.  زدند یم  د یتمام بندر را د  ییسرو صدا چیبدونِ ه نیاز زم  یلومتریدر شب با ارتفاع حدود سه ک  د ید یهان یمجهز به دورب

دوم  . ستوانکردند ی را رصد م جاهمه  ی کوچک یهاسکوپ یساحل، استتار کرده بودند و با پر یهاگل  ی نفر در آب و تو نیچند 

را با   یو صادرات یتمام اجناس واردات  ، یبود؛ که با لباس کارگر قه ی دق نی چند  ایو سجادن ی سوم بهزادهمراه ستون  ،یارغوان اوش یس 

ک  ی  یکه حت دند یند  یز یوجود چ نی. با اگشتند ی را م  وه ی م یهاجعبه  ی. حتکردند ی م ی شک کند بازرس  یکس  نکهیدقت و بدون ا

دوم  . ستوانزدند ی گشت م ی مختلف یدر جاها  گرید س یپل نیو چند   یو بهزاد   یسجاد  کهی مشکوک باشد. در حال شانیذره برا

کرد و چند   ی زی. اخم رد یرس ی و خسته به نظر م  د یرا بوسه زده بود، ناام اش ی جو و گندم ی خاک و پودر گچ، موها ی کم ،یارغوان

و درشت، انگار پوست    زی. دستش را تکاند که چند ترکِ ردند یخمارش درخش ییکهربا یاهاضافه شد. چشم اش یشانیچروک به پ

  یهالیاز سب یاشد. گوشه  انینما شیهاخاراند و لبخند تلخ شکست بر لبخودش را  یاز یپ ینیو گوشتش را شخم زده بودند. ب
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به رنگ پوست  یده یکه صورتِ کش  نییپا یاتر کرده بود باال رفت و گوشه پهنش را مردانه  یهاکه  لب  اش ی کلفت مصنوع

  د یشا کهی زی توجهش را جلب کرد. چ بی عج یر یحس و حال بود که ناگهان تصو نیتر کرد. او در ارا جذاب  نش یریش  شیمویل

  سربه  یزمستان ی رنگ که کاله یاقهوه  ی با کت و شلوار  یرمرد ی. پد یرا بر اش ی د یفکر و ناام یرا نداشت و رشته  دنشیانتظار د

لرزانش گرفته بود. در   یهادست  ی تو یامه خا یِ نیریش  یا. جعبهدند یرس ی م شیهابلندش تا شانه  د ی سف ی کرده بود و نوک موها

 اش دهی چروک یهالب   یرو  ینیریاز هر ش  یکه مقدار  کردی له م شیهاآن را با لثه  ی دهانش نبود طور ی تو  یدندان که یحال

برداشت. چند   یعینسبتاً سر یهابه سمتش گام  ی . ستوان ارغواند ینوش ی م  یچا یاجرعه  بعد و  د یچی سپس آن را ور م افتاد،ی م

  ی قیو موس  د ینوش ی قهوه م کهی در حال یرنگ  د یسف یشعبده باز یحدوداً دوازده ساله با لباسها یاگذشت. ناگهان پسر بچه  یاه یثان

  نکه ی. با اآوردی شکلک در م شیو کم و ب داد ی انجام م زون مو یهاکاله خودش گذاشته بود، حرکت ی دستش را رو داد،ی گوش م 

 تو!؟ههههه.«  یبود  یکنان گفت:»کارگرِ کنبود، خنده  یو نگاهش به ستوان ارغوان کرد یداشت آن طرف بندر را نگاه م 

داد به او توجه نکند و زودتر کنار   حیبود؛ امّا ترج ب یعج شیو برا رفتی رژه م  ،یمغز ارغوان ی رفتار پسربچه رو ن یهرچند ا    

سپس با دستش دهانش را   د یرا ورچ اش دهی چروک یها. او لب د یرس   رمردیبه پ ه یاز چند ثان کرد و بعد    یبرسد. اخم کوچک رمردیپ

  نیب  که ی به ستوان دوم انداخت و در حال ینگاه زش یر یهااز جعبه در آورد و با چشم گرید  ین یریعدد  ش  کیکرد،  زیتم

 کن.«   نی ریدهنتو ش  ای. بیرش ی ! خشته به نظر مژمیگفت:»شالم عژ زد ی انگار سوت م شیهاحرف

  وانیل ه ی ایو گفت:»ب خت یدوم رستوان  یبرا  ی فنجان چا  کی دند،یلرزی م  شیکه کم و ب شیهااز فالسکِ کنارش با دست سپس

 .«  هم باهاش بخور  یشا

  ویکنی ا منگ  ایگرفت و گفت:»ممنونم ازت پدرجون. چرا مدام به در  رمردیلرزان پ یهارا از دست  ین یریو ش   یچا وان یل  ،یارغوان 

 !؟«  نجایا ی!؟اصلًا چرا اومد یخوری م ینیریش 

بود،   یجمع شد و جواب داد:»خب پشرم، من عاشق ژنم بودم. امروژ تولدشه، عاشق چا رمردیپ زی و ر  یآب یهاچشم  ی تو اشک

 .«  نجای خاطر اومدم ا نیبندر جونشو گرفت. به هم نیهم

 شد  و گفت:»روحش شاد، غم آخرت باشه.«   ره یخ شیهابه چشم  د،ینوش  ی جرعه از چا ک یخورد و   ی نیریاز ش  یکم  دوم،ستوان

  و خشته   د یمرده کار خودشو. من مثل تو که ناام کنه، ی زد و جواب داد:»ممنونم!! زنده کار خودشو م  ینیریلبخند ش  رمرد، یپ

 .«  شمینم

.  گهید  میخوبو جوونم که باهاش اژدواج کنم. ما هم دل دار دختر  ه یو ادامه داد:»مثالً االن هم  دنبال  د یکش  یقی نفس عم سپس

 دلم هنوژ جَوونه که. مهم دله آدماشت نه جشمشون. مگه نه!!؟«  

 !؟« یژ ی!؟ چیلی!؟ فامیی!؟ آشنایدوم زل زد و گفت:»دختر خوب برام شراغ نداربه ستوان د،یخند ی م که ی حال در
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بود، در   دهیپوش  یشعبده باز  د یکه لباس سف یاپسر بچه  د یبه کنار خودش انداخت د یزد. نگاه ی شخند ین ، یستوان ارغوان    

مطمئن   گری. ستوان ارغوان، که د د ینوش یو قهوه م  زدی م  یشخند ین آورد،ی کالهش را از سر در م  کرد،ی نگاه م  ی به کشت که یحال

قبل از رفتنش به   خواستی نخواهد کرد؛ م ر یاش را دستگ و دار و دسته   وایس  ایدر آمده، مار  آببود، احتماالتش کامل اشتباه از 

را بپرسد. او به سمتش گام برداشت و پس از چند   ییهاو از او سؤال  ستد یدر کنار پسربچه با قه یدو سه دق ات، یتنکابن و لغو عمل

و   ره یبه ت  ل یما یشکلش، سبزه  یاره یو الغر اندام، صورت دا  متوسط   باًیتقر ی با قد  ی. پسرد یکوتاه، کنار پسربچه رس  یقه یدق

  هیاش شبو لب افتاده  د یدرخش یو کوتاه مانندش کم  میضخ ینیپرپشتش را تکان داد، ب  ی به رنگ جلبک بود. ابروها شیهاچشم

   «قبل از تو، سو تفاهم بود. هه! هه!  یبه ستوان دوم گفت:»کارگرا یها شد. سپس با لبخند غنچه 

  نجوری بچه !؟ چرا ا یکنی م  یباهام شوخ ی نجوری:»چرا اد یاز او پرس  یامّا با لبخند  داد؛ی رفتار پسر بچه آزارش م نیا چند هر

 !؟«  ه ی !؟ اسمت چید یپوش  ویلباس 

حال و   د ی . گفتم شاید یو انگار ناام یناراحت ، یشونیپر ،یاخسته  دمی شد و جواب داد:»د رهیخ اوش یبه س  شیآب یهابا چشم  او

  ی باشه، زندگ یدلت که بهار  یدله، هوا   ی. دستِ هوایکمون  نیرنگ  ، یبارون ،یآفتاب ، یدل آدماست. ابر  یهواتو عوض کنم. مهم هوا

 برات.«   ده ی آرامش بخش، گل م

 سرش را خم کرد و ادامه داد:»اسمم اَتَرسه.«   یکالهش را از سر در آورد، کم سپس

گرم    یفنجون قهوه  ه یسپس آن را به ستوان تعارف کرد و گفت:»  خت،ی ستوان ر یجان برافن  کیخودش و   یفنجان قهوه برا  کی

 .« ارهیاز تنت درم ویبنوش. خستگ 

.  هیچ ی دونیزد و گفت:»م  یشخند یفنجان قهوه را از دست اترس گرفت. اترس ن شد،ی م  او جذب داشت  کم– که کم دوم ستوان

  بیغر بیموجودِ عج ه یبا  د یبود با ییجا  هی  دادم ی انجام م وی وتریکامپ  ی باز ه یداشتم  شیبگم، چند سال پ د یبا ی زیقبل از هرچ

 .« ید یجنگ ی م

بود. چشاش  ریکه بدنش مثل غول و تنش پر از شمش  یخودش گذاشت و گفت:»موجود  یشانیپ ی انگشت خودش را رو  سپس

  ی زینوک ت  یعقبش ُسما یپاها یبود؛ ول  خرس  یهامثل پنجه  شییجلو یهاش مثل چش گرگ، دهانش مثل دهان مار، پنجه 

چهل تا گرگ که دهانشون مثل مار بودنو با حرکت   یاز خودش حدود س  ر یو غ شد ی داشت. از دهانشم زهرِ جوشان، خارج م

 .«  فرستادی م  گهید یچهل تا  ی باز با حرکت دستاش س  ،یکشتی گرگارو م  نی. هربار که افرستادی دستاش م

  یبزنم و اون منو از پا کریموجود غول پ نیبه ا  تونستمی از دو ضربه نم شتریو ادامه داد:»هربار ب  د یکش ی قیسپس نفس عم 

مرحومم افتادم    یبابا یاز حرفا ی کی اد ی ،یباز نیروز ح ه ی نکه ی. تا اشد یکه نم  شد ی امّا نم زاشتم؛ی وقت روش م ی لی. خآوردی درم

خودشون استفاده کرد. در واقع خودشون زهر و پاد زهر خودشونو باهم ارائه   هی عل شهی م ایلیخ اتاز رفتار و حرک "گفتی که م
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  د یها رو نوش  والیبا کمکش خون همه ه  شهی م کنموی دارم که اصالً ازش استفاده نم ی حرکت ه یافتاد من  ادم یموقع  اون  "دنی م

 جز اون موجود بزرگ.«  به 

مدام   قه ی دق نیچند  زدم، ی محکم بهش م یضربه  ه ی  رفتمی . مخوردمی گرگو م  هی و گفت:»منم هر بار خونِ   د یجرعه قهوه نوش  کی

 .«  فهممی پدر مرحوممو م یارزش حرفا شتریب گذره ی در آوردم. هر لحظه که م  یاونو از پا نکهیحرکتو انجام دادم؛ تا ا نیا

 مرحومت!؟ چرا فوت شده!؟«    ی:»باباد یزده پرس بهت شد،ی جذب او م  شتریکه لحظه به لحظه ب  یارغوان ستوان

 و گفت:»چه جالب!«   د یقهوه نوش  یاجرعه

بندر، جونِ بابامو گرفت و   نی. چون اامیم  نجایقلب خودش گذاشت و گفت:»هر روز غروبا ا یو دستش را رو   د یکش ی آه اترس،

شناگر و    ه یشعبده بازا بود.  تیدوس داشتو عاشق شخص  یلیخ دوی . بابام لباس سفکنمی احترام م ی به روح بزرگش ادا نجایا

 .«  اومد ی خونه م گرفتوی م یتو آب با دست ماه رفتی م ق یبدون قا شد یطوفان م  که ی انزم یهم بود. گاه یاحرفه  یل یخ ریگیماه

تمام ثروتم مال توئه امّا قبلش   "گفتیم  شه یزندشم، همپولدار بود. منم تنها فر  یلیانداخت و ادامه داد:»بابام، خ نییرا پا سرش 

امّا   گم؛ ی به مامانم م ارمو یبه دست م ویجواب ه ی جوابشو به مامانم گفته، هنوز نتونستم حلش کنم. هر بار  "یمعمارو حل کن هی د یبا

 . دوس ندارم تا حلش نکردم ثروت بابام مال من شه.«  ادیجواب معمام غلط از آب درم شهیهم

 !؟«  هیتر از قبل گفت:» اون معما چزده به ساعتش انداخت و بهت  ینگاه ، یارغوان ستوان

  یاگه لمسش کن ی. رنگ نداره؛ ولنهیریش   یل یخ ش،یکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش ه یشد و گفت:»اون چ رهیاو خ یهابه چشم  اترس 

  یتونی و تو خونت نفوذ کنه م   شیاگه داشته باش  ی باهاش عوض کرد. سفته ول شهی رو م ایامّا دن  ست؛ین ایدن  خوش رنگه. یلیخ

. اگه با وجود اون به ده  یکن ی کار خاص یتونی نم گه ید  ،یمدت از وجودت حذفش کن  ه یاز  بعد . اگه یببر  ن یکوهو هم باهاش از ب

 . عادل و با وجدانم هست.«  هی کیواسه همه  شناسه،ی . سن هم نمینرس  د یبا از دست دادنش به دوتاشم شا ،ید یرس ی خواستَت م

 چرا بابات فوت شد!؟«   ی !! راستیسخت و جالب یفکر کرد و گفت:»چه معما  یکم  یارغوان ستوان

. بابام چوب  مونهی بار کاه مکردن تو ان دایسخته. مثل سوزن پ یل یاش گذاشت و گفت:»آره، خشانه  ی دستش را رو اترس،

زنشونو از دست دادن،   ی عنیکه تازه فرشتشون  یی به خصوص اونا کرد؛ی ران اعتماد مهوس  رمردیبه اون پ د یاعتمادشو خورد. نبا

 .«   ایوسط در  یکاینزد رفتی م ی ریگی برا ماه شه یهم ابامدختر جوونن. ب  هی بعد دنبال ازدواج با 

گوشه، حدود پونصدمتر   نیبره هم "ران بهش گفت:هوس  رمردیپ ه یاون بار،  ی ادامه داد:»ول داد، یسرش را تکان م  که ی حال در

پفک   ری. اون روز با خودش پفک برد س ای رفت در ،یروز آفتاب ه یاونم اونجا رفت. درست تو  "سرته.  یکه باال  یباالتر از اون نخل 

 .«  خوردی داشت آب م  کهی درحال  بودباهاش  یآب معدن ی بطر هی خورد 
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از دهان   ویبطر  خوادی آب. م ی تو بطر  نهی بی مورچه م  هی گفت:» یابغض کرده  یستوان در آورد و با صدا یشانه  یرا از رو  دستش

 آسمانو.«   یتو  کشه ی . بعدش پر منشیگلوشو س   یتو  کنه ی م ر یآب، گ اره، یخودش درب

بابام   یاقهوه  یچشما اد ی. هر روز به بوسمشونی نوز دارم، هر روز مخارج شد و گفت:»کفشاشو ه اش یی ایدر یهااز چشم  اشک

 .«نوشمی آبدوس، قهوه م 

  قهیسبز بر سر داشت و چند دق  یِزمستان ی افتاد که کاله یابا کت و شلوارِ قهوه  رمرد یهمان پ ادِی د؛ی را که شن نیدوم استوان     

  میبر سر داشت و ن  یکیمکز  یبار کاله  نی به او انداخت. ا یجوان بود. نگاه یو دنبال ازدواج با دختر   دهیاو را کنار اسکله د شیپ

  ی موها که یگذشت. در حال  یاه یگام برداشت. چند ثان رمرد یخوشحال به سمت پ یزده و کمسرش کرد. بهت  یبه نخلِ باال ینگاه

کرد؛   ترع یرا سر شیهابود. گام  شیموها ر ی که پشت گردنش و ز  یاه لکهچشمش افتاد ب  ،خورد ی در گذر باد تکان م رمرد، یبلند پ

  یانداخت. کم شانیهابه کفش  یپفک بودند. نگاه یهاکردن کارتن  جابه کارگر که در حال جا نیناگهان چشمش افتاد به چند 

به   عیکتش درآورد و سر  ریکوچکش را از ز م یسیبفهمد، ب یکس نکه یبدون ا عی. سردند یرس ی به نظر م یبزرگتر از حالت عاد 

 به شهاب دو.«   کیزد و گفت:»شهاب  میسیب اینی ستوان سوم سجاد

 به گوشم.«   کیبا او داشت و در حال جست و جو کردن بود جواب داد:»شهاب  ی اد یز یکه فاصله  اینی سجاد

  ی کیکاله مکز  هی با  دهیپوش  یاکت شلوار قهوه  که سمت راستته،  یرمرد یگفت:»اون پ یبه خوشحال لیما ی با هراس  دوم ستوان

 کن، بدو نذار در بره... بدو بدو.«   شیبازرس  ر، یبدو جلوشو بگ  عی بفهه سر نکه یداره و...بدون ا  مید یبلند سف ی سرشه، موها یمشک

زد و گفت:»شهاب  میسیب  ،یسوم بهزاد به ستوان رفتی پر از پفک م یهاسمت کارتن  اط یو با احت  عی داشت سر  کهی درحال سپس

 به شهاب سه. شهاب جان جواب بده.««   کی

 را برداشت و گفت:»شهاب سه به گوشم.«   می سیب عی سر ،یبهزاد

  یکیکاله مکز ه ی که  د یبلند و سف یبا با موها رمرد یپ هی در همان حالت جواب داد:»سمت چپتو نگا کن.  اوش یدوم س  ستوان

رو   روها یسمتش. چندتا از ن رهی هم داره م ی هم داره و...ستوان سجاد  ید یبلند سف یموها  ده،یپوش  یاشلوار قهوه با کت و  یمشک

 هم بفرست سمت من.«  

ساحل استتار کرده   یهاگِل  ی اطالع داد؛ که در آب و تو ی به چند نفر رفتی راه م اط یو با احت  عیهمچنان سر که ی در حال سپس

گل و   ریآبدوس پدرِ اترس فوت شده بود، قعر آنجا ز کهیی . همان جاکردند ی جا را رصد مهمه  یکوچک یهاسکوپ یبودند و با پر

. چند کارتن  از آنها را برداشت.  د یبزرگ پر از پفک رس  یهاگذشت. او کنار کارتن   یاه یثان ند بگردند. چ یی ایدر ر یدنبال ز یال

به اطرافش انداخت.  ینگاه اطیکه در حال حمل کردن پفک بودند. چند گام جلو رفت با احت ی چند کارگر ید به رو ز  یلبخند 

  عی. سرد یند  ی مشکوک زیآنها را باز کرد؛ امّا چ عی سر ت،که کف کارتن بودند را برداش  ییهاها را باز کرد. پفککارتن عیسر

بودند. آنها را خرد   کی پالست ی. چند عدد پفک را برداشت که انتهاد ی ند  یمشکوک ز یپفک را باز کرد، باز چ یپالستک یهاسه یک
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و    د یرنگ داخلشان د ره ی ت یصمغ مانند و قهوه  یاو تعجب به او دست داد، ماده  ی شاد نیب یبرق زدند و حال شیهاکرد، چشم 

 .«  یکیمکز  نیآرام گفت:»هروئ

بود،   د یبه سف ل یباز و آنها را خرد کرد. شکل آن کرمِ ما وهیش  نیآن با رنگ قرمز نوشته شده بود را به هم  یکه رو   یبعد  یجعبه 

 .«  نییو آرام گفت:»کراکِ هرو ی تفش کرد. عصب ع یاز آن را مزه و سر ی کم ی لیمقدار خ

 .« میکن یتا کفشاشونو بررس  می بر ادیو آرام گفت:»چند نفرتون بامن ب  ت یبا عصبان دند یکنارش رس  روها یچند نفر از ن که ی حال در

به آنها شک نکرد.    یزد که کس نیزم  ی و خودش را جور د یها رس دوم، کنار چند نفر از کارگر گذشت. ستوان یاه یچند ثان    

.  د یرا بر اش یی باال یه یرها و الاز کارگ یکی یهاکفِ کفش  ان یم یآورد. گوشه  رون یب راهنشیپ ر ی را از ز ییچاقو عیسپس سر

 !؟«  یکنی م ی چه غلط یگفت:»احمق! تو دار  تیصاحب کفش با عصبان گرِ انگشتش را داخل آن کرد، کار عیسر

سبزرنگ داخلش بود   باًیتقر  یاآورد که ماده  رون یآن را ب  ع یداخل کفشش خورد، سر  یکیدوم انگشتش به پالستستوان  نیب  نیا در

 .«  لیکروکود نمیبه خودش گفت:»ا ت یو با عصبان

بلند شد دستش را گرفت و آن را    عیرا بزند، او سر اوش یدوم س آورد و خواست ستوان  رون ی ب بشیاز ج یی کارگر، چاقو  کهی در حال 

و سوار    کردند ی فرار م که اطرافش بودند داشتند  ییکارگرها کهی زد. درحال  شیهادست بند به دست  ع یچرخاند و سر

کنند و   یپفک را بازرس  یهاکارگرها و کارتن  یهاکفش  یروها را خبر کرد؛ که همه یدوم، تمام نستوان شدند،ی م  شانیخودروها

  که ی اش شد و در حالکه سوار دوچرخه  د یلحظه اترس را د   نیرا داد. در هم ی شتریب ی روهایدرخواست ن مشیسیبا ب عیسپس سر

 سرشار از لذته.«    ایپر از ابهامه، پر از غمه، دن ای گفت:»دن  زدی داشت رکاب م 

پُر از خشم به   ینگاه زش یر یهارا سد کرده بودند با چشم  ش یجلو یو بهزاد  ی که ستوان دوم سجاد ی رمردیآن پ ن، یب نیدر ا   

چکار   رمرد یمن، من پ یژا یگلم، عژ یدو ستوان زد و گفت:»آخه پشرا  ی به رو یسرش را برگرداند و لبخند  عیاترس انداخت. سر

 .« نیکن  م ین باژرش یبکنم!؟ حاال که اشرار دار تونمی م

با دقت   خواستی م که ی گذاشت. در حال مردر یپ یپاها یرا رو  شیهاخم شد، دست اش ده یورز کلیبا ه اینی سوم سجاد ستوان     

شدن به اوست.   ک یبلندش در حال نزد  یهابا گام  اوش یس  د یمت چپ خودش انداخت، دبه س  ینگاه  رمردیکند، پ اش یبازرس 

گردنش را چرخاند؛ تا   ع یگذاشت و محکم و سر  یرا دو طرفِ سر سجاد  شیهادست  عی از محبت زد، سر زیمهربان و لبر  یلبخند 

  عی سر مردر یکند، پ کیشل شیبه سمت پا یریت خواستی م  یسوم بهزادستوان  کهی افتاد و در حال ن یگردنش شکست و بر زم

را دو نصف کرد.   ی آورد ** و بهزاد نییآن را پا عی سرش برد سر یآورد وباال رون ی ب راهنشیپ ر یرا از غالف ز ریشمش هی شب یزیچ

  رمرد یپ خورد،ی تکان م ی کم شیپخش شد و انگشت دست و پا نیزم  یرو  ی شکمِ ستوان سوم بهزاد  اتیخون و محتو  که ی در حال

، تفنگ    د یدویم  رمرد یبه سمت پ زد ی م میس یداشت ب که ی در حال نیزده و خشمگ وحشت اوش ی. س د ی به سمت خودروها دو عیسر
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  کیبهش شل نیی جان، از کمر به پا اوش یس   کنمی م  د یگفت:»بازم تأک میس یدوم پشتِ بسمت او گرفت که سرهنگ  به کوچکش را 

 در هرصورت زنده ...تمام.«   ام،خوی اونو زنده م  ن،یی. از کمر به پاکن

  یدستش را گذاشت رو ع یسر رمرد، یکند؛ پ کیبه او شل خواستی را نشانه گرفته بود و م  شیدوم، پشتِ پاستوان  کهی در حال   

  نیگاز داد. در ا  عی موتور بود را چرخاند و سر  یکه رو   یچیآن نشست، سوئ  یو رو  د یکه کنار خودروها پارک شده بود. پر  یموتور 

سرعتش را کم کرد. او بدون   اوش یکشان کنارِ س  ر یبود، آژ نییپا اش ییجلو یشه یکه ش  ی ظامانت یرو ین ی از خودروها ی کی انیم

  م، یسیبا ب وش ایموتور سوار رفتند و س  رمردیخودور داخل شد. به سمت پ یشه یاز ش  ع یرا باز کند، سر س یپل یدرِ خودرو  نکهیا

موتورسوار بودند و فقط    رمردیپ ک ینزد سیرپلیوغ  سیپل ی خودرو نیچند  کهی گذشت. در حال یاه یآمبوالنس خبر کرد. چند ثان

  رمرد یهرلحظه به پ خورد،ی تفنگ به دست در آن به چشم م   یرنگ که شخص ی مشک ییبا او فاصله داشتند خودرو ی چند صد متر

کروفن  یدوم تفنگ به دست م. ستوان انداختی به اطرافش نگاه م  نیهراسان و خشمگ  زی . او نشد ی م ک ینزد شتریو ب شتریب

  یتو ک  می دونی . ما میش  م یبهتره تسل رمرد، یدهان خودش گرفت و گفت:»پ  یکه در آن نشسته بود را جلو  یی خودرو ی بلندگو

 .« یش ی کشته م  ، یکنم. دست از پا خطا کن  کیبهت شل شمی وگرنه مجبور م سایسرجات وا ،یهست

  گرش یچشمش هدف گرفته، چشم د کیبا  کهی چشم خودش گذاشته، درحال ی . تفنگ را جلود یرس  ه یپس از چند ثان اوش،یس     

  ع یرا گره  کرد سر شیهاآن مشت  ی. راننده د یکنارش رس  رمرد، یپشتِ سرِ پ یمشک ی بود. خودرو ک یشل ی را بسته و آماده 

!؟ تا االن  ید ی رس  ر ید نقدر یانداخت و با خشم به راننده گفت:»احمق! چرا ا شخودرو خودش را داخل  ی باز عقب یشه یاز ش  رمردیپ

 !؟«  یبود  ی !؟ کدوم گوریکرد ی م ی چه غلط یداشت

 .«  شهی قربان، تکرار نم د یجواب داد:»ببخش د یرس ی نگران به نظر م ی کم که ی در حال راننده،

 .« ترع ی کن. سر شتریگفت:»سرعتتو ب  گذاشتتی تفنگ کوچک خودش م ی داشت گلوله تو  کهی در حال  رمردیپ

از   یکی  کهی چند غلت خورد. در حال ن یزم ی شده بود، رو یمشک ی سوارش  و سپس وارد خودرو رمردیکه پ  یموتور     

را عوض کند   رش یمس خواستی جاده  افتاد، م  ی شده بود، چشمش به موتور رو رمردیپ ی مشک یخودرو  ک ینزد سیپل ی خودروها

سنگ   یکنار جاده خورد. چرخش رو  ی رانندگ  یاز تابلوها ی کیبه  ودرواز خ یتا به آن نَخورَد؛ که از جاده منحرف شد و قسمت

خودرو منفجر   هی رو به باال افتاد و بعد از چند ثان شیهاچرخ  د،یبعد از چند غلت، باکش صدمه د د ی ترک  کشیرفت، الست  یبزرگ

  کی در حال نزد ی انتظام ی روی ن گردبه همراه دو بال یموتور سوار  سیپل شد،ی م تری دوم هر لحظه عصبان  ستوان که ی شد. در حال

را   یاآن دکمه یناگهان، راننده  یرا نشانه گرفت؛ ول  رمرد یپ یخودرو  یهاکیاز الست یکیبودند. او   رمرد یپ یشدن به خودرو 

خودرو به آن   یهاک یالست که ی را پوشاندند؛ به طور شیهاکیچهار طرف هر کدام از الست یمحکم فلز   یفشار داد و چند ورقه 

  زدند ی خودرو م یو بدنه   کیبه الست ری هر چه ت  ش یروهاین گر یدوم و دبچرخند. ستوان  یبه راحت توانست ی و م کرد ی نم برخورد

که   یسیآورد و محکم آن را به سمت پل رونیسرش را ب  یاز کتش در آورد  کم یی چاقو رمرد یپ نیب  نیبود. در ا ریتأثی آن ب ی رو

  ی سیپل یخودرو  ان یم ن یافتاد. در ا نیاو فرو رفت و با موتور، محکم بر زم یکرد تا در گلو  پرتاپ شده بود  کشیسوار بر موتور نزد 
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محکم   ییسرعتش را کم کرد، خودرو ی کند کم را عوض کند تا به آن برخورد  رش یمس خواستی م  کهی که پشت سر او بود در حال

رخ داد و فرمان خودرو از   یاره ی تصادف زنج  کیبرخورد کرد و...  یقبل   یبه خودرو  گرید  ییخورد، خودرو ش یبه پشت خودرو

لت  بدنش به کف آسفا یموتور سوار رفت و او را له کرد و تمام اجزا سی جان پل مه یجسد ن ی خارج شد، رو یاول  یکنترل راننده 

  ی انتظام یرو ین گرددو بال د،یپوش ی م  یگریو لباس مبدل د  آوردی و لباسش را در م  س یداشت کاله گ  رمردیپ که ی . در حالد یچسب

  ینگذشته بود، دو هلکوپتر که از دار و دسته  یاه ی کردند. هنوز دو سه ثان  کیشروع به شل رمردیپ یضد گلوله  یبه سمت خودرو 

پرتاپ   یموشک ، یانتظام ی روین یاز بالگردها یک یاز آنها به سمت  یکیرا گرفتند.   ی انتظام ی روین یبالگردها  ی بودند، جلو رمردیپ

به   یموشک  یظامانت  یرو یبالگرد ن گریو آن هم منفجر شد. د  ییخودرو ی منفجر شد و افتاد رو یانتظام  یروین بالگرد کرد که 

بالگرد   که یرو افتاد.  در حال اده یمردم پ یپرتاپ کرد؛ که آن هم منفجر شد و رو  رمرد یپ یدار و دسته  ی از هلکوپترها یکیسمت 

  ی آن را منهدم کرد و رو ع یمنفجر کند، هلکوپترش، سر  زیرا ن  رمرد یپ یدار و دسته   هلکوپترِ ک یآن  خواستی م ی انتظام ی روین

  ی برخورد کرد و خودرو ی قبل ی به خودرو گر ید یی به آن برخورد کرد و منفجر شد. خودرو ادیبا سرعت ز یی جاده افتاد و خودرو

داشت به سمتِ  رمرد یپ یهلکوپترِ دار و دسته  که ی رخ داد. درحال  گر ید یاره ی تصادف زنج  کیقبل و...تا  ی به خودرو یگرید

. شدند ی منفجر و منهدم م  سیپل ر یو غ سی پل ی از خودروها یبعض انداختی و موشک م کرد ی م کیشل رفت،ی م  سیپل ی خودروها

بود، هر لحظه هم   نیدوم که ناراحت و غمگ و...ستوان  داد ی ها هم تصادف رخ ملحظه  یبعض دند،یکشی م  ییال زیها نلحظه  یبعض

  یشه یش  اوش،یگذشت. س  یاه ی . چند ثانکردی ارتباط برقرار م شیروهای با ن سمش یبه کمک ب یگاه شدی تر م و نگران  ترنیخشمگ 

داخل خودرو بود.   نشییاز کمر به پا کهی آورد طور  رون یب شه یآورد، سر وباال  تن خودش را از ش  نییکه در آن بود را پا یی خودرو

خلبانش را نشانه گرفت و گفت:»به   یشانیپ ع یستوان دوم را منفجر کند او سر یخودرو  خواستیم  رمرد یپ رِهلکوپت که ی در حال

 .« مینام خدا

چند   د یگذشت. د یاه ی دوم نشست. چند ثانستوان  یهاکرد و گلوله به مغز خلبان خورد و سقوط کرد. لبخند بر لب  کیشل سپس

را گرفته بودند و از آن محافظت   رمرد یپ  یاف خودرواطر خوردند،ی اسلحه به دست در آنها به چشم م یخودرو که افراد مختلف

  ی و گاه گاه هم بعض کشتند ی آنها را م یگری پس از د یک یشدند   ریبا آنها درگ  شیروهاین یه ی و بق اوش ی. ستوان دوم س کردند ی م

گذشت. چند   اوش یس  کنار  از آهسته –پر از کاه آهسته یگذشت. تراکتور   یاهی. چند ثانشدند ی و کشته م  ی زخم سیپل ی روهایاز ن

:»از رفتار  گفتی بود که م دهیاو را کنار بندر د شیپ یقه یکه چند دق  یااترس افتاد؛ همان پسربچه  یهاحرف  اد یگذشت. او   هیثان

 خودشون استفاده کرد.«    هیعل شهی م  ا،یلیو حرکات خ

 .«  مونهی کردن تو انبار کاه م  دایسوزن پ :»جواب معما مثلد یچیگوشش پ  یتو  گرش یحرف د سپس

 و خشم برلبش نشست و گفت:»خودشه، خودشه.«    ینگران ان یم ی دوم برق زد. لبخند ستوان  یهاچشم

 .«  نی زد و گفت:»تراکتور، اون تراکتورو محاصره کن میسیب شیروهایبه چند نفر از ن عیسر
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را   کردند ی که از آن محافظت م  ییخودروها یه یو بق یمشک  یخودرو تکاور   نیچند  کهی کوتاه گذشت. در حال یقه یچند دق    

  لوا،یس  ایداخل تراکتور را گشتند که مار  یهازن و مرد، کاه  سیتکاور تراکتور را محاصره کرده بودند. چند پل  نیمحاصره و چند 

زن زد و از   یهاس یاز پل یکیبر چشم  یاتفنگش را در آورد و گلوله   ع یبود، سر دهیرا پوش  هارمرد ی که لباس مبدل پ  یهمان زن

به   یر یزن ت یهاس یاز پل ی کیدوم و کند، ستوان ک یشل هی به بق خواستی م  کهی شد. در حال نیپشت سرش خارج و نقش بر زم

تلخ و   انیم  یلبخند  ش اویو ستوان دوم س   دند زن دستبد به دستش ز  یهاس یپل عی دستش زدند و تفنگ از دستش افتاد و سر

  ی نجوریا یکرد ی فکرشو نم  لوا،یس  ای!!!؟ خانم مارارمیتو رو به چنگ نم ی گفت:»فکر کرد نینسبتاً خشمگ  ییزد و با صدا نیریش 

 !!!؟«  رهیمی حاال مرگم از قدرت من م  ها؟ی فتی ب ریگ

  ریتازه شروع شده، بد جور با دم ش  یباز  د ید م ی. بچه جووون! خواهرهیمی جواب داد:»معلومه م د،یخند ی م که ی در حال  لوا،یس  

 هرگز فراموش نکن.« نو ی. ایکرد یباز

 .« نشیببر ترع یزن گفت:»سر یهاس یو نگران بود به پل ی عصب ی کم که ی و در حال د یدوم، لبخندش پرستوان  

 .شد ی تر م کم رنگ شیهاخنده  ی لحظه به لحظه صدا بردند ی او را به داخل خودرو م کهی در حال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ 

. هرچند خبر  خوردی به چشم م د یخورش  شانیالکرده بودند و درالبه   ییتازه، صبح شده بود. ابرها در آسمان تنکابن گردهما   

 یهای چنانکه انگار تمام بدبخت کردی بود و از ته دل احساس غرور م دهیرس   فریی به گوش سرهنگ دوم آوا ایمار ی ریخوِش دستگ 
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اعتراف کردن   دانستی م ی زده بود؛ امّا او به خوب ایهزاران گلوله به قلب مار یی . گورسانده بود  انیگلوله به پا ک ی ک یرا با شل ایدن

  اوش، ینسبت به س  یو چون ناخودآگاه کم  زدی شور م ی. دلش  کمستیکار دشوار د یآی م  سیو هرآنچه گفتنش به کار پل ایمار

 یاکند. چکه  ت یرا تقو  شیراندازیخودش را سرگرم و هم ت ی مبه سرش زد تا هم ک ی فکر  ان،یم نیدر ا  یمشکوک شده بود. ول

و کنار   زیم  ی که رو ایاز مار یعکس نتی رفت. پر زیبه او دست داد. سپس سمت م  یانشست و حسِ تازه  شیهالب  ی لبخند رو

کوتاه   یقه یرفت. چند دق رون یتفنگ را نوازش کرد و از اتاق ب یرفت. با دست، کم  ر یسالن ت ی بود را برداشت و سو  نتریپر

نوازششان  ییدودشان گو  یگوشش و بو   یتو  د یچیپ شدند،ی م کیکه شل  یهاگلوله  ی. صداد یرس   یراندازیگذشت. به سالن ت

  ک یرا دعوت به شل ی سالن آدم یدر انتها  گریکد ینسبتاً کم از  یهابا فاصله  بل یس  نیچند  بود؛ که   ی نسبتاً بزرگ ی. جاکردند ی م

  یو گوش  کردند ی آماده م ی راندازیت نیتمر  یکرد که خود را برا  یتن از همکارانش  سالم و احوال پرس  چند . او ابتدا به کردند ی م

دستش    یجلو بل یرا به س  ا یمار ریتصو  ستادیا یراندازیت  گاهی. در جاگذاشتند ی گوش م ی رو کیشل ی گرفتن صدا یرا برا  ریصداگ

  یهاگوش  یقرار گرفت. هدفون را برداشت رو   د یبا کهیی و در جا کردها حرکت کابل  ی رو  بلیس  یاچسباند. سپس با فشار دکمه 

  یشخند یخورد، ن ایمار ی موها ی کرد. رو کی اول را شل یکوتاه گلوله  یه یرا هدف گرفت.  پس از چند ثان ایمار یشانیگذاشت. پ

بعد چشم راستش، سپس چشم   یگلوله خورد،   ش یدو ابرو  انیم بارنیا  ی کرد؛ ول ک یرا شل ی بعد  یگلوله   هی زد و پس از چند ثان

را سوراخ سوراخ   ایماررا نگاه کرد که عکس    بلیگذشت. س  یاه یرا فشار داد. چند ثان بل یس  یدکمه   قه،یچپش و....بعد از چند دق

.  انگذاشت و گفت:»قربان، قرب ی وارد سالن شد. احترام نظام ی نشست، ناگهان فرهاد شیهاشوق بر لب  ی از رو ی کرده بود. لبخند 

 نفر از افرادشم گرفتن.« یو چند مأمور دمِ دَرَن و حدود س   یانفراد ی تو میرو انداخت ایبرگشتند، مار ی بألخره ستوان ارغوان

 ،یگذاشت. خستگ   یدوم احترام نظامبه سرهنگ  ، یارغوان اوش یحرف، شتابان به دفتر کارِ خودش رفت. س  نیا دنیاو با شن   

  لویکراک. پونصد ک   لویرو با حدود پونصد ک  ایزد و گفت:»مار ی داد او لبخند تلخ  صیاش تشخچهرهاز تن و  شد ی و غم را م یناراحت

 .« میگرفت نیلوهروئ یک  صد یس  ن،یکوکائ لو یچهارصد ک ل، یدکروکو

بشدت مجروح   گه یو چند تن د دنیافردامون به شهادت رس  نیو ادامه داد:»امّا متأسفانه، چندتن از بهتر  د یکش ی سپس، آه 

 شدن.«

  یکرد   یمرد. کار  یگذاشت و گفت:»خسته نباش  شیهاشانه  ی تازه کرد به سمتش گام برداشت، دستش را رو ی دوم، نفسسرهنگ  

– مهم هست که کم ی اتایهمه عمل ی. شهادت، مجروح داشتن و...تویچقدر به منو مردم کمک کرد  ی دونی کارستون. خودتم نم

 .« یکنی م عادت  بهش کم

افتاد   شی چند روز پ اد یشد و  کیفکرش شل د، یکه به مشام سرهنگ دوم رس  اوش یشده با عطرِ خاصِ س  یباروتِ قات  یبو     

 اش ی آن را از آتش عشق بگذرانند و پاکدامن خواستند ی انگار م کرد، ی م ی قرار یو ب یدماغی بود. ب  ستادهیپشت پنجره ا اوش یکه:»س 

ها آتش  و آن چشم  زدی زل م  شیهاو به چشم  شد ی م  رهیکه در دست داشت خ  یبه عکس   زد؛ی مشکوک م   یرا محک زنند.  گاه

به  آرامش   ایکار، گو  نی. با اکردیکار را تکرار م  ن ی**و باز هم  د ییبوی م د،یکشی در آغوش م   . عکس رازدند ی به جانش م 

به   دنیرس  یهزار چهره که از او خواسته برا  جرمم ک یاش است و عکس در دستش معشوقه  آمد ی کم. به نظرم یلیامّا خ د؛یرس ی م
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  ک ی. او کردی اش فکر مبه نقشه  شیهابود و همزمان با حرکت  رفته ی را انجام دهد. او هم به اجبار پذ  شیهامو، خواسته او موبه 

او   ی برا قط .  هرچند قلبش ف کردیاش هرگز خاموش نمبه هدف و نقشه  دنیرس  ی آب عطشش را برا ن یامّا ا د؛یجرعه آب نوش 

  یشدن صدا ده یچیوارد اتاق شد و با پ  فریی باره آوا ک یکه حس و حال را داشت  ن یامّا خودش با او نبود. او هم د؛یتپی م

  یگوشه  ایگو  یکرد؛ ول  م یقا بش یعکس را در ج ی. او با دستپاچگ رفتینقشه و احساساتش رژه م  یبه سمت او انگار رو  شیهاگام

  ش یبازو یرپو  را  آن  آرام– خودش گرفته بود و آرام یدستش را به بازوس  که ی در حال اوش یخورد.س   فریی آوا یهاعکس به چشم 

قربان. متوجه   د یگفت:»ببخش  رکانهی گذاشت و به حالتِ ز یاحترام نظام فریی آوا ی سرش را چرخاند و برا کرد،یباال م نییپا

 حضورتون نشدم.«   

 ؟!«    ی و تو فکر ی ناراحت نقدریبه او مشکوک شده بود جواب داد:»چرا ا یکه کم فریی آوا

  ی تو  کهییواسه کسا طورن یبغض گفت:»دلم واسه نامزدم تنگ شده و هم یهااز رگه  یی راحت شده بود با صدا الش یکه انگار خ او

 .«   سوزهی افتادن م اد یدام اعت

 برو بهش سر بزن.«    دم، ی م ی به دلش نشست و گفت:»خب بهت مرخص شیهاو حرف  د یخند  فریی آوا

  میباهاش تقس موینامزدم و شاد شی پ رمی و بعد م  می کن ریرو دستگ  لوایس  ایمار   د یانداخت و گفت:»اول با ن ییسرش را پا او

 .«   کنمی م

دارم و   مانیا ی زد  لوا یس  ایمار یکه درباره  ییگفت:»به حرفا بردی لذت م شتر یو دقتش هر لحظه ب یر یپذ  تیکه از مسؤل فر،یی آوا

 .«   مشیاریگ مروزا به چن نیته دلم قرصه که تو ا

لب   ریداد، بازهم ز  صیاز نگاهش تشخ شد ی را م نیشد. ا نیاش غمگ چهره  د،یکش  یق ینشست، نفس عم ی صندل ی رو سپس

 !؟«  شهی ! واقعاً مشه؟ی م ی عنی:»گفتی م

برات مراسم   یاستراحت کن، بعد که اومد   ی زل زد و گفت:»از امروز برو چند روز اوش یس  یهابه چشم د، یاز فکر پر دوم سرهنگ

 جوون.«   ی. . . .خسته نباش میریگی م  یدرجه افتخار ی و اعتا  لیتجل

 زد.   ی لبخند   اوش یبر پشتش زد. س  شیها. آرام با دستد یاو را در آغوش کش سپس

  نیخبر آمدنش را به او داد. در ا زد،ی در آن موج م ی که شاد ییصداگذشته بود با نامزدش تماس گرفت و با   یاقه یچند دق    

که مزه   هیقربان، اون چ د ی:» ببخشد یهنوز طراوت داشت پرس  شیهالب ی لبخند رو  کهی اترس افتاد و در حال ادیلحظه، ناگهان به 

باهاش  شهی رو م  ایامّا دن ست؛ین ایخوش رنگه. دن یلیخ ی اگه لمسش کن ی . رنگ نداره؛ ولنهیریش  ی ل یخ ش،ینداره؛ امّا اگه بچش

مدت از   هی . اگه بعد از یببر نیکوهو هم باهاش از ب ی تونی و تو خونت نفوذه کنه، م شیاگه داشته باش  ی عوض کرد. سفته ول
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ش به دوتاشم  با از دست دادن  ؛ید یرس ی به ده خواستَت م ن. اگه با وجود اویکن  یکار خاص  یتونینم گه ید  ،یوجودت حذفش کن 

 . عادل و با وجدانم هست.«  هی کیواسه همه  شناسه،ی سن هم نم ،ینرس  د یشا

 !؟«  ید یمعمارو پرس  نیا یچ  ی . برایجالب و سخت یدر فکر فرو رفت و جواب داد:»چه معما  هیچند ثان دوم، سرهنگ

 .«  ستین یخاص زی قربان، چ  یچیو گفت:»ه د یکش  یق ینفس عم او،

را با   اش ی شاد تا  –بارش را بست و به خانه بازگشتکرد. کوله  یخداحافظ  فر،یی دوم آواگذاشت. از سرهنگ  ی سپس احترام نظام   

گذشت.   یاقه یرا شروع کند. چند دق  لوا یاز س  یی هماهنگ کرد؛ تا بازجو ی نارون کمیستوان  با سپس . –کند   مینامزدش تقس

  یکیوسط آن، تمامش در تار ز یاز م ریشد که غ ییبه دست وارد اتاق نسبتاً کوچک بازجو ندهچهارشانه، پرو ی با اندام کمیستوان

  د، یکوب ز یبر م ی گذاشت. مشت ز یم ینشست.  پرونده را رو  ایمار یرو به رو  ی صندل یرو  ه، یبود. پس از چند ثان یظی غل باًیتقر

  ؟ یتا کجا بر یخواستی م  ؟یبش ریدستگ  ی کردی مگفت:»فکرشو ن ی دارو کلفتِ خش  نینسبتاً خشمگ  یکرد و با صدا یاخم

 انگل...«    یکه نابود نکرد  و ییبایز یهای !؟ کثافتِ لجن. چه زندگیافتی م  ر یگ ی کردی فکرشو نم

بلبل   یخوب بلد اس. حرف زدنت معرکه  ی فارس  دم یو ادامه داد:» دِ جواب بده کودن؟ شن ز یم ی رو  د یبا مشت، محکم کوب  دوباره 

 .« یکن  یزبون

  یسر برد کم  کیرا نزد شیهادست شد،یم   دهیاش دچهره  ی بند بود و چند خراش رودست  یهردو دستش تو  کهی در حال ا،یمار

و هشتاد و    لو یتُنو هفتصد و چهل و نه ک ه ی  قایجون! من االن دق کمیستوان  نیجواب داد:»بب  یسر خودش را خاراند و با لبخند 

قاچاق کرد، چرا!!؟ چون افت   ی لیچربو چ ویحساب د یاگه قاچاق کرد با ایقاچاق کرد  د ینبا ایسه گرم مواد قاچاق کردم. معتقدم 

 .«  نیگرفتی باهام مواد م شتریب آوردمو ی مواد م شتریداره واسه ما. کاش ب

. شهی روز تموم م  ه ی کارما  م یدونستی ما هم م  هی عیداره. طب یانیآغاز و پا ،یز یو هرچ یکارهرتازه کرد و ادامه داد:»   ینفس سپس

خوردن   یزعفرون  یتخمه   یکی ، یقهوه و چا  دنینوش  ی کی اد،یغذا خوردن با فلفل ز یکی بره؛ی لذت م  ی زیاز چ یهرکس

  ی چ هیو...حاال  یباغبان  یکی ه، ییمعشوقش تنها ی کی و،ییتنها یک ی. دهی م  حیعشقو ترج ی کیخودشو داره.  یطرفدارا میزیو...هرچ

 کمتر.«    یچ ه ی شتریب

سودو فروش مواد برام داشت.   نیشتریمن هم پولو انتخاب کردم و ب  هیعی شد و ادامه داد:»طب ره یخ کمیستوان  یهابه چشم  سپس

گول بزنه و احمق    خوادی رو م ه ی بق ایاحمقو کودنه  ی لیخ ایدو حالت داره  اره یفقر تقوا م گه ی م که ی پول مادرِ لذت هاست. اون 

که از خدا   یف یکنن که با توجه به تعر لیداشته و داره، خب بره صبحو ظهرو شب، نونِ خشک م تیفرضشون کرده؛ چون اگه واقع 

 .«   کنهی و تو ثبت اسناد براش ثبتش م زنهی دُنگ از بهشتو به نامش م   هی گفته، خداش دستکم 

پول   ی. وقت کنهی رو عوض م زای از چ یلینباشه امّا خ  ی همه چ د یزد و گفت:»پول شا  یحی را چرخاند لبخند ملسر خودش  سپس

.  کشهی قلبش م  ی. نقاش نقشتو رو سهینامتو بنو  یاز خداشه زندگ سندهی. نوکنهی چشم، مو، لبو صورتتو شعر م یشاعرحت ، یدار
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  شهی م نه یبب ی کی  رونیدهنم خون ازش شره کنه برم ب  یمشت محکم بزن تو  هی شما  . اصالًارهیمسائلش م ی اسمتو تو کدانیزیف

خودتونم   ی روهاین نیمد، هم شهی نپوشم م م یچیمد، ه شهی مد. ناخونامو بکشم م شهی سرم م  ی پتو بکنم تو  ای یگون  ه یمد. 

  رای. فق زننی م ن ییکوکا زنن،ی م  نییهرو  لدارادار دارن. پوو پول   ریموادا فق  ی !؟ حتهی چ ی دونی . خالصه َسنبلم. مادیخوششون م

 .«  لیکروکود  میکراک و گاه

  که ی فرق داشته باشم، آدم ه ی باشم، خاص باشم، با بق ن یدوس داشتم بهتر شه یگفت:»من هم د یخند ی داشت م که ی در حال سپس

لذتارو برا من داشته و داره.   ن یشتریو... ب  شیشوندن زندگ از پا برم،ی م  لذت  مردنش ذره – نادونه حقش گول خوردنه و من از ذره

 بودم تا فقط بچه داشته باشم.«  د مَر ه یهفته با   ه ی بار اونم  ه ی یحت

بود. انتظار   شتریب جانش یچون لذت و ه زاشتم؛ی از خودم رد م شهیمن هم  نینیاش، رنگِ قهقه گرفت و ادامه داد:»ببخنده سپس

 .«  نینتونست نیداشت ف یخل وچل تشر یلیچون شماها خ ی ول  ن؛یکن  ریمنو دستگ   نایزودتر از ا ی لیداشتم خ

زننده و    ی کف اتاق صدا دنشانیبود و با کش خیم شیهاکفش   ریز که ی بلند شد در حال شیاز جا تیبا عصان ی نارون کمیستوان

جواب   ؟یانتخاب کرد  اتتیعمل ی برا شبویچرا د ؟ یرو انتخاب کرد ای چرا آس  ؟یر یگی دستور م یگفت:»از ک   دادی م  یدلخراش 

 بده.«  

من دنبال خاص  "گمی گفت:»بارها گفتمو م زدی سوت م ی او، کم یهاکفش  ر یز خِ یم دنیو همراه با کش  د یکش ی قینفس عم او

خودمم،   سی. رئشمی نم ستمو ین مونیوقتم پش  چی. هکنمی کارو م   ن یاگه زمان به عقب برگرده باز هم  "بودنم. نیبودنو بهتر

همه خودم نباشم، اشک   سیبشم، رئ  مون ی. اگه پششترهیچون لذتش برام ب  رانه؛ یاکشور برام  نیتر انتخاب کردم و مهم  ارویآس 

 برا خاص بودنم ندارم.«   ی زی چون چ ستم؛ ین ایمار گه یواسه گذشتم، غرورمو خورد کنم. د  زمیبر

  نیو با ا یری مغزم رژه م   یرو  خیخوشگلِ م یصدا نیبا ا یکنی و ادامه داد:»اگه فکر م د یخشک خودش را ورچ یهالب  سپس

 . ابرو کمون.« برمی لذت م  تیگفتمو از اعصاب خورد و یبگم من همه چ د یبا ،یکنی م  جمی باحالتم گ یسؤاال

بخواد بهم دروغ بگه و   کهی اون  ده ییکلفتو خش دارش گفت:»از مادر نزا  یغرور کرد و با صدا یاز رو  یاخنده  ، ینارون کمیستوان  

. اگه نه، مرگ  م یدی م  فیو بهت تخف شهی از جرمت کم م ، یکرد  ی. اگه با ما همکارپرسمی نفهمم. فعالً با زبون خوش ازت سؤال م 

 ه.«  آرزوت باش   نیمرگ، بزرگتر که ی . طوریش ی بدجور شکنجه م  ،در انتظارته ی دردناک یلیخ

  نیتراونم از دردناک  شهی هم شکنجت شروع م گه یخودش انداخت و ادامه داد:»سه ساعت د  یبه ساعت مچ ینگاه سپس

 قرن.«   یهاشکنجه

 .«  برمیتو هم لذت م  ی از کشتن آدما ی . حتبرمی رفت که بگم من از شکنجه هم لذت م ادم ی یزنان، جواب داد:»راست قهقه  او
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منو از مرگ   ییخوای تو م نم، یسرش را تکان داد و گفت:»بب شدند،ی م  خشک رفته– داشتند رفته شیهاقهقه  که ی حال در

  کُشهی که قلب خودشو م  ی . مگه کسهیجسمم که محکوم به زندگ هی . فقط ستمیمُردم، من زنده ن ی!؟ من از بچگ یبترسون

 ندارم.«   لیمک  لیبه وک می ازینداره. ن تیّیم اهمبرا رمیلذت خودمو بردم، هرموقع بم  ایدن  نیا ی اس!؟ من توزنده

با   ک یکوچک و تار ی لیخ یبردند. اتاق  اش ی شکل ادامه داشت، او را به انفراد ن یبه هم ییگذشت. همچنان بازجو یاقه یچند دق  

.  نیدستور داد:»چشم ازش بر ندار  یبه نگهبانان انفراد ید یشد  تیبا جد  ی . سپس نارونشهیمحکم و بدون ش  یِ تمام فلز ی در

تا    نتشیبب نی ذاری اومد نماگه خدا هم  نتش،یاومد خواست بب ی . هرکسن ینگا اتاقش کن ار ب هی  قهی . هرچند دقهیمرموزو عوض یلیخ

 فهم شد!؟«    ریسرشه. ش  ی تو یانقشه  شکی . بادیب  فریی سرهنگ دوم آوا ایمن 

 صدا گفتند:»چشم قربان!«   ک یو گذاشتتد   یچهارنفرشان باهم احترام نظام هر

 اش ی صندل ی رو  که ی درحال فریی داد و رفت. آوا  حیتوض  فریی آوا  یرا برا  ییبازجو ازیتا پ ریس  ی گذشت. نارون ی کوتاه  یقه ی دق چند 

  که یزن نی ا یکله  ی تو یچ  ،یعنی:»گفتی و با خودش م د ینوش ی م  یخودش انداخته بود، چا یپا ک ی ی را رو شینشسته و پا

  نیبا ا د یکنه؟ شا  رش یدستگ  د یجاسوسشه!؟ اگه جاسوسشه چرا با اوش ی نکنه واقعاً س  سونه؟بر و یچ خوادی حرکاتش م نیاست؟ با ا

 م؟« یما ذهنمون بره سمتش و از اصل ماجرا غافل بش  یهمه  خوادی کارش م

  یی تو بازجو ه؟یانفراد ی آره تو ؟ یبرداشت وجواب داد:»جانم! بله قربان؟ چ ع یگذشت، زنگ تلفن به صدا درآمد، سر یاقه یچند دق  

 ن؟« ید یقربان!؟ از کجا فهم نی !؟ مطمئنینگفت. چ یزیچ

 .«  نیشما بگ  ی هوشتون. چشم هرچ نیبه ا نیگذشت و گفت:»آفر یاه یثان چند 

 . سروان...«  اینل یگفت:»سروان سهزد و    ادیفر  عیسر سپس

 !«  گذاشت و جواب داد:»بله قربان یاحترام نظام  هی از چند ثان پس

  داریو به خانم سرگرد سپ یی ببر اتاق بازجو و یبدنامِ عوض ا،یگفت:»اون مار شد ی اش از شدت خشم داشت سرخ مچهره  که ی حال در

 مارو گول بزنه.«   تونه ی بگو، شکنجشو شروع کنه. فکرکرده با بَبو طرفه م

رفت. در را باز کرد.   ایمار  ی. سپس به سمت اتاق انفراد را خبر کرد  داریسرگرد سپ ع یسر و  گذاشت یاحترام نظام  ا،ینل یسه سروان

  یچهره ایمد و مثل چوب خشکش زد . انگار دناش کرد، زبانش بند آکه شوکه  ی زیچ د،یدی م  د ینبا د یکه شا  د یرا د یزیچ

 ! سرگرد!«  داری:»سرگرد سپد یکش ادی عوض کرده بود. فر  یناشناس 

 !؟«  نیکردی چکار م نیداشت ن؟ی:»مگه بهتون نگفتم چش ازش برندارد یگوش هر چهار نگهبان کوب خیمحکم ب سپس



 رقص کال

68 
 

انداخت و گفت:»قربان! متأسفامه.   نییگذاشت سرش را پا ینظام احترام رفت، دومسرهنگ  اتاق  سمت دوان– دوان سپس

 متأسفانه.« 

 .« حرف بزن سروان   ؟یبلند شد و گفت:»متأسفانه چ شیدوم از جاسرهنگ  

 کرده.«   ی خودکش ایانداخت و گفت:»متأسفانه، مار ی نگاه میاو، ن 

گره   یهابا مشت شدند ی داشتند سرخ م  شیهاتر و چشمو ناراحت  شد ی م  ترنیحظه به لحظه خشمگ ل که ی در حال دوم، سرهنگ

   ن؟« یخودشو کشته؟ مگه نگفتم چش ازش بر ندار یکرده سمت سروان گام برداشت و گفت:»چجور 

  رشویون، کشِ لباس زلرزان گفت:»قربان! معذرت، شرمنده، گالب به روت  ییعرق کرده بود با صدا اش یشانیپ که ی در حال او

 شده.«   جادی ا یخفگ  جه یانداخته دور گردن خودشو محکم سفتش کرده و درنت 

گوشش   یالله   ی واقع  یایگفت. مار ایسردار پهپادن نو یبوده. ا ایمار یهی. اصالً اون سامی و گفت:»اه! نجس، رکب خورد د یداد کش او

  شیآزما نش یبود. ببر دهیعکسش د یتو   نویداره. ا  یگوِش چپش، برجستگ   یالله  کم ی م یکه ماگرفت  ین یا کهی صافه. در صورت

 .« نیکن یی مونده بازجو  یو از چند نفرِ باق  م یبشتر تا مطمئن ن یریازش بگ  کیژنت
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. مهران  انداختی پنجه م یبه تن آدم  شیامّا هوا به نسبت سرد بود و کم و ب  کرد؛ ی م  ییهنرنما یامیآسمانِ م  یانه یدر م د یخورش 

  یر ینظی ب یهاجاذبه  ی با قدمت هزارساله و دارا یبودند. شهر ی امیم  کینزد گریاز همد  یو شادمهر با فاصله نسبتاً کم 

را در دل ها   د یکه ام  قی. دشت شقاد یربایم  یهوش از قلب و روح آدم   ش، یبایک که با آوازِ زیآبشار ن ، یامیم ی چون:»کاروان سرا

 کند و....« ی و ذهن ها، زنده م

کنار برادرش است احساس  گریبار د نکه یو شادمهر از ا بردی از طعمشان لذت م کرد،ی مزمزه م   رکیپن کهی درحال مهران،

را عوض کردند به سمت   رشان یگذشته بودند، مس  یامیاز م ی لومتریچند ک کهی گذشت. در حال یاقه ی. چند دقکردی م یخوشحال

گذشت، در   یاقه ی. چند دق کردی اطراف آن جلوه م ی پوش  د یو سف  دهیکشسر به فلک   یهاکه کوه   یو سرسبز   عیدشت و س 

  رک یداشتند، پن که ی و در حال دند یپوش  یلباس کوه نورد   ع،ی. سرستادند یجا ابودند، در همان  دهی دشت رس  یبه انتها که یحال

شد به شادمهر و   اده یپ لش یتر وتور از م  ی کوهنورد  یبا لباسها یشدند. چند قدم برداشتند، مرد  ادهیپ شان یاز خودرو دند یجوی م

نظر داشت، مهران چند شاخه   ریرا ز  متشانیقگران   یخودروها یمرد چهار چشم کهی گفت. در حال یی مهران، خوش آمد گو

که جلو    یموتور نشست و هر چند متر   یا با برادرش داد، سوار موتور شد و برادرش پشت او روکه در دستش بود ر  یرکیپن

گذشت. از   یاقه ی. چند دقد یترس یاز درون م  یکم د یخند ی م  کهی و برادرش در حال  رفتی م  یتک چرخ   نمهرا رفتند،ی م

زنان به استقبال  ها، لبخند اطرافش بود و سرکارگر گلخانه  ط یسرتاسر سبز که به رنگ مح یبا لباس  ی شدند. مرد ادهیموتورشان پ

نظر داشتند. چند قدم به سمت   ریاطراف را کامل ز ط یمختلف، مح یِجا ی نوع لباس در جا نیبا هم گریمرد د نیآنها آمد. چند 

کاپشنش را باز کرد و   پ یز ی . شادمهر، کمزدند ی ا م انگار دست و پ شانیپاها ریها زجلو رفتند و شاخ و برگ خشک شده درخت

کنترل را فشرد و قسمت بزرگ و   یهااز دکمه یکیآورد.  رون یب اش یداخل  بِ یکف دست بود از ج  یبه اندازه  باًی که تقر ی کنترل

. با باز شدنِ  کردی و بلند جلوه م  کیبار اریآن چند ش  ی دهن باز کرد؛ که سقف متحرک گلخانه بود و رو نیاز زم  ی شکل لیمستط

آن   زا ییهادر بخش ییهاه یبه چشم خورد که تهو یاشهیش  یهاو بزرگ و جداره  یااستوانه  م ین ی با سقف بایز  اریبس یادر، گلخانه 

در آن به چشم   ی بود و اتاقک ی خلوت نسبتاً کوچک اط ی. پشت گلخانه حدند یدرخشی المپ فلورسنت در سقف آن م نیبود و چند 

خلوت شدند، به نوبت   اط یرفتند و وارد ح نیی. او و مهران، لبخندزنان از راه پله پاکردی جلوه م یاآن راه پله  یو گوشه  خوردی م

را عوض کردند. شادمهر با   شانیهاکشو سپس دست  دند یمانندشان را پوش   کیپالست یلباسها د،را عوض کردن شانیهالباس 

  باًیتقر اهانیآن را بست، گ عیواردش شدند، سر  شانیهردو نکه یگلخانه را باز کرد و پس از ا  یتر از قبل، درِ ورودپررنگ  یلبخند 

بر لب داشت، شادمهر خم   تیو لبخند رضا کرد ی م نییرا باال پا ش مهران سر کهی آرنج رشد کرده بودند. در حال  ک ی یبه اندازه 

مهران رو به او کرد و   کرد، ی م  یداشت با دستش با آن باز که ی بود. در حال یشن ی از خاک گلخانه را برداشت که رس  ی شد و قسمت

 :»ها مهندس چطوره!؟«  د یپرس 

  ی پنجه. البته کم شه ی.اچ خاکم کامالً مناسبه و مثل همی. پهیبر لب داشت، جواب داد:»عال تی لبخند رضا  کهی هم در حال او

 .« هیهم عال یشروع کرد. نور رسان و یاریآب د یبا گهی رطوبت داره و چند ساعت د

 خورده گرمه.«  ه یگذاشته بود گفت:»هوا   یشانیپ یدستش را رو  که ی در حال مهران،
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  یلیها در مقابل سرما خباشه؛ چون بوته  نطوریا دمیها انداخت و گفت:»دما هم کامالً مناسبه. بااز دماسنج ی کیبه  ینگاه او

 .« ننیبی م بیحساسن و آس 

شدند  یگری د  یها باال رفتند و وارد گلخانه تمام آن گلخانه را نگاه کردند، لبخندزنان از پله  نکه یگذشت. بعد از ا یاقه یچند دق    

و   دادند ی جلوه م یی بایآن در خاک بود، به ز شتر یکه ب ی کیپالست یهاها در گلداناز آنها داشت. تمام بوته  ینسبتاً کم یکه فاصله 

  ی لیها رشدشون خبوته  ادیداره. به نظر م ی گلخونه چه رطوبت نیبه شادمهر کرد و گفت:»ا یقرار داشتند. مهران، نگاه ه یدر سا

 خوبه.« 

  گه ید  یقه یخشک شده. چند دق  باً یخاک گلدونا تقر ه، یها انداخت و جواب داد:»آره عالاز گلدان یکی به خاک  یخم شد و نگاه او

 شروع کرد.«  شونویاریآب د یبا

حدود   یزیچ  ه، یمناسب ی . دماشونم دماهیها انداخت و گفت:»رطوبتشونم عالاز دماسنج ی کیسنج و سپس به رطوبت  ینگاه سپس

 گراده.« یسانت یچهارده درجه 

 افتادم!؟«  یچ اد یداداش، االن   یدونی دستش را پشت کمرش گذاشته بود گفت:»م که ی در حال مهران،

 گفت:»نه!!«  یرو به مهران کرد و با لبخند  او

 « دوران مدرسم افتادم. اد یو گفت:» د یرا ورچ شیهالب  مهران،

  می و ن  کیخاکِ رس، عمق  ی تو  یکی. نیدوتا نخود بکار نیبر"مه داد:»معلممون گفت: ادا زدی داشت لبخند م که ی در حال سپس

 « ".یمتر  یخاک؛ امّا عمق چهارسانت نیهم  ی تو یک یو اون   یمتریسانت

نوع گلدون و   ه یو  خوردن ی مقدار آب م هی جلو آفتاب بودن،  ی ها انداخت و گفت:»هردوتا مدت زمان برابراز بوته  ی کیبه  ینگاه او

  م یو ن کیعمق   یتو   کهی و اون شد ی بود، رنگش زرد و پژمرده م  یمتر یعمق چهارسانت یتو  که یاون  عتاً یطب د یماه با  هی خاک تا 

 .«شد ی م  ی کیسبز و شاداب و بزرگتر از اون  د ی با کرد ی رشد م ی متر یسانت

  نکه یچکار کنم! واسه ا دونستم یماه مال من کامالً برعکس شد. نم ه ی بعد  یادامه داد:»ول  د یخند ی داشت م که ی در حال سپس

و    د یبعد معلممون نفهم متره ی سانت میو ن ک ی یکندم انداختم تو   هیمتری خورده از خاک اون چهار سانت ه یمعلمم نفهمه، اومدم 

 نمرشو کامل گرفتم.« 

رو نقض کردم. کالً محققارو بردم    قیتحق  نیتمام قوان ، کنمی گفت:»االن که فکرشو م شد ی رنگ م اش کمداشت خنده  که ی حال در

 سؤال.«  ریز
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  ن یوج نارویبهتره ا گه ی. چند وقت دمیها رو چک کنگلخونه  یه ی بق می ! بریزمی گفت:»عز د یخند یداشت م   کهی در حال شادمهر،

 .« میکن

لباس   که یها را چک کردند. بعد از چند ساعت، در حالگلخانه   گری. آنها از گلخانه خارج شدند و سپس دگذشت یاقه یچند دق    

  گریو آن را به سمت د  بردیها ماز گلخانه  ی کیدستش را به سمت  که ی سمت سرکارگرها رفت و درحال دند،یگرمشان را پوش 

کارو انجام   نی با آب مقطر ا هش یمثل هم نی . دقت کننیها رو شروع کنگلخونه   نیا ی اریادامه داد:»آب کرد یم باال–نییها پاگلخانه 

 .«نیبد 

دراز کرد    یگرید  یشادمهردستش را به سمت گلخانه  کرد،ی م  لیم  رکیو مهران داشت پن  گفتی سرکارگر »چشم« م که ی حال در

 ازت بدن.«  لوگرم یک150گلخونه حدود  یهابه اون بوته  ن یو گفت:»به کارگرا بگ 

 فسفر بدن.«   لوگرمیک 120حدود   یکیبه اون   ن،یبهشون بگ برد و گفت:» گریدستش را به سمت گلخانه د  سپس

 پتاس بدن.«  لوگرم یک150حدود  یکی برد و ادامه داد:»و اون  یگری را به سمت گلخانه د دستش

کرد و   باال–نییپا گریدستش را دور گردنش انداخت و دستش را بار د  یاو با لبخند  گفت، یسرکارگر چشم م  که ی حال در

 .« نیخوش رنگ و لعابشونو بچن یهاوه یوقتشه که م  گهیگفت:»اون، اون و اون، د

 چشم گذاشت و گفت:»چشم قربان! امر، امرِ شماست.« ی دستش را رو  سرکارگر

که بهتون گفتمو انجام    یهمون قاً یدق نی. فقط دقت کنمی بر د یبا گهیگردنش برداشت و گفت:»من و داداشم د  یدستش را از رو  او

 .« نیخبرمون کن ع یاومد سر شیپ یوَر. اگه مشکلنه اون  وَرن ی. نه انیبد 

 راحت.«  التون یخ شک،ی جواب داد:»ب دت یسرکار با جد  که ی حال در

نفر   کی یناله  یگذاشت. انگار صدا نیزم  یزد و گوشش را رو  نیرابه زم شیتر رفت، خم شد ،زانوهامهران، چند قدم آن طرف    

  رتون یاز تقص شه ی نم ن،یباشه، دست از پا خطا کن  ی بلند شد و گفت:»حواستون به همه چ شیاز جا یابا خنده  د،یبه گوشش رس 

 گذشت.«

اون   ه، یورنی قسمت، اون، ا نیادامه داد:»ا کرد ی م باال–نییآن را پا که ی ها برد و در حالگلخانه   از یک یدستش را به سمت  سپس

ورود بده. در ضمن حواستونم   یاومدن بهشون اجازه  نایو پسرم س   یخانمم پر که ی هست باالتره، سمت راستش و... فقط زمان یکی

 ؟«ید یهمباشه، ف  ی د یخورش  ی ایبه باتر

 .« میدی مو به مو انجام م  نیدستور داد یقد و قامتش را راست کرد و گفت:»چشم قربان! هرچ سرکارگر

 داره.«  یی صفا امی خوار  اهیشاخه به سرکارگر داد و گفت:»بخور گوشت بشه به تنت، گ ک یخورد و  رکیشاخه پن ک ی مهران،
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شد و شادمهر    لیمهران مثل زمان آمدن سوار موتور تررفتند که با آن آمده بودند و   یلیشادمهر و مهران به سمت موتور تر  سپس

با   خوامی داداش که م   نیرا راست کرده بود گفت:»محکم بش اش نه یسر و س  یبا لبخند  که ی موتور نشست. او در حال  یپشت او رو 

 .« میچرخ برم صفا کنتک  کممی ره یسرعت برم؛ چون د

 .«ش یپ ریند، سرکارگر خم شد و جواب داد:»به سالمت، خبا بوق کشدار موتورشان از آنجا شروع به حرکت کرد سپس

موتور به استقبالشان آمده بود، طبق   ن یکه با هم ی و همان مرد دند یگذشت. آنها لبخند زنان به دشت رس  یاقه یچند دق    

ها موتور را به او دادند و او سوار بر موتور به سمت گلخانه  ع ینظر داشت، سر  ریاطراف را ز ط یکه به او داده بودند، مح ی دستور

را عوض کردند و شادمهر به سمت چهار محال حرکت کرد   شانیخودشان شدند. لباسها ی روهارفت و مهران و شادمهر سوار خود

 و مهران به سمت سلفچگان.  

 

 

 

 

 

 

 

۵ 

بزرگراه را   ی. نَم نمِ باران، انگار فضا کردیرا نوازش م  ی و جان آدم د یزوی م  ی میبود. بادِ نسبتاً مال دهی فرا رس  ی به تازگ یآرام شبِ

.  کردی تر م را تازه  بردند ی بزرگ راه لذت م یاز فضا  شیبهاگران   یو دوستانش که داشتند با خودرو  یشاد  یو حال و هوا  د یبوس ی م

را   شهیش  ی کم ، یشاد کردند،ی خودرو پاک م  یه شیش  یو درشت باران را رو   زیر یهاره ها داشتند قط کنپاک  رف ب که ی در حال

 یهاچراغ نور ریز شانیهای و برخ  دند یرقصی بزرگ راه که در گذر باد م  یه یحاش  یهابه شاخ و برگ درخت یآورد. با نگاه نییپا

:»داشتم  د یپرس  ینی ریو با لبخند ش  د یباران، صورتش را بوس  یاتازه کرد. قطره  ییهواحال و  دند،یرس ی به نظر م باتریبزرگ راه، ز

 !؟«  یکرد کار یهلن، امتحانو چ گفتمی م

پنج صدمو از دست   و  ست یسؤالو خراب کردم. ب هی !!! یشاد یگفت:»وا  زد ی اش را ورق مکنارش نشسته بود و داشت جزوه  هلن

 .«  هیچجور  نولدزیفرمول بدون بُعِد ر  رفته بود  ادمی. اَه رمیگی پنج م وهفتاد   دادم. چهار و 
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 ....و
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. جاده، بزرگ بود و  کردند ی م ییو پر احساس دلربا  بارو یز ییهاها مانند دختربچه گذشته بود. ستاره   مه یشب، تازه از ن   

  یول  خته؛ ی درهم ر  یاز هم قرار گرفته بودند. کنارِ جاده درختان ینسبتاً کم یبا فاصله  یول ف یکه به رد ییهابا چراغ  اش هیحاش 

و    متیگران ق  ییبا خودرو ی . مردشد یاحساس م شیجا. سکوت در همه آمد ی روشن به نظر م  باًیقر . ت کردند ی م  ییخودنما بایز

  یتا فاصله  شی داخل خودرو  یق یموس  یبسته بودند، صدا ش یخودرو یهاشه یش  نکه ی. مرد با ارفتیداشت م  ی ادیسرعتِ نسبتاً ز

و... دو سه   خواند ی و م د یخند ی م  گاه–گاه   داد،ی ش تکان میو همراه با آن بدنش را کم و ب شد یم   دهیشن ی به راحت ادینسبتا ز

زنِ   ک یبزند، مثل  ن یبه رنگِ شبش را بر زم ی خم شود و عصا نکه یو عصا به دست بدون ا بارو یز یرزن یگذشت. ناگهان پ یاه یثان

سرعتش را کم   د،یپر اش . مرد، رنگ از چهره زدی برق م شیبه رنگِ عصا یو لباسها شد ی رد م ابانیسال داشت از وسط خ انیم

پا پس   رزنیگفتن آماده کرده بود، پ  را یبد و ب یشده و خودش را برا  نیمرد، بشدت خشمگ  که ی. در حالستادیا رزنیکرد و کنار پ

  د،یکش نیی را پا  شهیچرخاند. مرد، ش  شه، یش  دن یکش نییپا ی. دستش را به نشانهستادیراننده ا یی جلو یشه یو کنار ش  د یکش

از وسطش به رنگ روز، ***   ییرنگش که دو سه تار مو یی طال ی موها  د ید  یفحش نثارش کند؛ امّا وقت  چند  خواستی م

دارش نازک و خش  انِیم یبا صدا  رزنیرا کم کرد که پ  یقیموس   یبه خودش گرفت. صدا یمهربان  یناخودآگاه مرد چهره 

 !؟«  یبرسوناونورتر  لومتر یمنو تا چند ک  وی کن ییآقا شهی گفت:»مردِ جَوون! م 

درِ خودرو را باز کرد و گفت:»چشم خانوم. صد در   گذاشت،ی چشم م  ی دستش را داشت رو که یزد در حال  ینیریلبخند ش  مرد، 

 صد. تو جوووووون بخوا.«  

 جَوون!؟«    ه ی:»اسمت چد یاز او پرس  رزنیکرد که پ  یکنار مرد نشست و او شاد و خرم شروع به رانندگ ی با لبخند جذاب رزن،یپ

 هستم.«   ی شما مرتض ک یبرق زد و جواب داد:»کوچ شیهاچشم  او
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  کمیکن.   شتریآهنگو باال ببر. سرعتتو ب ی . نفس صدامی جون! عشقم ما هم دل دار ی زد و گفت:»مرتض یی لبخند دلربا رزن،یپ

 .«  میبرقصم، حال کن 

.  زمیگفت:»گلم، عز  رزنیزد و به پ یاکرد، قهقه   شتریرا باال برد و سرعتش را ب ی قی موس  ی صدا عیحرف، سر نیا دن یبا شن ، یمرتض

 الته!؟«  !؟ چند س هیتو اسمت چ

هوس و خواستن در   شتریبرد که مدام  ب ی مرتض کی سرش را نزد داد،ی بدن خودش را تکان م  شی کم و ب که ی در حال  رزن،یپ

 ماهو سه روز...«  7سالو  82امشب شدم  قای گفت:»اسمم اِلِناست، دق یا. سپس با شکر خنده د یجنبیم شیهارگ 

  نیریش  یا یدن  نیاز ا کم ی. گردمی شوهرِ خوب م ه ی دنبال   وَم،یوقته ب  ی لیکه خ ف یو ادامه داد:»امّا ح د یکش  یقی نفس عم سپس

 لذت ببرم.«  

ناخودآگاه گفت:»اوووو. چه خوب   دادی و داشت کنترل خودش را از دست م آمد ی به وجد م شتریهر لحظه ب که ی در حال ، یمرتض

 خو«    ی آخه مجردما. سخته مجرد ، یبش غمیمدت، ص ه یبرا  شهی . میخوشگل یلی. خایموند 

 خوشگل و جذابه!« یکه پر از خانما  یاگرفت و ادامه داد:»اونم تو دور و زمونه   رزنیانگشتش را به سمت پ یکم سپس

 . خوفِ من.«شمیزد و گفت:» باشه عش یاقهقه  کرد، ی اطرافش را نگاه م که ی در حال  رزن،یپ

 .«  میریبگ  مونویعروس  جانیبزن کنار تا باهم هم گهید  ه یگفت:»چَن ثان زدی داشت همچنان قهقه م که ی حال در

  ی توانِ کنترل کردن خودش را کامال از دست داد. فور گریو خوشحال شد. د تابی ها، بشدت بحرف نیا دنیبا شن ، یمرتض   

 شیهاگذاشت. به چشم   یمرتض  یکف پا یرا رو   شیالنا، عصا که ناگهان،  ستد یجاده ب  یه یرا کم کرد تا در حاش  ش یسرعت خودرو

خارج شد و کامل در   ش یاز کف عصا زه یسر ن  هی شب یز یرا محکم فشار داد و چ ش یعصا االن ستد،یب خواستی م که ی زل زد، در حال

 .« یعوض یِابونیالنا!!؟ خ یکرد   یو گفت:»تو چه غلط د ی کش اد یشد. او فر یفرو رفت و خون از آن جار  یمرتض  یپا

  ر یرا که ز  یز یر یدکمه  ع یدر آورد، سر  شیاز خودش دفاع کند، او  عصا را از پا بش،یدر ج ی با چاقو خواستی م  کهی در حال 

اش فرو رفت.  از چانه  ترن ییخارج شد و پا ش، یعصا یبود از باال زهیسرن هی که شب ی گرید ز یبود را فشار داد و چ شیعصا یکله 

را   شیهانفس نیبه زحمت، دست و پا  و آخر ی مرتض که ی آغشته به خون شد. در حال  الًاز مغزش خارج شد و عصا کامنوکش 

  ینشسته بود، پر از خون و مقدار شیبر رو یکه مرتض یو صندل  د یکش  ییجلو یشه یرا محکم  به سمت ش  ش یالنا عصا زد،ی م

با لگد جسدش  عی . درِ سمت راننده را  باز کرد، سرد یآلتش را بر شیزد و با نوک عصا  یشخند ین د،یکش   یقی مغز شد. النا نفس عم

گاز داد و    عیآن نشست و سر   یانداخت. رو یی جلو ی صندل ی خودرو بود را رو یعقب یهای صندل  یکه رو یی انداخت، پتو رونیرا ب

 هوس ران.«   یکه ی. مرتیخانم تنها داشته باش  هی چشمِ هوس به  گهید یگفت:»تا تو باش 



 رقص کال

75 
 

  یهیرا به سمت حاش  رش یمس  عیکوتاه، سرعتش را کم  و سر  یقه ی پس از چند دق خواند،ی داخل خودرو، آواز م  کهی در حال   

کوتاه، بلند    یقه ی و علف خشک. پس از چند دق  ریبا ن یزم کرد ی بود و تا چشم کار م ریشد. کو ادهیو پ ستاد یجاده  عوض کرد. ا

خودش   یبود را روشن کرد و  نورش را جلو شیعصا یکله  ی که رو یشد، چراغ اده یپ ودرو را به دست گرفت و از خ شیشد. عصا

  ی بیناگهان حس عج ه، ی. پس از چند ثانکردی طرف و آن طرف خودش نگاه م  نیبه ا ش یانداخت و شروع به رفتن کرد، کم و ب

  زیچ ی توجه کرد ول شتر یو ب ستادیا رود ی راه م دارد شیپشت پاها یزیکرد؛ امّا دوباره احساس کرد، چکرد. ابتدا به آن توجه ن دایپ

  کنهی ندونه فکر م ی کی. کنی کارا که نمچه  ابونا،یخشک ب  یعلفا  ن یزد و با خودش گفت:»ا یمتوجه نشد، لبخند   یعاد ریغ

 مارن.«  

او را   یزی . ناگهان احساس کرد چردیتماس بگ  ی آورد تا با کس  رونی ب ب یتلفن همراهش را از ج رفت،ی راه م  ترع یداشت سر   

  کهی در حال یدومار زنگ  د یگرفت د شیرا به سمت پاها  شیچراغ عصا عیو سپس رانش بشدت سوزش داشت، سر شیو پاها د یگز

  رید  گریداد؛ امّا د  یرا فرار   یگریاز آنها را کشت و د یکید . هرچندند یلول ی کنار او م ند اند داشتآورده  رونیزبانشان را از دهانش ب

رفته   شیهاچشم  کهی بلند شدن را نداشت، در حال  یو نا   زدی آخرش را م یهاکرد. داشت نفس  یب یشده بود و احساس درد عج

همراه درد   ی گزده شد و  با بهت رهیآن شخص خ یهاسرش افتاد به چشم  ی رو ی شخص یهیسا شدند ی رفته داشتند بسته م 

 ...هس..ت.«یگفت:»ت..ت..ت..ت..و...ک

از   یساعت کی . د یبسته شدند و تنش سرد شد و... آن شخص خند  شیهارا تلفظ کند؛ که چشم  «یتا حرف »  زدی داشت زور م   

به جز   لشیوسا  گریراه و د. تلفن همد یکش رونیب اش نه یرا از س  رزنی کش به دست کرد و قلب پماجرا گذشته بود دست  نیا

 تماس گرفت.  سیرفت و با پل ی مومتلفن ع  نیکتریبه نزد ع یرا برداشت، سر شیعصا

 

 

 

 

 چهارم   فصل

 

      ۱   

  ی که انواع گلها اش یو اندام د یبا لباس سف تا،ی. آزگرفتی حالت شبانه به خود م شتر یو هوا ب کرد ی داشت غروب م  د یخورش     

سرخ رنگ که عکسِ مهران   یلباسش نقش بسته بود و قلب  یمتفاوت به صورت برجسته بر رو  یهابنفشه با ساقه و برگ و رنگ 
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 اش ی عسل یهانشسته بود. همزمان داشت با چشم ی صندل ی وتاب داده و رو چیپ اش ی اندامقد بلند و   کرد، ی داخل آن جلوه م ی تو

رنگِ   ییذاتاً طال ی شده و چندتار از موها زان یآو ی کم شیاز موها ی. بخشکردی م  رینگاه و در افکارش س  اط یح یهابه درخت

  ی گریدر پشت سرش و د  یکیبزرگ را  تاًشکل دو قلب نسب شیو با موها ک یکوچک و بار سیگ  ک یسرش را به شکل  یانتها

و   دند یدرخشی م  د یتابش نور خورش   ریشده و ز زان یبه صورت گِلَد شده و آزاد آو ش یبود. چندتار از موها دهیفرق سرش چ یباال

مثل تاج گل   اش ی سرخ بیس  یهابود و لپ  یوحش  اس ی. صورت گردش که به رنگ کردند ی انگار که از خودشان گرما تشعشع م

و   افزود ی اَش متاج به شکوه   کیمثل   شیالذاتاً سربا ی نیدر آورده بود و ب ب یبزرگ س  یدانه   کیرا به شکل  شیمانْد. ابروهای م

  یی و گو د یترس  ی . کمد یچیگوشش پ  یدر تو ی حس و حال بود که صدا ن یبودند. او در هم تریو شکر  تری قطورش انار یهالب

  یبا صدا د یلرزی م  د یاز درون مثل ب ا یگو که ی گفت در حال شد ی بلند شد و اخم کرد و م شیاز جا عی . سرد یاحساساتش را بر

 پشتِ در!؟«    ه ی:»کد یپرس  ییرسا

نشست،   ی صندل  یآسوده شد و رو الشیخ د یبه دست را د رکیخوش چهره و پن پ،یو خوشت ی کلیهمان مرد ه یامّا وقت   

 شد ی از در وارد م  که ی نازک و آرامش شروع به  آواز خواندن کرد. مهران، در حال ی و صدا  بایرا بست و با دهان ز شیهاچشم

 **  د یبه گوشش رس  شیبایز یاصد 

و به   کرد ی احساس غرور م شتریب یهمسر  ن یاز داشتن چن شد ی م کتری . او با هر قدم که نزدمانْد ی ها مفرشته  ه یکه از نظرش شب ؛

  کهیی لباس افتاد، قدش را خم کرد  تا جا یداخل قلب رو  یدهانش باز شد، چشمش به عکس برجسته  ی . کمد یبالی خودش م

 !؟«  هیبَمش گفت:»عشق من ک  ی با صدا بود دهیرس  تای دهانش کنار گوش  آز  بایتقر

فقط   د یلبش نشست، مهران را کامال مبهوت کرده بود گفت:»فقط من...با  یکه بر گوشه   یرا باز کرد و با لبخند  شیهاچشم  او

 من.«  

 ***  شیو و سپس موهابه چشم و ابر  گریبار د مهران،

. مهران داشت آن صحنه را  کردی روح مهران را نوازش م دش، یمثلِ مروار یهادندان  شیبایز یغرور زد و صدا ی از رو یاخنده  او

از دستش  شیهارک یکه پن  د یها از دستش افتاد، **و دبود به وجد آمد و پنرک  ا یدن یصحنه   نیباتریز ش یکه برا د؛یدی م

به او نداد، بعد از چند   ی کار ن یچن یاجازه تایخواست خم شود تا آنها را بردارد؛ که دوباره آز اواند و در حال پژمرده شدنند. افتاده 

 از دستم افتادن.«   رکای پن نطوریه ا!؟ ک یها کردشد و گفت:»تو با دل من چه  رهیخ شیهابه چشم  قه یدق

تو  . . .، برات نهار درست   م یبر ای. حاال بی. تو فقط واسه من خوامی م  نارویو بهتر نم یزد و گفت:»معلومه چون من بهتر یلبخند  او

 کردم.«  

 ** و گفت:»چشم.«   مهران
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صحنه   نیا دنیمهران از د کهی سطل زبانه انداخت. در حال ی را تو شیهارکیپن شیهاچشم  ی دستش را گرفت و جلو  عی او سر   

و دست در    د یاز ذهنش پر رکی. **پند ی را بوس  اش ی شانیدوباره او پ شد،ی اش خارج مو آب از لب و لوچه   خوردی داشت حرص م

  قه، ی خوش رنگ و لعابش لذت برد. بعد از چند دق یگذشت. در کنار هم از سفره  یاقه یشدند. چند دق ش یالیدست هم ** وارد و

را دراز کرد.   شیداد، پاها ه یمبل تک نیینشست و به قسمت پا نیزم ی رو    ند یمبل بنش ی رو نکهیا  یبه جا شه یمهران، مثل هم

 مبل گذاشت، **  یکوچکِ جلو   زیم  یرا رو  وهیگذشت. او ظرف م یاه یچند ثان

 

 !؟«  یچ  یعنیده گفت:» زبود بهت ستادهیا کهی در حال تایآز

  یدرختا یبه اسم ساالد پرورش دادن؛ که ثمره  یمحققا درخت "گفت:  روزیوال داداشم د دونم، یزد و گفت:»نم  یلبخند  مهران،

قرمز و   بیهات س . گونه اس ده یرس  ی گالب  هی  نِی. کمرت عایساالد تر گهیالبته تو د "پرتقال، نارنجه موترش،یل ل، یهلو، زردآلو، شل"

 «  ".یش ی تر ماما هر روز برام تَر و تازه  یساله خانمم نی چند  نکه یلبات انارو و ... با ا

مبل.   ی رو مینی جفت هم بش ا یگفت:»فدات شم، ب ی را گرفت و با اخم شیهادست   عیلبش نشست سر یگوشه  ی بر رو یلبخند 

 !؟«  هیچه کار نیا

خانمم؟ جواب معمارو جل   یش  الیخی بارو ب ه ی نیا شهی گفت:» حاال نم کردند ی تمنا م  اش یشیم  یهاچشم  کهی در حال مهران

 !؟« یکرد

 گفت:»نه.«   تیاو با جد  

او    یبرا تا،ی مبل نشستند. آز ی آبِ دهانش را قورت داد و همزمان کنار هم رو شد ی بلند م  شیداشت از جا  کهی مهران، در حال   

را  شیهالب  یو با دستمال کاغذ  د یبوس یرا م  اش یشانی. سپس پگذاشتی و در دهانش م کرد ی قاچ م ش یبرا کند،ی پوست م وه یم

 د یجوی م شیهادندان  ریرا ز هاوه یداشت م که ی گذشت. در حال یاقه ی . چند دقدادی انجام م راکار  ن یو دوباره هم کرد ی پاک م

 .«  دنی زنده رو بهم م یاسکارِ فلج مادر زادو مرده  زه یهمزمان جا نه،ی ما رو بب ادیب یکیو**گفت:»

 .«  هیچه حرف نیزده گفت:»وا چرا!؟ ابهت او

  چیمرده ه هی هم تو دهن خودش نذاره با  وه یقاچ م ه ی  کهی آدم سالم وقت  هی و ادامه داد:»آخه به گمونم  د یرا ورچ شیهالب  مهران،

 نداره.«   ی فرق

 .«  یخودم وعشقِیحرفو نزن، شوهرم نی او گفت:»لطفاً   د یرا بوس  شیهاگونه  او
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حلقه زد و   شیهااشک در چشم  یکم  کردی را پاک م  تایآز  فیلط  یهادست  یداشت با دستمال کاغذ  که ی در در حال مهران،

 ذره شده.«    هی گفت:»چه خبر از گلم الله!؟ دلم براش 

 .«  ششیپ میباهم بر ایگفت:»خوبه. امشب ب  یسرد  ل ینگاهش را از مهران پس گرفت و با م او

به   ییهاقرمز و ساقه اقوت ی یهاواژگون با گلبرگ  یالله  یهاآن گل  یرنگ که رو  یی طال یبا نوک یسیخودنو ، یبا لبخند  مهران،

 چطوره؟«   دمیواسش خر  نو یقربونش. ادر آورد و گفت:» بش یحک شده و کادو کرده بود را از ج ی شمیرنگ سبز 

 جواب داد:»گفتم خوبه.  خوش به حالش.«   ی لبخند  میشد و با ن رهیخ شیهابه چشم  او

  بیانداخت، دستش را در ج ی بشقاب یاو را پاک کرده بود را جمع کرد و آن را تو  یهاکه با آن دست  یکاغذ  ی دستمال مهران،

 گذاشت  و گفت:»دردت به جونم بازش کن.«    تایآز یهاآورد و در دست   رونیرا ب  یرنگ  یی کوچک طال یکتش گذاشت و جعبه 

آن نوشته شده بود:»دوستت دارم عشق   یکاغذ بود؛ که رو   یکوچک یجعبه را باز کرد. داخل  جعبه  تکه  عی با شوق ذوق، سر او

 من.«  

امّا   رم؛یواست بگ  ی زیچ ه ی کان داد و گفت:»دوس داشتم سرش را ت یبود، مهران، کم اوردهیبه زبان ن ی ز یهنوز چ تایآز که ی حال در

  د یعشقت کش ی هرچ رون یب  میبر ایب گهید  یقه ی تو رو داشته باشه. چند دق اقت یکه ل  دمیرو تو بازار ند  ی زی نگا کردم چ یهرچ

 .«  رمیواست بگ 

 .«  هیو جواب داد:»فدات. وجودت برام کاف  د یاو را بوس  یشانیپ تایآز

 !؟«  رهی م  شی. کارا چطور پیزمی:» عزد یپرس  ی با لبخند  مهران،

 .«  یکه خودت خواست ی طوردرست همون  ،ی شد و گفت:»عال ره یخ شیهابه چشم   تایآز

 تنکابن؟!«   ی ردیگی :»فردا بر مد یاز او پرس  یبا ناراحت سپس

که بهت   وی کنم... البته فردا صبح اون کار د یکار بازد  ط یاز مح د یبا نجام،یا یدو سه روز   کرد و گفت:»نه. شکششیپ یلبخند  او

 .«  میخودم تا صفا ببر شیمو انجام بده، عصر برگرد پبه گفتم، لطفاً مو 

 و گفت:»چشم عشقم.«   د یرا کش شیهاکرد، لپ  یاشکر خنده  او

 گذشت و آنها به بازار رفتند.    یاقه یچند دق  

   



 رقص کال

79 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ 

به   یشدند. شرکت بزرگ بود و معمار شانی اطیگشاده  وارد شرکت خ یی شاداب و رو ییهاگذشت. آنها با چهره  یچند ساعت   

   یزهای اول م  یلوستربزرگ و پرنور به اشکال متفاوت. در طبقه  نیچند   یچند طبقه و هر طبقه دار  ی دکمه داشت دارا کیشکل 

رنگارنگ با   یهاآن انواع پارچه  نیزم ریدر ز  کردند،ی مختلف  جلوه م یهامدل  رد  ی فوق العاده عال یاطیخ یهاکار و چرخ 

چه هنگام کار   ی کس بود؛ که  یداخل شرکت در حد  ی شیو سرما یشیگرما  ستمی. س افزودی گوناگون بر شکوه شرکت م یهاجنس

از کارگرها و   کدامچ یو تن ه یشانیپ  ی قطره عرق رو ک ی یلباس گرم نداشت و حت   دنیبه پوش   ی ازیو چه هنگام استراحت ن

به اطرافش   ینگاه د یچیپی گوش مهران م یمشغول به کار از هر سو تو  یو کارگرها  یاطیخ یهاچرخ   ی. صدانشستینم هااطیخ

  یکردنش، چندنفر   زیتم  و  شرکت کف  بر  شده تکه – و تکه  دهیرنگارنگ بر یهادر حال جمع کردنِ پارچه  ی انداخت. چند کارگر

پارچه بودند و...مهران، چند   یهاپارچه از تاب  دنیدر حال بر  گریو در حال دوخت لباس بودند. چند نفر د زان یآو ن بر گرد  یمتر

امّا همه بودند بجز او.   خواست؛ی را م اش یتنش، دختر زندگ   یاش، تمام وجودش و پاره . الله گشتیله م قدم جلو رفت به دنبال ال
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و هم الله را. او چندقدم جلو رفت کارگرها دست به   د یخری را به جان م  یهم غم پر  د یو با ودند نبود او را کشته ب گر یانگار الله د

 .«  نی:»آقا خوش اومد گفتیم   یکی ستادند یا ش یبرا نهیس 

 .«  نی:»آقا صفا آوردگفتی م یخانم

 چشم قربان.«   ی:»قدمتون رو گفتی چشمش گذاشته بود م یو دستش را رو   زدیکه لبخند م  ی در حال ی گرید 

ا قورت  بود آب دهانش ر  تایهنوز دستش در دست آز که ی . در حالکردی را آرام نم قرارش ی صداها قلبِ ب نیاز ا کدامچ یه ایامّا گو  

 و خشم گفت:»پس الله کو!!!؟«   یناراحت یهااز رگه  یی و با صدا  دتیداد و با جد 

 .«  دونمی بود، نم نجایبه جونت قسم االن ا دونم،یحلقه زده بود گفت:»نم شیهاچشم  یاشک تو  کهی در حال تایآز

  یز یموضوع چ  نی. کارگرها هم از ارفتی سو و آن سو م نیکرد. به ا  ترع ی را سر شیهارا رها و گام تای آز یهااو دست   

پدر حاضرست جانش را بدهد و آن بال سر دخترش   کیکه  یز یبه سرش آمده بود، آن چ د یترس یانگار آنچه که م  دانستند،ینم

را   ش یایدن ییو،گو شد ی نبود، قلبش داشت تکه پاره  م گریواقعاً او د ایکرد؛ اما گو  شیحلقه زد صدا شیها. او اشک در چشم د یاین

شد و با افتادن   یجار شیهااشک از چشم  زد،ی م نفس –نفس کرد، ی که قلب او را منجمد م یآتش ی بودند. ول دهیبه آتش کش

  ادش یشاهرگش را زده بودند. مهران، به  ایو . گشد ی م ترک یاشک بر کف شرکت و پخش شدنش، هر لحظه به مرگ نزد یهاقطره 

  یکه در دوران کودک  کرد ی طبقه بود و به عکسش نگاه م ن یکه در سوم رفتی م  یبه اتاقک شد ی تنگش مالله دل  ی آمد؛ که وقت

آن لحظه    را در  شینایس  یو حت  اش ییایدر ی و پر تایها باال رفت. آنقدر هراسان که انگار آز از راه پله  عی آغوشش بود. سر ی تو

  شیزانوها  کهی . در حالد یرس  انیدر همان لحظه به پا ش یاینبود که نبود. دن د، یسومم رس  یبه طبقه  ی ا وقتّ فراموش کرده بود؛ ام 

تن خاص او   یرا بست. بو  شیهاچشم  داد، یالله م  ی که بو ی فیجوان و لط یهادست  خورد، ی م نیو به زم شدند ی داشتند سست م

الله   یهاها دستو واقعاً آن دست د یدی داشت خواب م د یمرده بود و شا د ی. شاکردی کم داشت آرامش م  مک  د یکه به مشامش رس 

  شیالله با قد متوسطش رو به رو د ی . دد یرا بسته بود از هم باز کرد آنها را بوس  شیهاکه چشم ییهادست  ع ینبودند؛ امّا سر

دخترش را در آغوش    عیزار شد، سرالله  ابانشیب بارهکی. زند ی دخترانه به او م ی لبخند  شیبایز ی ده یکش یهاو با لب  ستادهیا

  توی ب ی دونی . تو که ممردمی !؟ داشتم می ذره شده بود. قلب بابا تو کجا بود   هی و گفت:»دخترم! دردت بجونم، دلم واست  د یکش

 .«  رمیمی به مرگم قسم م رمیمی م

را خم   اش یکمان  یابروها یکم د،ییبوی و م د یبوس ی را م شیفرق سر و موها  زد،ی م ییهاحرف  نیچن نیاو داشت ا کهی در حال   

دار و بلندش  قوس  یهاخودش که مژه  یهاشد. با هر پلک زدنِ پدر، پلک  ی رنگ الله جار یگرد و زغال یهاکرد و اشک از چشم 

ها . آن اشک شودی تر مو آتش هر لحظه سوزان  زند ی را باد م  اش آتش گرفته  یهاکه زغال چشم یباد بزن  مانْد؛ی م ی مثل باد بزن

 شیهااشک  یچنانکه شور  افتاد؛ی م اش دهی نازک و کش یهاو بر لب  گذشتی اش مو داغ از صورت سبزه   کیشور و بار ی مثل رود

و   کیبار  ی نیبا ب تنش را که  ی تر و بوبود سفت زدهکه دور کمر پدرش  یا. هر لحظه حلقه کردی م  حس ذره – را دهانش ذره

اسم   نیخاطر ا نیبه هم د یکه الل بود و شا  ییگو اورد یواژه بر زبان ن ک ی یالله حت  یول کرد؛ ی تر ماو را آرام  د ییبوی کوچکش م
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  کردند،ی نگاه م  یچشم ری ز ند چند کارگرِ مشغول به کار داشت یبود؛ که حت بایصحنه آنقدر ز نیاو گذاشته بودند. ا یرا بر رو  بایز

گذشت. مهران با   یاقه ی. چند دقد یدی صحنه را م نینشست و با لبخند ا ی صندل ی رو تایآز ی و حت زدی احساس در قلبشان موج م

گذاشت. او با شوق و ذوق   شیهاآورد و در دست رون یب  بشیبود را از ج ده یخر شیکه برا  یرنگ  یی طال س یخود نو ،یخوشحال

  یشد. وقت  اندازنیها طنبوسه  ی. آنقدر محکم که صداد یپدرش را محکم بوس  یهاپدرش گرفت و گونه  یهااز دست  رافراوان آن  

دست از او   یبا اشاره  د، یپدرش را بوس  گری. بار دشناختی افتاد از شدت شوق سر از پا نم س یآن را باز کرد و چشمش به خودنو

از آن   یاصفحه  یآن بود و رو   یاز الله رو یعیکرد که عکس دشتِ وس  بازرفت، دفتر را  زش ی به سمت م  عی رد. سرتشکر ک

 .« هاستقت ی تمام حق  ی نوشت:»پدرم! قلب تو گواه

 قلب تو.«   یجز صدا کند؛ی ام را آرام نمقلب خسته  زیچ چیبعد نوشت:»ه و

 جانم را به تو دهم«   ی است وقت نی ریز ش ا ترن یریبار سوم نوشت:»پدرم! جان دادن ش  ی برا و

به سمت پدرش رفت. دفتر را به او داد و با زبان   عی در آورد و سر  رکیبود، دو شاخه پن زش یکه کنارِ م  یکوچک  خچالی سپس از    

. دند یو بوس   دند یرا دوباره در آغوش کش  گریها از ته دل شاد شد و هم د از او تشکر کرد. پدرش  با خواندن آن جمله  اش یزبانیب

 من.«    یرکایپن یبابا. ملکه  ی برق زدند و گفت:»فدات شم دخ شیهامهران چشم  داد، به او  رک ی شاخه پن کیسپس 

 فک کنم.«    هینخورم. سفارش  شهی نم گه ید  نویفت:»معذرت، اانداخت، آب دهانش را قورت داد و گ  تایبه آز ینگاه سپس

را خوردند. سپس کنار هم   شانیهارک یاو و الله همزمان با هم پن  گرفت،ی را گاز م شیهااخم کرده بود و لب  تایآز کهی در حال   

  کرد ی را نوازش م شیموها شد،ی از ته دل خوشحال م شتر یو پدرش هر بار ب داد ی را به پدرش نشان م شیهانشستند . الله نوشته 

به   شتر یو پدرش را ب بستی الله نقش م  یده ینازک و کش یهابر لب  ین یلبخنِد دلنش بارک یلحظه  ند . چد یبوس ی و فرق سرش را م

  ش یانگار دوست داشت، دار و ندارش را بدهد و فقط الله برا د،یارزیم  یی ایدن  شیدخترش برا یلبخندها دن ی. دآوردی وجد م

  یشوهر و دخترش شده بود، لحظه به لحظه کاسه یمشغول تماشا آنهااز  یاد ینسبتاً ز یبا فاصله   تای آز کهی لبخند بزند. در حال 

. او هم  د یله را در آغوش کشبلند شد و ال شی گذشت  بعد مهران از جا وهیش  ن یبه هم ی. چند ساعتشد ی پر از اشک م شیهاچشم

ماه   یبیتقر  ی . وقتگذشت قه ی دق نی. چند زدی قلب پدرش گذاشته بود، لبخند م  یگوشش را رو  ستاده یا که ی مثل قبل در حال

  ال یبه و قهیخندان وارد خودرو شدند. بعد از چند دق ی کردند. دست در دست هم و رو  یآسمان بود، آنها از الله خداحافظ یانه یم

پارک کرد و سپس وارد اتاق خواب بزرگشان شدند.  تایآز  یکنار خودرو ال یو  نگیرا در پارک  شیو مهران خودور دند یرس 

  یشعله  زش ی م ی نشسته بود و رو اش یصندل  یرو  که ی ** الله در حالد یرخت خواب خواب ی را عوض کردند و تو شانیهالباس 

بزرگ کتاب اطرافش حس   یبزرگ بود و چند قفسه  سندگان یاتاقش پوستر شاعران و نو ی وارهایبر د د،یرقصی چند شمع روشن م

در را باز   ه ی شد به سمت در اتاقش گام برداشت. پس از چند ثان د بلن  شیاز جا . کردند ی زنده م یخواندن و نوشتن را در دل آدم

  ی اشک تو کهی شد . در حال رهیبه آن خ یاه ی انداخت و چند ثان  ی به درِ ورود یکرد. چند قدم جلو رفت، از همان باال نگاه
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تا ابد کوک به   میاهبه ساعت دل/چشم   دوزمی را م میهانشست و نوشت:»اشک ی صندل ی حلقه زده بود برگشت رو شیهاچشم

 درِ بسته.«    یآهنگ تکرار 

  یتکه پارچه  که ی . در حالد یقطره اشکش را نوش   هی دفترش افتاد و کاغذ بعد از چند ثان  یرو  شیهاچند قطره اشک از چشم    

  /یاه کن مرا نگ  یقطره اشک د یجگر/ شا نِیخون یپارچه  ی نوشت:»ساعت انتظار کوک/ رو زدی بود را چنگ م زش یم ی که رو ی قرمز

 .«  کشمی پر م ریچگونه به زنج ینیبب

خوابش   زیم  ی شدند و رو نیسنگ  رفته –رفته  شیهاچشم  داد، ی که او به نوشتن ادامه م ی گذشت. درحال یحدود دو، سه ساعت   

را عوض کردند. مهران با   شانیهالباس  ع یو بعد از صرف صبحانه سر دارشدند ی** از خواب ب تایبرد. صبح روز بعد مهران و آز 

را پارک کرد و   شیگذشت. مهران خودرو یاقه ی رفت. چند دق یامیبه سمت م شیربا خودو  تایبه سمت شرکت و آز ش یخودور

 یهاچرخ  یصدا داشت،ی بلند بر م   یهاهمکف گام  یطبقه  یداشت به سمت انتها  کهی لبخندزنان وارد شرکت شد. در حال

. چشمش به الله افتاد که  تگذش  یاه یاز کنارشان رد شد. چند ثان یتوجه  ی با ب شه یمثل هم د؛دنی چیپی گوشش م ی تو یاطیخ

 شد،یتر م نقش بسته و لحظه به لحظه پررنگ  شیهالبخند بر لب  کهی پدرش، در حال  دنینظر داشت. او با د ریرا ز هااطیخ

به   یگذشت. او  محتاطانه نگاه یاقه ی بغل کردن**. چند دق گررا یهم د شه یبلند برداشت؛ مثل هم یهابه سمتش گام  درنگ یب

!؟ الله هم با  رود ی م شیکه کارها چطور پ د یچشم از الله پرس  یبا اشاره ی . همه گرم کارشان بودند، به آراماختپشت سرش اند 

به وجد آمده بود چشمش به    که یانجام است. مهران در حالاو در حال  یطبق خواسته  ز یفهماند؛ که همه چ  تشیلبخند رضا

او   کردی م  یساررا زده بود ، همان چند نوشته را خواند از درون احساس شرم  شبید خیها تاراز برگه  ی کی یدفتر الله افتاد. رو 

  یلطف کن شهی . ممیصفا ببر ی بابا، اومدم دنبالت امروزو پدر دختر یو گفت:»زندگ د یو دوباره دخترش را بوس  د یکش  یق ینفس عم

 !؟« ی درخواست باباتو رد نکن

 بر لب داشت  کف دست خودش نوشت:»چشم باباجونم.«  تیلبخند رضا که ی در حال او

و بعد به رستوران رفتند و   ی دنیو دست در دست پدرش ابتدا به پارک سپس به چند مکان د د یرا پوش  شیلباسها  عی سپس سر    

 .گذراندند ی همچنان خوش م 
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  یکه فاصله  ستادیا عی در کنار دشت وس  متشیقگران  ی با خودور تایآسمان گذشته بود، آز یانه یتازه از م د یخورش  که ی در حال     

پولدار و   یلی فرد خ  کیبه او حالت  اش یگران و اشراف یلباسها   که یشد. در حال ادهیپ شیداشت از خودور  یام یاز م یادینسبتاً ز

آن  با   یجواهرنشان از داخلش برداشت؛ که نما ناتییبا تز ی چرم فی را قفل کند ک ش یخرج داده بود قبل از آنکه در خودروول 

که   ک؛ یو بزرگ و ش  بایز  اریگذشت. چند اتوبوس بس  یاه یاش انداخت. چند ثانشانه ی شده بود و آن  را رو دهیو زمرد چ  د یمروار

  ون یزیکننده، تلوکننده و خنک گرم  ستمیس  نیبهتر خچال، ی  بهمبلمان شده مجهز  ک یدرون هر اتوبوس چند اتاق بزرگ و ش 

راننده گفت:»االن    آن باال رفت. آرام به یهاها و از سمت پله از اتوبوس  یک یبه سمت  ع ی. او سرستادند یجاده ا یه یپالسما و... حاش 

اتوبوس بمونه. بعد از   یتو  د ینبا یشکی . ه میخوری بپوشن، تو کوه هم غذا م شونویلباس کوه نورد  جان یکه هم نیبه همشون بگ 

 .«  نی. حواستون باشه دست از پا خطا نکننیوقت شماها براون  م،یما رفت نکهیا

.  گفتی م شیهاحرف را به راننده  نیها رفت و هماتوبوس  گریبه سمت د بیبلند شد و او به ترت  شی راننده با گفتن چشم از جا   

  تایماننِد آز  ،ی گران و اشراف ییها لباسهاکه داخل اتوبوس  ی شد. تمام زنان شیوارد خودرو  عیگذشت. خودش سر یاقه ی چند دق

جمع شدند و   تای و دور تا دور آز دهیرا پوش  شانینوردکوه  متیقلباس گرم و گران کردند. وض را ع شانیهابودند لباس  دهیپوش 

  ینه یمارو با وجود هز  یتور مسافرت نکهیبه وجد آمده بود لبخند به لب گفت:»بانوان بزرگوار! از ا که ی . او در حالزدند ی لبخند م 

 « از تک تکتون سپاس گزارم  نیانتخاب کرد ی نجوم

 .«  ستین ی شما رقم یپوال برا  نیاد:»البته اادامه د زی آم طنت یش  یابتدا با لبخند  

  یهم رستورانا میکنی م  یکوه نورد  ه یاونجاها، هم  م یاطرافش بلند کرد و گفت:»خب باهم بر یهادستش را به سمت کوه سپس

   ن؟« یدلتون بخواد توشه. همه موافق ی هرچ م یافتتاح کرد ی به تازگ ینیزم  ریز یخاص

 گفتند:»بَله«   ینسبتاً بلند  ی همه از او خوششان آمده بود با صدا که ی حال در

  نکهیامّا غافل از ا م؛ یکوه درست کن ه یتا   میذاشتی هم م یرو  هاروزه یسنگ ر م،ی و گفت:»بچه که بود  د یکش ی از آنها آه سرد یکی

 .« می بر نی. کوهارو دوس دارم. بزنکنهی م  زش یکوه هم ر
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گفت:»پس لطفاً همتون دنبال من   یجد  ی که با صدا کرد ی ها احساس قدرت مکلمه  نیا دنیصحنه و شن نیا دنیبا د تا،یآز

که درد سر    نیدونی و بهتر از من م  نیچون خودتون عاقل  ن؛ یگفتم بهش عمل کن ی نره و هرچ یاگه ید ی جا کسچی. هنییایب

 .«  شهی م جادیا

  یاقه ی به دنبال او رفتند. چند دق بردند ی که آمده بودند لذت م ی و مکان  تایار آزهر لحظه از رفت که یآنها با گفتن چشم، در حال    

  ط یسبز که هم رنگ مح یباز بود. اطراف آنجا چند مرد با لباسها مه یکه سقف متحکرش تا ن دند؛یرس  یبزرگ  نیزمر یگذشت. به ز 

گذشت.   یاه ینقش بست. چند ثان شانیهاو زنان ثروتمند، لبخند بر لب   تایآز دن ینظر داشتند با د ر یاطرافشان بود همه جا را ز

خارج شد و با لحن کامالً   نیزم  ریخندان  از ز تا،یبلندشد. آز غشانی ج یصدا قه ی شدند، بعد از چند دق نیزم ری همه وارد آن ز

 !؟«  نید ی. فهمنیپا خطا نکن زباشه، دست ا  یبه سرکارگر گفت:»حواستون به همه چ یجد 

را  شیلباسها  د،یرس  شیگذشت و او به خودرو یاقه ی به سمت جاده شروع به حرکت کرد. چند دق ع یسر تایاو چشم گفت و آز    

 به سمت سلفچگان حرکت کرد.   عیسر  ی عوض کرد و با آهنگ شاد

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ۴   

را پشت   شیهادست  فر،یی تر شده بود. آواو اوضاع خطرناک   تردهیچ یمدت فقط  پرونده پ نیگذشته بود و در ا  یچند روز    

لحظه به او   کی  یحت بارن یامّا ا کرد؛ یو بارش باران را تماشا م د یکشی م ق ینشسته بود، نفس عم یصندل ی گردنش گره کرده و رو
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گلوله را   نی و آتش خشم، ا بستی تنش را به گلوله م شتر، ی. غم، بسوختی م شیدهایداشت ام رو از درون انگا رساند ی آرامش نم

و    زدیقدم م  یکم شد،ی بلند م  یصندل ی. از رو د ینخواهد رس  انیپرونده هرگز به پا  نیا د یتر کرده بود . شاو دردناک   ترعیسر

باهاشون هم دسته؟   اوش یعاً س واق یعن یامکان نداره.  ؟!شهی !مگه م؟یچ ی عنی:»گفتی و با خودش م  د یبری سکوت اتاق را م

 کارو بکنه؟ نه!«   نیا د یکرده!؟چرا با  کاریچ یعنیاومده  نجایکه به ا یماه  هی  نیا ی تو اوش یس 

حرکت خسته شد، سرش را بر   ن یگذشت؛ امّا از ا یاقه ی. چند دقکردیکار را تکرار م   نیو مدام هم نشستی م  یصندل  یباز رو    

. سرش  د یچیگوشش پ ی در تو یحس و حال ماند که ناگهان صدا نیدر هم یاه یرا بست. چند ثان شیهاگذاشت و چشم  ز یم ی رو

گذاشت. هر   ی خندان وارد اتاق شد و احترام نظام یآمده بود، با لب ی که تازه از مرخص اوش یرا بلند و به در نگاه کرد. ناگهان س 

اش خشم در چهره  ی و کم یناراحت که یا هنوز همان حس و حال را داشت. در حالامّ نشست؛ی او به دلش م یهاخنده  نیچند ا

 افتاده!؟«   ی ! اتفاقده؟ش  ی زی:»قربان، چد یزده به او نگاه کرد و پرس بهت  اوش،یس  کرد ی م دادیب

افتاد و متاسفانه   بیاتفاق عج ه ی ش،یجواب داد:»چند شب پ زد،ی قدم م  اوش یداشت دورِس  که یبلند شد. در حال  شیاز جا او

 .«  رهی م  شیهنوزم داره پ

 !«  ؟یشد و گفت:»قربان. چه اتفاق  رهیبه دهانش خ اوش،یس 

  ،یخودکش  ،یاره یزنج ی ثروتشون تصادفا  بیکشورمون به ترت یجواب داد:»تو شهرا زد،ی قدم م  اوش یکه داشت دورِ س  همچنان

  ر، یفق یشده و شهرا شتر یب ی لیثروتمند هم خ  یکرده...تو شهرا دایپ شی زاو...بشدت اف  ی، احساس خزش، سرخوش  ی مغز  یسکته

 تر.«  کم 

 کارو کردن؟«   نیا ی !؟ چجوریعنی:»د ی در همان حالت پرس  اوش یس 

. دو تا خانم به  میکرد   ییاز چند نفرشون بازجو ش یناخواسته بوده. چند روز پ شترهم یخوردن و ب نییو گفت:»کوکا  د یکش ی آه او

به اسم لذتِ ابر که روش نوشته   یاتخمه خوردن؛ تخمه  دوننی شدن، فقط م  نجوریچرا ا دونن یبودن. گفتن نم تای اسم هلن و آرم

فقط افراد   نجاستیجالب ا ینداره؛ امّا نکته  یوجود خارج  یشرکت ن ی. متأسفانه چنمیردک قیاسم تحق  نیا ی. رو ی.آیاچ.ج

 بوده.«   ن یثروتمند ازش استفاده کردن و انگار مقصودشون هم

حس نشه بهش شکر و نمک و   ادیز ن، ییکوکا  یتلخ نکه یا ی جالب بوده. برا باتش یو ادامه داد:»ترک د یخودش را ورچ یهالب

چندتاشو بخوره بازم دوس داره مدام   یهرکس دش یشد  ادِ یهم باتوجه به اعت رهی مباال مت،یهم ق  جهی زعفرون و..اضافه کردن. درنت

 بخوره.«  

از مرز   ی مدت، مواد مخدر  نی. تو اکنهی داره بشدت مواد قاچاق م  ی کیدر فکر فرو رفت و گفت:»قطعاً   یاه یچند ثان اوش،یس 

 سر اونه.«   ریهست ز ی شد؟ مطمئنم هرچ یچ ای مار  ییگذشته؟! جواب بازجو
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  یکم کم در حال عمل شیهاو نقشه  خواستی از ته دل م اوش یکه س  رفتی م  شیپ ی داشت به همان صورت  انیجر نیا د ی]امّا شا

 شدن بودند.[ 

  یماده  چیبشدت تحت کنترله امّا ه  ییای و در  یخشک ی تمام مرزا نکهیجواب داد:»با ا یشخند یسرش را تکان داد و با ن فر،یی آوا

  یشک چیکار اونه ه نکه ی. در امیخانم دستور گرفت نینگفتنو فقط گفتن ما از ا ی زی افرادش چ یاز مرز وارد نشده. همه  یمخدر

 .«  ستین

 .« فتادای اتفاق م د یکرده و نبا ر یبدجور ذهنمو در گ تربیعج  ز یچ ه یسپس شروع به قدم زدن کرد و ادامه داد:»امّا  

 !«  ؟یآب دهانش را قورت داد و جواب داد:»قربان. چه اتفاف اوش،یس 

  ایمار  هیسا یکه تو گرفت  ییایگفت:»اون مار ی نسبتا عصبان ییگام برداشت و با صدا اوش یدر رفت به طرف س  ی تا انتها ر،فیی آوا

خودشو   ،یاصل ی ایمار ایشده. گو شتر یکه تصادف و... ب ی کرد. درست همون شب یخودش خودکش رِی بوده و با کمک لباِس ز لوایس 

 درآورده.«    رزنیپ هی به شکل 

که اونو رسونده قصد تعرض بهش داشته و اونو با عصاش به طرز   ی راه انگار مرد ن یب یکرد و ادامه داد:»ول یاسرفه  سپس

 زدن و مرده.«  شش ین یهم گفته دوتا مار زنگ  یکه مشخصه و پزشک قانون  یز ی. چریکشته و بعد رفته کو  یوحشتناک

تماس گرفته و آدرس   س یبا پل ینفر با تلفن عموم ه یساعت بعد مرگش   ه ی»امّا...حدود گفت: دادی انگشتش را تکان م که ی حال در

جنازه سرجاشه اّما قلبش درومده که مشخصه   دنیرفتن د  سایپل یوقت چوپانه.  ه ی نکرده و گفته  یخودشو معرف  ی داده؛ ول  قویدق

 کارو کرده.«   نیو بعد از مرگش ا  دهیکش  رونیب نش یس  ازو با چاقو قلبشو   دهیدستکش پوش 

 زد و گفت:»حقشه.«  ی شخند یبه او دست داده بود، ن یبیحرف احساس عج ن یا دنیکه با شن اوش یس 

  هی ساله و ۲۳پسر  ه ی مید یداره و فهم گه ید ه یچند سا ایمار م، یاو گذاشت و گفت:»امّا مطمئن یهاشانه  ی دستش را رو دوم سرهنگ

 «.–استاون  کار  که – ساله داره۹دختر 

زنده باشه و با کمک   ایطرف احتمال داره مار هی . از دهییگاومون زا  یی جورا ه ی زل زد و ادامه داد:» اوش یس  یهابه چشم  سپس

 هاش بخوان بدتر از قبل قاچاق کنن.«  بچه  هاشوه یممکنه مرده باشه و سا  می قاچاق کنن و از طرف شتریهاش ببچه 

 .« رسهی به ذهنت م ی چ نمی و بب  ریآمار رو بگ   نیدتریو گفت:»حاال برو جد  د یکش  یقی نفس عم سپس

 گذاشت و گفت:»بله قربان. حق باشماست. چشم« ی تر کرد و احترام نظامقامتش را راست  او

که اترس گفته بود را    ییمعما رفتی م  کهی از اتاق خارج شد و در حال  اجازه گرفت، د یجد  ی گرفتن آمار  یبرا  فریی سپس، از آوا 

  ی لیخ یاگه لمسش کن ی. رنگ نداره؛ ول نهیریش  ی لیخ ش،یکه مزه نداره؛ امّا اگه بچش هی :» اون چکرد ی در ذهن خودش مرور م
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کوهو   ی تونیو تو خونت نفوذه کنه، م  شیاگه داشته باش  ی باهاش عوض کرد. سفته ول شهی م  رو ایامّا دن ست؛ ین ایخوش رنگه. دن

اگه با وجود اون به ده   ؛ی کن یکار خاص یتونی نم گه ید  ،یمدت از وجودت حذفش کن  ه ی. اگه بعد از یببر نیهم باهاش از ب

 عادل و با وجدانم هست.«  ه،ی کیواسه همه شناسه، ی . سن هم نمینرس  د یبا از دست دادنش به دوتاشم شا ،ید یرس ی خواستَت م

  ، یعقاب لوایس  ین یهمانند ب قاًیاو دق ینیدر ذهنش مجسم شد. ب اوش یس  یخودش غرق بود که ناگهان چهره  ی در فکرها فریی آوا

  ستین لوایبود و در ذهن خودش تکرار کرد:» اگه اون پسر س  یطوس  شیهاافتاده و چشم  شیهاو گندم گون، لب   دهیصورتش کش

!؟  د ینقشه رو فهم یعکس همه  ی از رو یبه راحت  نقدریاونه!؟ چرا ا هیشب  نقدر یا لتش رنگ چهره و حا یو حت   ینیپس چرا لب و ب 

ماجرا بو دارتر،    اوش یس او نبوده باشه!؟ چرا بعد از اومدن  هیشب  ای ه یکرده بود سا ریکه دستگ   ویاصالً از کجا معلوم شخص

  یک د یبوس ی که اون روز تو دستش بود و اونو م  یعکس نکار داشت!؟ اصالً او  نیبرا ا جانی ه نقد یشد!؟ چرا ا ترب یتر و عجخطرناک 

 بود؟ 

که به   یبد جور به خاطر حرف داد، ی را آزار م فریی دوم آواو خشم که سرهنگ   ید یناام ی تا حدود یها و احساس ناراحتسؤال     

بشه که   دهی چ یممکنه اونقدر پرونده پ یکن ی با مواد مخدر مبارزه م یدار   کهی :»زمانکردی م یمانیگفته بود احساس پش اوش یس 

 .«  یبش اعتمادی باشن و بهشون ب  بیعج ت نظر یات تو خانواده  ی حرکتا یحت

 جمع کند.[  اش ه یعل یمحکم یهامدرک  ی به صورت کامالً مخف خواستی ]امّا م
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تر  و صورت گندم گونش را پژمرده  د یتابیساشا م یاتاق کوچک و ساده  یشده بود، نورش بر پنجره   داریآفتاب، تازه از خواب ب   

  رفتی راهش را داشت کج م   ای. گوورطنیانداخته بود، گرما هم هم هیبر دلش سا ی کیو تار ر یتأثی نور بر او ب گرید  ایامّا گو کرد؛ی م

 د ی. باد یدرخشیم اش ی جوان ش یته ر د،ی . لباسش را پوش کرد ی فکر نم  شهیهم آتش گرفته بود و مثل هم د یابسته، ش  خیو قلبش 

که   د یرس  ی . از خانه خارج شد و به محلد یکش قی. چند نفس عمکردی و کار خودش را م یو هدفش را عمل  رفتی به آنجا م

  یشکل شرکت خورد از عمل یادکمه  رینظ ی خاص و ب ی عمارکند. از همان ابتدا که چشمش به م یاش را عملنقشه  خواستی م

در قد   ی جلو ییبایز اریبس ی و قد متوسطش و لباس نارنج ده یکش ی. الله، با اندامکردی م یاحساس خرسند  شتریاش بکردن نقشه 

  نیساشا برق زدند و ا یهانبود. از همان ابتدا چشم  اره یس  نی. انگار متعلق به اد یدرخشی م ییبایز   یم کرده بود و مثل ملکه عل

رنگ بر تن   ی رنگش انداخت، انگار دوست داشت رخت زغال یزغال یهابه چشم  یبود. او نگاه  شیبرا ی نیریو ش  ذ یشروع لذ 

 !«  دن؟ی م ی اطیآموزش خ نجایمهربانو، ا د،یگفت:»ببخش یاش بکند. او با لبخند مرموز خانواده 

چه   دانستی ابتدا از رفتار او خوشش آمده بود و نم نیاز هم ایشکوفا شد؛ گو شیاغنچه  یهابر لب یزیانگ الله، لبخند دل    

رفتارش متعجب شد؛ امّا    نیکرد. هرچند ساشا از ا د ییرکت سرش حرفش را تأاو با ح ده،یاش کشخودش و خانواده  ی برا یانقشه 

اگر کارش را   یچون حت  کرد؛ی م  شتریب شیهااز مقصود  ی کی ی شور و شوقش را برا نیحدس زد که احتماالً الل است و ا ی او کم

. ابتدا ساشا سپس الله پشت سرش وارد  ندازدیبه راه ب اد یداد و فر توانستی و او نم  بردی نم ییبو ی کس داد، ی انجام م انه یمخف

متر   ، یادی. مردان و زنان زکردند ی صدا احساس لذت م نیاو از  د یرس ی از هر سو به گوشش م یاطیخ  یهاچرخ  یشرکت شد. صدا

و    یدند. او از معماردر حال راه رفتن و نظارت کردن بو  های و برخ کردند ی م  یاطیکرده بودند و داشتند خ  زانیبر گردنِ خود آو

مختلف افتاد؛   یهادر طرح و نقش  ییچشمش به لباسها کرد، ی م  یاحساس شاد شتر یو...شرکت، هر لحظه ب ی برق رسان ستمیس 

از   ی برخ ی گذاشت که رو یشمی  سبز  لباِس بر  را دستش  آرام– بود. آرام دهیند  ا یدن یجا چی را در ه رش یکه تا کنون نظ

ها در کنارش  فرشته  د، ید د یرا بست و خود را در بهشت جاو شیهابود. چشم یافرشته  یده یاز گل ارک ییهاآن نقش  یهاقسمت

که درون هر نقشش   ی طوط یده یاز گل ارک ی با طرح ی لباِس بنفش رنگ  کرد ی که داشت حرکت م چنان. همبه صف نشسته بودند 

. سپس لباس  خواندند ی عاشاقانه م یشعرها های طوط ش یبهشت خود رو به رواز شاعران توانمند بود را لمس کرد و در  یاشعار

  که ی. هنگامزدند ی بال و پر م  شیبهشتش کبوترها حوال دربود و   د یسپ  لیحواص یشده به گلها نییرا لمس کرد؛ که تز  ی زرد رنگ 

را   اش یشانیبود و داشت پ د یبه وصال رس  بارویز  ییرا لمس کرد با بانو یلب چنگک  ی  دهیارک  یهااز گل ی رنگ با نقش د یلباس سپ
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 ییبا لباسها بارویز یتا یآز ر یورا باز کرد. تص شیهاشد. چشم اندازن یگوشش طن  یو آرام تو  بایز یی. **؛ که ناگهان صداد یبوس ی م

  ی بود. به قدر دهیهشت جاودان و خواب خود ند را  در ب رش ینظ یداشتند و ساشا حت ی برتر گریکد یکه هر کدام بر  د یفاخر را د 

:»آقا،  د یلب از ساشا پرس   ری به سخن آمد و ز تایباز شد، آز  ی کم رتیعاجز است. دهانش از شدت ح  اش یی بایکه زبان از گفتن ز

 !«  ن؟یداشت ی کار نجایا

مهربانو، با خانم   د یاو جواب داد:»ببخش شد،ی م قیاش تشوکردن نقشه  یبه عمل  شتریدهانش را بست . از ته دل ب  یبه سخت ساشا،

 پور کار داشتم.«  کرم  تایآز

 کرد و گفت:»خودم هستم. کارتون؟«   ز یرا ت شیهاچشم  او

– یلیخ اطیشما خ داستیطور که پهستم. همون یمن ساشا دشت د،یگفت:»ببخش  یانداخت و با ناراحت نییسرش را پا ساشا،

 ندارم.«   ی هم شغل یو از طرف رمیبگ   ادیاز شما  نویهنر دارم و دوست دارم ا ن یبه ا یاد یز ی. من عالقه یهست ی ماهر یلیخ

اوست، او گفت:»   نیدر کم  یاچه حادثه  دانستی زد انگار که نم یامه یلبخند نصف و ن سوختی م شی دلش برا که ی در حال تا،یآز

 .«  گمیباشه م  ی اگه مشکل دهی م ادتی ویاطیتنشه. اون خ  یآب راهنیکه پ  یاون پسر ش یبرو پ

. او حرفش را  کردی و بر کارها نظارت م  رفتی دستش را به سمت الله دراز کرد؛ که متر به گردن داشت داخل شرکت راه م سپس

از هر دستورش اطاعت  ن یمؤظفو شما  شوننیا یاصل ر یزاده هستن و بعد از من مد خانم الله عارف  شونیبدون ا نو یادامه داد:»امّا ا

داشته   شرفتیاگه هم تو کارتون پ شه،یم  یتومن   ونی لیحسابت که چند م میپردازی م گه یماه د  هی قاًی . درمورد حقوقتونم دقنیکن

 .«  رهیگی بهتون تعلق م ی شتریب یایمزا نیباش 

تازه   ی نقش بست، نفس شیهالبخند بر لب  شیهاحرف  دن یبود با شن دهیرا د تایآز یاطیاز هنر خ یساشا که فقط بخش کوچک    

بود. هوش و   دهیپوش  ی آب راهنیرفت که پ  یزنان سمت پسرلبخند  ع یشده، سر کی به اهدافش نزد نکه یکرد و شادمان از ا

  موزد ایرا ب یاطیخ ی به خوب خواستی به خصوص الله بود. او م  زیبه همه چ سشهوش و حوا یچشم ر یحواسش را جمع کرد؛ امّا ز

از او   شتریکند. الله که انگار هر لحظه ب   یبه ظاهر شومش را عمل یهرچه زودتر نقشه  ی و هنرش را به رخ الله بکشد و از طرف

  ریز کرد ی شروع به نوشتن م  کهی لآورده بود را برداشت و در حا شی که پدرش برا ینشست قلم  ی صندل یرو  آمد ی خوشش م

پر از  /یدر برگِ الل /یزندگ  جوهریام/باز قلم افتاده  یارا درنظر داشت به خصوص ساشا را. او ابتدا نوشت:»واژه  ز یهمه چ یچشم

 نانوشته.«    یالفبا

...!!!  ییآی گلستان./ م ر، ی...!!! آسمان شاد. کوینگری به ساشا انداخت و دوباره نوشت:»م ینگاه م یبلند کرد و ن ی سرش را کم سپس

آوارِ   ریز  ای...!!! دنیروی ./ مشان یهزار راه پر ی ....!!! ذهن و دل سوار هم سویگذری آغوشت./ م  یبرا کشند ی ر مو زمان پ نیزم

 تم؟«یتو را تمام زند ی م  ادیچگونه فر ببن./ انیپای ب یخاموش 
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لباس زنانه بدوزم که   هی  خوامی خانم! م د ی نزد او آمد و گفت:»ببخش هااط یاز خ ی کی کردی داشت به ساشا نگاه م  تایآز که ی حال در

شکلو دوخت   یمرغاب  یگال  ی باشه و در چه حالت یچه رنگ  ی اصل ی. بهتره پارچه شنینیقسمت پا ی چندتا گل به شکل قو رو

 بزنم!؟«  

شکلو به صورت   یمرغاب ی و قوها یی ایدر ی آب  شینییباشه. قسمت پا د ی پاسخ داد:»بهتره رنگ لباس سف یزیانگ با لبخنِد دل  تا،یآز

انگار قوها در   رهی و راه م پوشهی که لباسو م  یکس  یو هم وقت استیدر کنه ی حس م نندهیهم ب  ینجور یموج دوخت بزن. چون ا

 حال شنا کردنن.«  

ها باال رفت. در  که آهنگ لذت بخشِ مهران بودند، از پله  شیهابا تق تقِ کفش تایچشم سراغ کارش رفت و آز کیبا گفتن  او

 !«  ؟ینیبی تنشه م  ی آب راهنیکه پ  هی اطیخ شیو پ  دهیپوش  د یکه لباس سف ی گوشش گفت:»اون پسر ی و تو  ستادیکنارش ا

 گه؟!«  به هوشنگ داره. انگار پسرشه. چطور م یادیجواب داد:»آره. شباهت ز یشخند یشد و با ن ره یبه او خ ه یسه ثان او

و بعد    رهیبگ  ادی ویاطیدستش را دور گردنش انداخت و گفت:»اون االن تازه اومده واسه کار کردن، فرستادمش؛ که اول خ تا،یآز

 .«  میکنی اگه کارش درست بود، استخدامش م

. فقط دقت کن  یدی مو به مو انجام م  سپارمو،ی که بهت م  ویی. کارازمیماهِ او زد و گفت:»باشه. ممنونم عز یبه رو  یلبخند  مهران،

 صورت ادامه داشته باشه.«   نی چند بار به هم یالطفاً هفته 

 .« یشوهر نیاز داشتن همچ برمی لذت م فمه، ی و گفت:»چشم. وظ  د یرا بوس  اش یشانیکرد،**پ یاشکر خنده  او

کرد و همراه مهران به   یاکردند، شکر خنده  ی گذشت. بعد از آنکه ساشا از شرکت رفت، آنها از الله خداحافظ  یاقه یچند دق    

 خانه برگشت. 

نظر داشت؛   ری را ز ز ینشسته بود و همه چ ز یم ی وارد شرکت شد، الله همچنان رو  تایصبح روز بعد، مهران، دست در دست آز 

بود. او   ی گرید  زیمهران چ ی او برا  یپاها یها صداچرخ  یصدا ان یم د،یبه سمتش دو  عیچشمش به پدرش افتاد سر ی وقت

او صورتش را   که ی شد. در حال یهردو جار  یهامثل قبل اشک از چشم  و  د یرا باز کرد و دخترش را در آغوش کش شیهادست

  ی . فداگردمیپدرش گفت:»دردت به جونم، زود برم  د،ییبوی او را م انداختی چنگ م راهنش یو به پ د یکشی قلب پدرش م ی رو

 .«  ییبابا ی شکل ماهت. دخ

و مادر   د یالله را بوس  تا، یآز قه ی زد. بعد از چند دق  یشد و لبخنِد تلخ رهیپدرش خ یهابه چشم  کردند ی که تمنا م ییهاچشم او با  

حرکت کرد تا سپس از آنجا همراه با   یشرکت بدرقه کردند و او ابتدا به سمت خو ی و دختر دست در دست هم، مهران را تا جلو

 شادمهر به تنکابن برگردند.  
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 فصل پنجم         

۱ 

پراکنده ونامنظم،   ی. گله به گله  ابرها–کردی را نوازش م  یانگار پوست آدم   که ی طور –د یتابیم  ی میبا نورِ مال د یخورش     

در حال   یِبا یبالن ز یکه تو   کردی م  رتری سوزان و آرش، دلپذ  یو هوا را برا  د یوزی م ی خنک میکرده بود. نس  زتریانگ آسمان را دل 

  یهابه کوه  کردند ی بودند و از آن باال نگاه م ستاده یبالن، کنار هم ا ی. آنها لبه گرفتند ی را جشن م  اجشانپرواز داشتند سالگرد ازدو

که دامن سبز رنگ خود را بر سر کوه   ییها. درکنارِ سبزه دند یجوش ی که از دل آنها  م ی زالل یهاو چشمه  ده یسربه فلک کش

کوچ   شیهاغم دنشانیبا د یو آدم  آمدند یم  رون یبه سمت ب انشانیکه از م کیارب یهادند وَ انبوه درختان با راه بو  ده یودشت کش

سوزان پرتقال پوست  د،یرقصی بالن م یو شعله  شد ی بالن پخش م ی تو  یو آرامش بخش  میمال  یقی موس  که ی . در حالکردی م

مشعل    یکنترل کننده  ریش  ی دستش رو  کیکه  گذاشتی دهان آرش م  یتو  یدر دهان خودش و قاچ ی و همزمان قاچ کَند ی م

  شیباینازکِ ز  یخودش انداخت و با صدا متیقگران  ی به ساعت مچ یگذشت. او نگاه یکوتاه یقه یبود **. چند دق

 .«  می برگرد ییایوقته، کاش ب  ری د کنه، ی جون! عشقم، آفتاب داره غروب م یگفت:»آرش 

  د،یرقصی در گذر باد م السشی به رنگِ گ یبود و چند تار از موها  ستادهی ا ی پر از عشق، او را نگاه کرد که مثل سرو یبا نگاه آرش،

. چند  کردیانگار قلبش را نوازش م  کشی بار ی. ابروهامانْد ی گندم و جو م  یدهیخشک یهاشکلش به رنگ ساقه  یصورت الماس 
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  ین ی. بکردی او را مجذوب م شتریب شیهابه رنگ سبزه  یهابلند و قوس دارش هوش از سرش ربود. چشم  یهازد و مژه  یپلک

  یشانیپ فشرد،ی آن را م که ی و گرمش را در دست گرفت در حال ف یلط یهاها کرده بود ** آرش دستاو را مثل ملکه  اش دهیکش

ازدواج   میزندگ یکه با ملکه   هی روز ارم،یدارم بال درم ی حالونه. از خوش و گفت:» خانمم امروز سالگرد ازدواجم  د یبوس  گر یاو را بار د

 .«  م ی گردی برم گه ید  یقه ی چند دق م،یدرکنار هم باش   شتریپشتمه. بذار ب ایتموم دن کنمی احساس م ،یباهام  یکردم. وقت

 و جواب داد:»چشم عشقم، همه کسم.«   د یاز شدت شوق خند  او

  یدونی مزمزه کرد و گفت:»م یاه یپرتقال خورد و آن را چند ثان ی متصل کننده به سبد گذاشت، کم یهاه یپا یدستش را رو   کی 

کرد.   ی ازکه چند سال با احساساتم ب  افتمی م ی اون پسرِ نامردِ عوض ادی  یوقت  ؛ ید یدوباره بخش یجونم! تو واقعاً به من زندگ یآرش 

 کرد.«   رمیالتماسش کردمو براش زانو زدم امّا اون فقط تحق رهیمنو بگ   نکهیداد، واسه ا جامدلش خواست باهام ان  یهرکار

  نجورینداشت که ا ی زی چ کنمی فکر م یبغض گونه ادامه داد:»خودمم موندم چرا روز اول بهش توجه کردم؛ هرچ  ی کم یصدا با

 .« مه عشقم، نفسم و... گولشو خوردم با دو کل ی وابستش شدم. به راحت

بدون اون برام معنا   ایدن  است،یآخرِ دن  کردم ی و گفت:»اون موقع که رفت، بد جور حالمو خراب بود. فکر م د یکش  یق یعم نفس

 جونمو هم فداش کنم.«   ی بودم برگرده و نگام کنه تا دارو ندارمو حت نیبودم؛ امّا فقط منتظر ا زارمینداشت. هرچند ازش ب

.  خواستمی فقط مرگمو م  ،یاگه یو رفته با کس د  گردهی هرگز برنم  گه ید  دمیفهم ی و ادامه داد:»وقت د یخودش را ورچ یهالب

 حقارت راحت شم.«   نیو از ا  رمیو بم   نییبلند بندازم پا یلیخ ی جا هی خودمو از  خواستمی م

و بهم ابراز عالقه    یتو اومد  نکه یادامه داد:» تا ا کرد ی خودش نگاه م ی الک زده  یهابا ناخن  کهی انداخت در حال نییرا پا سرش 

هرچند پول   ی ازم سو استفاده کن ییخوای. م یگولم بزن  ییخوای و م   یگی زبونم الل، تو هم دروغ م کردمی اول فکر م ی . بارایکرد

  ی عشق تو کردم ی . من فکر مشترهیحرصشونم ب شترهیپولشون ب یاز آدما وقت یل یمنه؛ چون خ منالِچشت به مال و  ی ول  یدار

 .«  یبهم ثابت کرد  ویتو عشقِ واقع ی ول  هی الک ایدن نیا

دوسال که   ن ی. تو ایرفت یباکره نبودم منو با تمام وجودت پذ  نکهیبا وجود ا یبود، چجور  بیزد و گفت:» برام عج ی نیریش  لبخند 

 .«  یاز گناهم گذشت ی به راحت ی اوردیبه روم ن نو یهرگز ا م،ی باهم ازدواج کرد

همه ما آدما    ،ی . تو فقط اشتباه کردارمیکه بخوام به روت ب ی انجام نداد ی . تو گناهزمیاز جنس عشق گفت:»عز یبا لبخند  آرش،

 .«  می کن  یزندگ  یدست ماست که چطور  ن ی. ایداره و هم بد  ی . هم خوبییبایداره هم ز یهم زشت  ای. دنمیکنی اشتباه م

پسرِ   ه ی خوردم که چون خودش قبال گول  ویاش ادامه داد:»منم گول خانمبم و مردانه  ی به اطرافش انداخت و با صدا ینگاه سپس

اون موقع خودمو   ی بد جور وابستشم، گذاشت و رفت. اگه تو نبود د یفهم ی خودش کرد، وقت یهوس رانو خورده بود، منو وابسته

 .«  کشتمی م
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ها فرشته  یبو  ، یستیتبار ن  نیحس کردم از ا دمت ید ی . وقتیبه او انداخت و ادامه داد:»تو به خاطر ثروتم زنم نشد  قیعم ینگاه

. تو فقط مال  ینگا منو خراب خودت کرد هی . تو یاومد  یاگه ی. نگات، چشمات، صدات، رفتارت و... نه تو از کهکشان دیدی رو م 

 .«  یمن

به او زل زد که   شیدلربا یهابا چشم زدیدر قلب و روح و روانش موج م   شتریو عشق، ب ی ها؛ شادحرف نیا دنیسوزان، با شن   

 مانْد ی کمان م ک یبه شکل  شیاابروه د،یرقصی م  شیبه رنگِ عشقش کم و ب ی بود. چند تار از موها ستاده یکوهِ استوار ا ک یمثل 

که به   دند،یدرخش   ییبایرنگِ خمارش به ز  یخاکستر یهازد و چشم   ی بلندش پلک یها. با مژه دعشق را به قلبش زده بو ر یکه ت

 شیهادست  کهی تر کرد؛ او در حالبرجسته و قوز دارش** و صورتِ گرد سبزه حس و حالش را عاشقانه ی نیمعتاد بود. ب دنشانید

 انیغروب کرده بود و شب رفته رفته داشت نما د یخورش  که ی گذشت. در حال یاقه ی . چند دقد یرا بوس  اش ی شانیپ فشرد،ی را م

  ریس  خورمی م  ی چرا از صبح تا االن هرچ دونمی ! نمیشکم خودش گذاشت و گفت:»وا  یو دستش را رو  زد ی آرش، قهقه م شد ی م

 .« کنمی نم  یرینون... شکمم اومده باال و حس س  ستایکباب خوردم و ب خیس  ستیبرنج و ب گ ید ه ی. تا االن  شمینم

  زم، یگفت:»عز د،یبوس ی او را م یشانیپ ش،یهاقهقه  یالو البه  د یرقصی م شیبو کم    زد،ی سوزان هم مثل او قههه م که ی حال در

 عشقم. بخور گوشت بشه به تنت.«  

آسمان   یآن چند لکه ابر هم رو  یحت که ی . در حالشد ی داشت به رنگ خون و پشت سرشان داغ م شانیهاچشم  رفته–رفته   

! چه برف  ی! آرش یگفت:»وا شیهاخنده  یبه آسمان انداخت و البه ال ینگاه د، یچرخ یدستش را باز کرد، کم کی نبود، سوزان 

 .«  برهی لبال داره دلمو م. آواز بکنمی سرما نم حس برفه، اصال  نکه ی!!! با ا ادایداره م یقشنگ 

  یل یامّا خ رسهی خودت نم یقشنگ  ی . هرچند به پایخوب ی جواب داد:»آره نفسم، چه هوا زدی همچنان قهقه م کهی در حال آرش 

 قشنگه.«  

و  . تیقشنگ  د یسف یاز بالن دراز کرد و گفت:»آرش، رو به رومونو نگاااا. چه آهو رون یگذشت. سوزان دستش را به ب  یاه یثان چند 

 سرشه.«   ی سبد گل رو  ه یبودم. نگا  دهیعمرم آهو ند 

 .«  مینوازشش کن نییپا م یدوتا پله بر نیاز ا  ا ی. بیدوس دار  ی لیتر گرفت و جواب داد:»آره. تو آهو خدست سوزان را محکم  آرش،

گذاشتند و   رون ی را همزمان از بالن ب شانیو محکم دستشان در دست هم بود، پاها ده یشب فرا رس  باًیتقر  گرید که ی **. در حال   

ها پخش  سنگ  یخورد. خون و مغزشان رو   زی نوک ت یهاافتادند و سرشان محکم به سنگ  قیعم یادر قعرِ دره   هی پس از چند ثان

  مه یدست هم بود و لبخند ن ی تشان روداشتند و  دس  ی به سخت یجان مه ین که ی در هم شکست. در حال شانیهاشد و استخوان 

 .دند یهم زدند و پرکش  ی به عشق هم و به رو یجان
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و اوضاع بدتر شده بود. او پشت پنجره   ترده یچیپ کرد، ی فکر م فریی که  آوا ی زیشده بود؛ امّا پرونده از آن چ یسپر  یچند روز    

دلش در    یاز باران نبود ول ینَم چیکه ه کرد ی را نگاه م رون یامّا پشت پنجره داشت ب د؛یچی خود را ور م یهابود، لب  ستادهیا

 اش ی ارگچی و ب درمان ی دردش ب ا یگو رفت،ی م  ییو خشم، ذهنش به هر سو  ید یاز ناام ییهابرد. با لکه ی آشوب و غوغا به سر م 

:»قلب  گفتی لب م   ریبا خودش ز ستادیای م  رفت،ی در م ی گره کرده شروع به قدم زدن کرد. تا انتها یهابود. او با مشت چارهیب

 !؟«  شنی قاچاق م  یچجور ناییکوکا ن ینبرده؟! ا مل! چرا جسدشو کاخوره؟ی برده؟! به چه دردش م یک  ارویمار

 !«   شه؟ی ! واقعاً مشه؟ی م  یعنی:»گفتی و با خودش م  زدی قدم م 
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   اره؟«یسرمون ب ییچه بال خوادی تو سرشه و م یاچه نقشه  اوش یس  نی ا یعنی:» دادی ادامه م سپس

احترام   مهیدر را باز کرد، سراس  اوش یرا بست. س  شیها. او چشم د یدر، باز به گوشش رس   یحس و حال بود که صدا نیدر هم 

به   د یآمار جد  هی گفت:»قربان،  فریی زنان به آواامّا انگار در باطن نه. او نفس، نفس  آمد؛ی ناراحت به نظر م  ایگذاشت. گو ینظام

 .«  دهیدستمون رس 

 شده؟!«   ی:»چد یو خشم پرس  یناراحت یهااز رگه  ییهراسان و با صدا او

بر اثرعدم تعادل تو کنترل خودرو و   شتری که ب شه؛ی م  شتریهر لحظه داره ب یاجاده  یو گفت:»تصادفا  د یکش ی آه سرد اوش،یس 

 کردن.«    عی توز  شویبود؛ امّا متأسفانه حش ادیز روز یتا د  نییتوهم بوده. تعداد مرگا بر اثر کوکا

کردن که   دایرو پ ی ها جسد زن و شوهربان ط یامروز مح که ییادامه داد:»تا جا زدی م نفس –نفس ش،ی کم و ب  کهی در حال سپس،

بوده که   نی تو نگاه اول گفته ا ی و پزشک قانون رسهی که به نظر م یز یدست هم بوده چ ی از بالن افتادن دستاشون تو امی وقت

 .«  عهیدر حال توز شیمعلومه متأسفانه مخدر حش که یزیچ.  نییخودشون از بالن رفتن پا

افراد، ناخواسته   شترِ یب ن،ییمخدر کوکا عی بازم مثل توز نه ی ا ترهبیکه عج  ی زیو ادامه داد:»چ د یخودش را ورچ  یهالب  سپس

 تاجرزاده بودن.«  ا یتاجر  شتر یمصرف کردن و همه افراد ثروتمند بودند؛ که ب

  یلی . همه مغازه دارا افراد خمیکرد  ییفروختن بازجو نو ییهمون کوکا ایکه لذت ابر   ییتازه کرد و گفت:»از مغازه دارا  ینفس سپس

 نفروختن بلکه«  نوییآلوده به کوکا یهااونا تخمه  قتت،ی حقبودن. در  یمعتمد 

  یدارون یانداخت و ادامه داد:»ظاهراً شخص کام نییحواسش به تمام حرکاتش بود، سرش را پا یچهار چشم فر، یی آوا که ی حال در

  یازشون گرفتنو اجازه  ی مبلغ ه ی. اوناهم  می روز تخمه بفروش  ه ی کنارشما فقط واسه   نجایا نیبهشون گفته اجازه بد  ششونو یاومده پ

 کارو بهشون دادن.«  نیا

هاش و  اس و داره با کمک بچه زنده  لوایس  ایمار  کنمی چرا حس م دونمی سرهنگ دوم، زل زد و گفت:»نم یهابه چشم  سپس

جسد به چه دردشون   هی قلب  نجاستیا ترب یعج و  ترهب یعج کنه ی قاچاق م ی چجور نکهیامّا ا دهی م  جیمواد مخدرو ترو هاش هیسا

 !؟« خورهی م

 !؟«  شترهیکه ثروتمندتره ب یآمار در هر شهر  نی. چرا ابهی عج یلیو گفت:»آره. خ د یخودش کش یبه موها  ی دست او

مواد   یدرباره   یانتظام  یبرم تهران به دانشجوها د یقربان. من با دونم یبه ساعتش انداخت و گفت:»نم ینگاه یباناراحت اوش،یس 

  تیجنا نیا دمی . امّا بهتون قول م گمی هم اومد تو ذهنم م یز یاگه چ گردم،ی به روزو آموزش بدم. فردا بر م  ویلیمخدر دروس تکم

 .«  ارمیکارو به چنگ ب
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  یاز ته دل احساس خرسند  یادیتا حدود ز که ی ر حالدر سلفچگان گذشته بود. ساشا د د یاز طلوع خورش  یاقه ی چند دق    

  د یرا پوش  ییبایخورد، لباس ز  یاد یاش را با شوق لذت زشده صبحانه  کی نزد شیهاکردن نقشه  یهر لحظه به عمل نکه یاز ا کردی م

  یرو  یو انبار دست کی که فازمتر، چسب برق، دم بار د ید ی را نشسته بر صندل الله و به محل کارش رفت. به محض وارد شدن، 

ماه به   یهااز آن هالل  ی بخش ، یماه به رنگ آب یهااز آن هالل  یکه بخش ی و براق بایز اریلباس بس ی و تو  کردی جلوه م  زش یم

زرد   ییهاکرد. وسط لباس شمع و پروانه ی برجسته پدرش به شکل دوخته شده جلوه م  یهاماه عکس ان یرنگ سرخ بود و در م

از خودش به صورت دوخته شده به   یآن اشعار یهاه یو در حاش  دند یدرخشی رنگ م  یمشک ییهاآن نقطه  یرنگ بود؛ که بر رو 

کردن   یو عمل ی اطیخ یر یادگی  یرا برا اش زه یانگ  ن ی. اافزودی بود م  دهیخاص الله بر شکوه آنچه  د یی بایو ز  خوردی چشم م

 .«  یدشت ی رآقاینوشت:»صبح بخ یابرگه  ی زد و رو یلبخند  ش ی. چند قدم جلو رفت، الله به روکردی م شریب اش قشه ن

سمت   عی برق زدند. سر شیهاو سپاس زد. از ته دل به وجد آمد و چشم  ی شاد ی از رو یاحرکتِ الله، خنده  نیا دنیاو با د    

  اتی دشت ی نوشت:»بنواز نوا یکاغذ   یت و رو به او انداخ ی. الله، باز نگاهدادی نشان م ی خود یکارش رفت و گاه

 برقصاند الله را.« /تیهانفس  یگلستان شود و هلهله  /هارفاصله یرا/تاکو
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  یاحساسم/ برا یو او دوباره نوشت:» نفس سه فاز مغزم و آهن ربا دند یدرخش  ییبایبه ز  شیهازد که دندان  یلبخند  ساشا،

که  /تند یمحبوب  سِیمغناط نیذراتِ روانت/از جنسِ کدام دانم ی عشق دارد/نم انیجر تیهانول برق دندان  و   نتیوجودِ آهن یاهویه

 .« یکرد رتیرا/جذبِ نبضِ مس امی ندگز یبودنم را/ و مدارها یتمام بارها

حرف   نیالله ا  یشوند. وقت ر یباهم درگ خواستند ی رد و بدل شد که م یک یحرف رک اطیدو خ  نیب بارهک یگذشت.  یاقه یچند دق    

  ن یبه آنها فهماند؛ که از حقوق ا یابرگه  یاخم کرد و با اشاره دست و نوشتن رو  اطیبلند شد و به دو خ شیاز جا ع یسر د،یرا شن

کار    ِطیساشا او را در مح یالله به دلِ ساشا نشست. سپس الله شروع به قدم زدن کرد. وقت  حرکت نی ماهشان کسر خواهد شد و ا

شده   یاش را عملنقشه  باًی تقر آمد،ی ساشا  به وجد م گفت،ی م د یدست به او خسته نباش  یبا اشاره د یدی سر خود  م یباال ای

  در تا –نظرداشت ریاو را ز ی. چهار چشمدادی دل به کار م  شتریب   و شد ی چند برابر م اش ی انرژ ینگ یدوپ   یو مثل ورزشکار د یدی م

همراه با فازمتر،   زش یم ی برق را از کشو زی پر ک یرفت،  زش یم  طرف به  الله سپس. –را وارد کند  اش یینها یضربه  مناسب فرصت

برق کرد.   یهاز ی از پر ی کی ضیشرکت رفت و شروع به تعو  ی وارهایاز د  ی کیو چسب برق برداشت ، به سمت  ک یانبردست، دم بار

حال جالب و   ن یو در ع  بیعج ش یصحنه برا نیا دن یساشا چشمش به او افتاد، د داد، ی کار را انجام م ن یشت االله دا که ی در حال

با   د یرس  زش ی گذشت و به م  یاه یرفت. چند ثان زش یکوتاه گذشت. او کارش را انجام داد و سمت م یقه یلذت بخش بود. چند دق 

 گذاشت.   زی م ی نشست و فازمتر، چسب برق و...را رو زش یپشت م یصندل ی زد و رو ی به ساشا،  لبخند  ینگاه
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شتابان وارد کالس درس   اوش،ی. س بستی م  لیامّا هنوز هوا سرد بود و آه آدم قند  د؛یتابی آسمان تهران م یانه یدر م د یخورش    

بود و با شوق و   شانیزهای م یرو  ی به احترام او بلندشدند و قلم و دفتر شانیاز جا ی که با لباس نظام  ییدانشجوها  دنیشد با د

خود   یکرد. بعد از عرض ادب و احترم و معرف ی آرزو سرکالس او حاضر شده بودند، احساس غرور م و  د یهزاران ام د یو شا زهیانگ 

  ی لیبدم که هم خ ح یمخدر توض یدر مورد چند ماده   خوام،ی گفت:»امروز م  یو با لبخند  به دانشجوها شروع به حرف زدن کرد 

مختصر در مورد عوارضشون   حیتوض  ه ی. ابتدا شهی م  شتریخطرناکن و هم متأسفانه در کشورمون داره مصرفشون هر لحظه ب 

 .« کنمی م کامل خدمتتون عرض سپس به صورت   دم،ی م

  یماده  نی تخته نوشت و گفت:»اول   ینوشتن جزوه شدند و او رو یرا برداشت، دانشجوها آماده یرنگ  ی آب ک یکه او ماژ همزمان

 و..است«    سیآ  ستال،یکر  خ،یمواد مخدر،  نیا گه ید یاست. از اسما شه یبدم، ش  حیدر موردش توض  خوامی که م  یمخدر

ماده رو مصرف   نیابتدا ا که یی . کساهی صنعت شه یش  هی و شب  دهید و ادامه داد:»رنگش سفدانشجوها کرد، صورتش را خاران روبه 

و..از   کننی عرق م لرزه، ی تنشون م زنن،ی شدن، توهم م دار ی. پس از بخوابنی و بعد تا دو روز م  دارنیسه تا پنج روز ب  نیب کنن؛ی م

  ، یشکم یضربان قلب، گشاد شدن مردمک چشم، تشنج، دردا شیبه کاهش اشتها، افزا شهی م مخدر یماده   نیا یگه یعوارض د

 .«  خانواده، بخصوص در مورد همسر و فرزندان و... اشاره کرد  ی خشم، تهاجم، سوء ظن نسبت به اعضا دز،یا یماریب

  یهاشکنجه  ریچند کودک با چاقو، ز  بود، او گفت:»زن و یگریشروع به قدم زدن کرد و امّا انگار در دلش خبر د د،یکش  یسرد  آه

 و..«   کوبه ی با پتک، محکم  به سرِ شوهرش که تو خوابه م یرسه. زن ی جوون با ضربات تبر به قتل م ی. زن رنیگی همسر/ پدر قرار م 

و پرتش   کنه یبا پتو خَفَش م  کوبهی م نیداشت ادامه داد:»مادرِ جَوون، نوزاد دوماهه شو به زم یاز ناراحت ییهاکه رگه   ییبا صدا او

 اس.«  مخدر به جامعه  یماده  ن یا یبایاز آس  یک یکوچ یل یتنها بخش خ نایو...ا  کنهی م

 سؤال دارم؟ «  ه یاستاد، من   د یکه قلمش در دستش بود گفت:»ببخش یی دانشجو  انیم  نیا در

 .«  د ییکرد و جواب داد:»بفرما  زیرا ت شیهاچشم  اد،ستیا اوش یس 
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 بشه!؟«   ن یاحتمال داره به اجسامِ اطرافش هم بدب ن یا کنه،ی مصرف م شه یش  کهی :»کسد یراست کرد و پرس   یسرش را کم او

  نارو یا کنهی فکر م که ی به طور شه؛ی م  ن یبرق هم بدب ی زایبه پر یتازه کرد و جواب داد:»متأسفانه بله. اون حت ی نفس اوش،یس 

 و المپ و...رو ممکنه ببره و بشکنه.«   زایخانوادش واسه کنترل کردنش گذاشتن و با قمه و کارد پر

 سؤال نداره!؟«   یاگهی :»کس دد یبه تمام دانشجوها انداخت و پرس  ینگاه سپس

  حیدر موردش توض  خوامی که م  یمخدر یماده  ن ینداشت، دوباره شروع به قدم زدن کرد و گفت:»دوم یسؤال ی کس نکه یبعد از ا او

:  یبه معن رو«ی»ه یاش دادن و از واژه توسعه  یساخته شد و دانشمندان آلمان یسیدانشمند انگل  هی که ابتدا توسط  نه ییبدم هرو

 .«  هی قهرمان واقع ه یکه   کنه ی مصرفش حس م ا گرفته شده؛ چون فرد ب  "قهرمان"

و...است. از عوارضش    د یسف طانِ یگردِ مرگ، ش  گش ید یاسما ه،یاقهوه   ای د یتخته نوشت:»به شکل پودر سف  یو رو  ستادیا سپس

 و... اشاره کرد.«   یعضالن  ی و دردا  یگرفتگ  ، یدائم یو اشکا ین یب زش یآب ر ،یقرار یب پوست، شدن دانه – به دانه شهی م

 در حال نوشتن جزوه بودند، سپس گفت:»اما....«     به دانشجوها انداخت که یهمان حالت سرش را چرخاند و نگاه در

  دمیتماس گرفت و گفت:»قربان، فهم فر یی با آوا عی کرد، سر یعذر خواه شیحرف خود را قطع کرد، از دانشجوها نیب  نیا در

 مردم.«   نِیب شهی م  عی داره توز ی چطور شیحش

تازه کرد و   ی نفس فر،یی نشود. آوا شیمتوجه کارها یبود تا کس ی رد گم کن یفقط برا شیهاحرکت  نیانگار ا امّا

 !«  ؟ی:»چطورد یپرس 

  م یانتظار دار  شه ی!؟ ما همنیدقت کرد شی حش ای شهیش  ن،ییمصرف، هرو ی و گفت:»تا حاال به روشا د یکش  یقی نفس عم سپس

  یکه برا  یکار ه یرف بشه. درسته؟ شببرش دارن و مص گهید  یجا ه یباشه که بتونن  یطور  کنن،ی م یهرجا که مواد مخدر جاساز

 انجام دادن.«   نییکوکا ع یتوز

 .«  دمیمرد. فهم   ریبه تو ش  ن یمحکم قطع کرد و جواب داد:»آفر قاًی دق  کیحرفش را با   فر،یی آوا

تنکابن. امشب  رسونمی خودمو م ع یو سر کنمی حرکت م گه ید یقه ی نقش بست و گفت:»قربان! چند دق اوش یس  یهابر لب  لبخند 

 .« میکنی شروع م اتویصد درصد، عمل
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 .«  انای...عاشقتم دایدار و ندارم  ، یجونم ،یعمرم  رم، یمی م توی ب انایدا  انا،یدا یدارم، نفسمدوستت   انای»دا   

. آفتاب، غروب  کردی م اش ی کالم شاد و پر انرژ ک یو در  د یچیپیم انای دا یهاگوش  ی مواقع تو شترِی هرمز بود که ب یصدا نیا   

  ی کاهو یبه خاطر شغلش در کنار هرمز نبود و با شوق و ذوق فراوان مقدار ی . او دو سه روزشد ی م انیکرده بود و شب داشت نما

  ش یبایط و زکه به  قد و قامت متوس  –ده یپوش  ی و شلوار مشک د یسبز رنگ و بلوز سف ی بود با  شنل دهیبنفش، گوجه و فلفل خر 

منطقه بود. هرچند  نیکه در ا رفت؛ی شان راه مداشت به سمت خانه  ه یطریق ی مترو ستگاهیباالتر از ا ی . کم–آمد ی م شتریب

  ی چندتار از موها داشتی که برم یبا هر قدم بزند قدم   یبرود؛ امّا دوست داشت کم رون یب اش یشخص  ی با خودرو توانستی م

به صورت سرخ   شیسرباال ی نیتر کرده و برا جذاب اش ی مشک یهابا تاج صافش چشم  ی. ابروهاخوردی تکان م  اش یمشک

نشست.  اش نه یقر  ریغ یهالب  یوارد کوچه خودشان شد، لبخند رو  که ی در حال قه، یداده بود. بعد از چند دق یی صفا اش دهیکش

شد.   شتریو شوق و ذوقش ب د یکش  یقینفس عم اطشانیح یهاگلها و درخت دن یآورد. با د رونیب فش یکنترل ِ در را از ک عیسر

   یانتها که   –ها باال رفتمحکم در آغوش بکشد و او را ببوسد. از پله  شهیتا هرمز را مثل هم د یدو   خانه سمت به  دوان – دوان

 گفت:»سالم.«   ع یخانه را باز کرد و سر یورود   دِر.  –بودند   ال یو اطیح
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  زد؛ی قلبش موج م   یتو  ی و نگران  زدیم  شیصدا کهی ! در حال ستیبزرگشان ن  ییرایاتاق پذ  یهرمز در کمال تعجب تو  د ید امّا

  یرفت، آن را باز کرد و لبخند رو  یگری به اتاق د  عی ها رفت، آن را  باز کرد امّا در آنجا هم نبود. سراز اتاق  ی کیبه سمت  عیسر

را روشن کرد و به   وانیا یها. چراغ د ی انداخت و او را بوس  ش یور ییپتو انایبود. دا دهیخواب نیزم ی لبش نشست. هرمز، آرام رو

آن   ی که کنارِ کباب ساز بود، تو ییهااز زغال یاد یز مقدار کرد،  آماده را  ساز کباب.  –گوشه آن بود ی صندل دو   که – رفت وانیا

بنفش را   یکاهو ی ل  و مقدارفلف گوجه،  کرد، قطعه – را قطعه هاانداخت، آتش را روشن کرد. سپس به آشپزخانه برگشت. گوشت

 .  زدیم  خیها را  به س داشت، گوشت، فلفل و گوجه   کهی رفت. در حال  وانیانداخت. سپس به ا یشست و آنها را داخل بشقاب

 ییبلند شود، چراغ را روشن کرد که ناگهان صدا شیاز جا خواستی لبش نشست. م  یرا باز کرد. لبخند رو شیهاهرمز، چشم    

  ی صورتش تو یکه موها اه یبا لباس س  یشخص  بارهک ی  د؛یبه اطرافش انداخت، د ی. نگاهد یچیگوشش پ  یسگ تو  یزوزه  هیشب

  کهی  حالرفت. درِ  رونیاز کنارش رد شد. در را باز کرد و ب عی سر د،یرقص ی زد، کم یاقرمز داشت، قهقه  ییهادهانش بودند و چشم

ها را  اتاق یرفت. درِ همه  رونیتنفسش باال رفته و صورت به رنگِ برفش گلگون شده بود، ب تم یهرمز، ضربان قلب، فشار خون و ر

رفت، صورت گلگون خودش را شست و آن را خشک   یی سمت روشو د،یپوش را ند  اه یامّا آن مرد س  کرد؛ ی باز کرد و آنها را نگاه م

  ،ییرایپذ  یدر گوشه  د یبه آشپزخانه انداخت. د ینگاه د، یرا شن یبلند  یقهقه  یشد که ناگهان صدا یی اریکرد. سپس وارد پذ 

را   ی ساتور آرام–آرام کرد،ی آن شخص را نگاه م کهی سرش قرار دارد. هرمز، در حال یرو ی و کاله  ستادهیا یبا لباس مشک یشخص

  ی!؟ هایهست  یتو ک  ی :»آهاد یپرس  عیسر ی ل یقدم جلو رفت و خ ک یکه عرق کرده و دهانش خشک شده بود،   یبرداشت، در حال

 شیهاکنم.« آن شخص کالهش را برداشت، سرش مثل جمجمه، چشم  یاالن نصفت م  نیهم ای  ی هست یک  یگی م  ایباتوام؟ 

و گفت:»تمومش   د یخند  گریبلندتر از آن. او بار د اریمثل خرس بودند؛ امّا بس شیهانجه بزرگ و مثل گربه و به رنگ آتش بود. پ

  ن ی. جوون مردِ قصاب.«  ادمی خودم بهت مدال طال م  ش یپ ای. بعد بییایتو قهرمان دن دم، ی کن، تمومش کن، بهت مدال افتخار م

 . کردی کباب م اشتد  انایرفت که دا  وانیسمت ا ع یزد. هرمز، سر بش یباره غ ک یرا گفت و 

و با   د یبوس  د،ی و او را محکم در آغوش کش د یبه سمت دو ع یسر آمد،ی چشمش به هرمز افتاد که داشت به سمتش م بارهک ی انایدا 

تلف   ،یکه دارم از گشنگ  م یبا هم بخور ایذره شده بود. برات کباب درست کردم ب ه ی. دلم واست  ییبابا ی گفت:»نفسم  یلبخند 

 .«  ستیبهش ن ی ازیرو خودم خُرد کردم، نگوشتا  نه،ساتورو هم بذار آشپزخو نی. اشمی م

 انداختی م بای ز ی ظرف ینان و تو  یها را به نوبت البه سمت منقل رفت، کباب ع یسر انایدا سوخت،یکباب داشت م   کهی در حال   

خم   که یاو در حال ستاد، یا انایگشاد و به رنگ خون شده بود. پشت سر دا شیها. هرمز که مردمک چشم زدی م خیو دوباره به س 

مثل   خواهد؛ی پدرش م نکه یا الیبه خ انای. داد یپدرش هرمز، محکم او را در آغوش کش زد،ی ها را باد مشده بود و داشت کباب

  ش یگلو ی را بست. هرمز، ساتور را رو نازش  یهازد و چشم  ینیریرا نوازش کند، لبخند ش  شیفرق سرش را ببوسد و موها شهیهم

را   شیهادست شد،ی خارج م  شیمثل آبشار از گلو  ون،خ کهی کرد. در حال ش یو رها  د یرا بر شیچند رگ از گلو عی گذاشت و سر

 ..چ..را؟«  ییگفت:»ب..با..بابا ان یزده و گرگلو گذاشت، بهت ی محکم رو
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از مغزش   یاش شکست و کمنصف جمجمه  کهی طور  د،یزد، دستش را باال برد و محکم با ساتور بر فرق سرش کوب یشخند یاو ن    

  که ی شد. در حال ی جار نیشد و از صورت سرخش گذشت، ** و بر زم ی جار اش یشانیرا پوشاند از پ  شیمشخص شد. خون، موها

 خوشمزه.«  یپست! بزغاله   طانیش  ی پدرش با گفتن:»ا افتاد،ی م  نیسست شده بودند و داشت بر زم انایدا یزانوها

  ن یزم ی شد و مغزش رو میسرش دو ن نکهیتا ا د؛ یبرفرق سرش کوب یسه بار متوال ع یدوباره دستش را  را محکم باال برد و سر     

مغز    یرا برداشت، آن را محکم فشرد و رو یی مویبا دست مغزش را جمع کرد، ل د یدخترش را بر  یهادست  یاافتاد. او با قهقه 

هم   ی بنفش کنارش قرار داد و فلفل یکاهو  یکباب و مقدار یبزرگ گذاشت، دو گوجه   ناندو  ی . سپس آن را رودخترش چکاند 

اله  مغز بزغ  یگبه خوشمزه  یچی :»هگفتی و م   کردی بَه بَه م  خورد،ی آن را م کهی آن را لول کرد، در حال  چیوسطش و مثل ساندو

 ...«  شهینم

را مثل شکم بزغاله پاره کرد سرش را داخل   انایآن را خورد و سپس شکم دا   ه یشب شده بود. بعد از چند ثان گرید  کهی در حال   

 شکمش برد و شروع به خوردنش کرد.
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