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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 رمان محصور 

 محاصره شده ی محصور به معنا

 اصباغ یمیک ینوشته 

 و نود و هشت صد ی هزار و س  کیآذر ماه   شروع

 .ستی کامال اتفاق یو هر گونه تشابه اسم  سندهیذهن نو  یساخته  ،یاسام یتمام

____ 

 مقدمه 

 ست یبهتان ن ی که تو در خون من م یبگو گر

 ست یاز هنر عشق تو جز حرمان ن یحاصل

 ست یدرد که جز مرگ منش درمان ن نیاز ا آه

 م یدانست  یو نم   مید یهمه رنج کش نیا

http://www.romankade.com/
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 ست یوصال تو کم از هجران ن  یبالها که 

 خاک بالکش که دگر  نیسوخته ا آنچنان

 ستی از کرم باران ن  ی مدد انتظار

 عمر از کف رفت تو طمع بستم و  ی وفا  به

 ستیتاوان ن نی کم از ا قت یخطا را به حق  آن

 ازوست یاست که در هر رگ من زخم غ یچه ت نیا

 ست یبهتان ن ی که تو در خون من م یبگو گر

 د یانسان به مداوا نرس  ی  نهیرید رنج

 ستیانسان ن بی و طب ماریآن است که ب علّت

 چون شمع   د یبر داغ دل سوخته با صبر

 ست یصحبت بزم تو شدن آسان ن قیال

 طلبد  ای و تاب غم عشقت دل در تب

 ستیطوفان ن  نیتنک حوصله را طاقت ا هر

 قصه به سر رفت و هنوز   نی” صد عمر در ا هیسا ”

 ست ین انیمن و معشوق مرا پا یماجرا

 از: هوشنگ ابتهاج شعر

 

 اولقسمت/اولفصل 

  یبر رو  ی فلز  یها هیپا شدندهیکش  یرا به عقب هل داد، صدا یصندل شیگذاشت، با پشت پا  زیم  یدو دستش را رو   کفِ

 و منگ بود!    جیکرد! گ خیمو بر اندام دختر س  ی خاکستر کیسرام



 محصور 

4 
 

 بود و سکوت سکوت

 به دور از تحمل...  ز، یجنون آم مرگبار،

 زندان.   ن یاسارتِ او در ا یکجا شروع شد؟! قصه  از

 : ستادیبه دختر ا پشت

 . گمی م ت یتسل -

 .د یچک  نییاش پا ی نیب یغه یچشم فرو بست و اشکِ سمج از ت 

 معما.  دنِیفهم یِ رئوف... در حالِ تقالست، تقال یو دل  نیبا ظاهر خشمگ  ی مرد

 . رودی م  لیتحل توانش

 شود!  ی سخنش ماش تمامِ نهیاز اعماقِ س  قیکند و ناخودآگاه آه عم یم دایپ  ی ریخونش اُفت چَشم گ قنِد

 اش است. یدستانِ مامنِ حام افتنِ ی یِسرگردان و  دستانشِ در پ نگاهش

   آوردی م  ای به

 لمسِ آن دستان و آغوِش مردانه.  لذتِ

 .شکند ی م

 دارد.   اتشیدر پس زدنِ محتو  یسع اش معده

 کند.   یگردد و نگاهش م  یبه سمتش بر م مرد

 آورد.  یباال م شیزند و همان جا کنارِ پا ی زند،عق م  یم عق

 کند.  یپاک م  نشیآست یرا با گوشه  دهانش

 کند.  یرا پر از آب م   وانِی ببند و ل ی چشم م شود،ی مرد در هم جمع م  یچهره

 : ردیگ  یسمتش م به

 . یشاه عبداله -
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 اوست.  یره یاز جانش خ ی او فرو بسته و چشمانِ مرد به انتظار سخن چشمانِ

 کشد:  ی م اد یفر بای کوبد وتقر  یم  زیم  یرو  ی عصب را  وانیل

 ! یشاه عبداله -

 درد چشم گشود!  با

 نشست.  یهمانِ صندل یو دوباره رو  د یکش ششیته ر  یدست رو  د، یرا کاو  مرد

آخر   یضرب گرفت، لحظه  ز یم ی بعد با آن رو یانگشتانش چرخاند و لحظه  نِیآن را ب  یارا به دست گرفت، لحظه  سشینو روان

 : شیرو به رو یدهی شد به دخترِ ترس  ره ی گذاشت و خ  زیم  یرو  یرنگ را درونِ پرونده  ییطال سیروان نو

 ! یتو محکم به قتلِ عمد  -

 .شود  ی م شیهاکران روانِ گونه  ی ب لِیشکند و اشک دوباره  همچون س  یفرو م بغضش

 مَ...من...نکش...نکشمتش.  -

 بود! رش یس به دستانِ ا نگاهش

 آرام اما محکمِ بازپرس را شنوا بود:  ی نجوا ها شیها گوش 

 .ی ندار قتی جز گفتنِ تمام و کمالِ حق ی ها شهادت دادن!  تو راه هیهمسا -

 طرف و آن طرف تکان داد: نیکند، سرش را به ا  هی که بخواهد گر  انگار

 نبود!  ی نبود! عمد  یعمد  -

 کند.  ی را سکوت م  یاو چند لحظه   رد یگ  ینگاهش را از او م  مرد

 کند آرامش خود را حفظ کند:  ی م یسع

 کن.  ف یدوباره جز جز اتفاقات رو برام تعر یشاه عبداله  -

* 

 مرد انداخت.  یدر هم رفته   یبه چهره  ینگاه نهیاز درونِ آ د، یکش شیلب ها یسرخ را با دقتِ هرچه تمام تر رو  رژِ
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 !نیخشمگ  ی د و تاحدودبو  متعجب

 اش.درنده به طعمه   یسر داد، نگاهش کرد، همچون نگاه گرگ  اش ی دست  فیرا درونِ ک رژ

 کش آمد.  ینرم نرمک به لبخند  شیها لب

 ! ستادیمرد ا  یدستمال گرفت، رو به رو  یبرگ اش ی شد و از کنارِ صندل خم

 پاک کرد.   ش یو تمامِ رژ را از لب ها د یاش کش سرخ  ی لب ها ی و مسلسل. کوتاه چشم بست و دستمال را رو  قیعم د،یکش  نفس

 .شمی ! بده آدم مونی لیهفت م -

 کرد.  ی مرد را رام خود م ن یا د یکش آمد، با ی شخند یبه ن شیها لب

 ! رون؟ی فعه به اجبار پرتت کن بهو اون د ن یبگم ع ای ی ر ی خودت م ی نره! االن با پا ادتیرو   یدفعه قبل که اومد  -

 ! یپسرته حاج-

 گذاشت:  زیم  یرا رو  فنجان

 پسرم بود! -

 ته فنجان بود:  یقهوه  یمبل داد، نگاهش به تفاله  گاهه ی اش را به تک هی نشست، تک شیجا سر

 ! ایدن ن یارزش ا یبه مالِ ب یبچسب یدو دست نکهینه ا ا،یو اون دن  یبه فکر آخرتت باش  د یاالن با ، یحاج عل-

 پوزخند باال رفت: ی لبش به معنا  ی  گوشه

 ! نجایارزش تورو کشونده ا ی مال ب نیهم -

 زبان باشد:  نیریکرد ش  یسع

 !ستین ی پول ی شاه عبداله یحاج عل ی که برا  ونی لیهفت م -

 اش خط افتاد:  یشانیو پ د یباال پر ابروانش

 ! رونیب ی کش ی با زبون چرب و نرمت مار رو از لونش م ، یچموش  ثمیهو م نیع -

 چپش انداخت یپا ی راستش را رو یپا
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که وسِط تابستون تن   ی همون کت چرم  کهیکوچ ب یج ی! شما مار رو گذاشتدادی ! مار اگه بود تاحاال وا میپس ماشاءاهلل حاج -

 ! ست؟یشما گرمت ن ، یحاج ی. راستیکرد

 در هم رفت، گفت: شیها اخم

 . زادی نزن پر شین -

 و گفت:  د یپشت دستش کوب محکم

 ! یمن غلط بکنم حاج -

 

 اول/قسمت دوم  فصل

 

 از هوا را استشمام کند.  ی دامن  زد، دهان باز کرد تا کم اش ی جیبه گ شیصدا

 کرد.  یرا نبش قبر م تشیخاموش تمام یهمچون قاتل الیو خ فکر

 دتر تنِ خسته اش را به آشپز خانه برساند و وانمود کند حالش خوب است!گذاشت تا هرچه زو نیزم یرو  دست

 ! زادیپر -

 نداشت!رقمه  چی. تحمل هرچه را داشت، تحمل نگاه شرسمارِ پدر را هختیاوی هر لحظه او را به دار م  شیگلو  بغض

 اجاق گذاشت:  یرا رو   تانه یرا برگرداند و ماه شیرو

 جانم بابا؟!  -

 دخترش بود و بس!   یشانینگاهش کرد، غمِ نگاهش از پر غمناک

 شد: نییباال و پا ش یگلو بِیس 

 ! ؟یحاج عل دنِید  یرفت  -

 شکاند: تانهیمرغ را درونِ ماه  تخمِ
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 آره!   -

 به دروغ اضافه کرد:  و

 . ادیکم کم باهام راه م -

 لب زد:  ختیری تخم مرغ م   یکه نمک رو  ینیح

 باشه پدره!  ی هرچ -

 کند.  یتوانست کار ی و نم د یدیدار شدنِ غرورِ دخترش را م رمق از هم فاصله گرفت، خدشه  ی جان و ب ی ب شیها پلک

 کنه!  یمن پدر  ی شه برا  ی نم یوقت راض  چیاون ه -

 نشنود  زادیآرام بود که پر  یاش به قدر زمزمه 

 ! زاد؟یزد: پر شیصدا

 طلب ببخشش کند.  خواهد ی دانست باز هم م ی حرف زدن را به او نداد! م یرا پهن کرد، اجازه   سفره

 ! ؟یقرص هات رو خورد  -

  وان یل  کی. قرص را با د یبگو یزیتوانست چ ی و نم  د یدی انداخت، کلنجار رفتنِ پدرش را با خودش را م نییرا تا حِد امکان پا سرش 

 برد:   شیآب برا

 !یکن   یود مد گاریس  ی که پنهون  ستینکن حواسم ن الیخ -

 : د یآب نوش  یاجرعه

 . دمینخ کش هی فقط  -

 اشاره کرد: سفره  به

 افته!  ی شه از دهن م  ی سرد م ایب -

 داد: را به دست گرفت و ادامه  نان

 قلبت ضرره.  ینخ برا  ه یهمون  -
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 را از دستش گرفت: . با دستانِ لرزانش لقمه پدرش گرفت  ثم،یبه سمتِ م رالقمه 

 اما...  رمیبرات لقمه بگ   د ینه دخترم! من با یکنم مادرم   یم  الیخ -

 انداخت:  تابهیحرفش نشست، قاشق را در ماه انِیم

 .کنم  ی بابا!  خواهش م -

 فرستاد، برخاست. رون یبه ب قیرا عم نفس

 . یغذات رو نخورد -

 شدم!  ریفت: س سمتِ در خانه ر به

 اش باالخره شکست.فرو بست و بغض  چشم

 خوردنِ غذاشد.  الِیخی ب د،یدی اش سر خورد، تار مگونه  ی رو شیها اشک

 !د یکش  یشد، از دخترش خجالت م  رهیبه پدرش خپنچره  از

 بکشد. رونیاش بود ب ی که خود باعث و بان ی منجالب  نیتواند او را از ا  یکه نم د یکش ی م خجالت

 

 اول/ قسمت سوم  فصل

 

از سر و وضع او   یدانست حاج عل ی . مد یبه جوش آ یکرد تا خون حاج عل  یظاهرش را عوض م د یبا ستادیدرخت َسرو ا پشت

 نقطه ضعفش گذاشته بود.  ی و او حال دست رو  د یآ یخوشش نم

 رها شد.   شی شانه ها یرو  شیرا باز کرد، خرمن موها شیکش موها 

پاشنه بلندش را   یاش کفش ها! از درون کوله د یکش شیلب ها یرژ قرمز را رو  نشیاز دوربستفاده به دست گرفت با ا  اش ی گوش 

به ساختمان دوبلکس و   یپاشنه بلند را پا کرد.  سرش را باال آورد و نگاه ی را از پا در آورد و کفش ها شیها ی کتون  د،یکش رون یب

به سمت در   د، یکش ی کرد. آه  یرا جلب م  ین توجه هر رهگزو براق ساختما  د یسف یانداخت! نما ی حاج عل ی چند هزارمتر

 زنگ گذاشت و فشرد. ی رنگ راه افتاد، دستش را رو ییطال
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 بلند شد: یلرزان مرد  ییصدا

 ه؟ ی ک -

 ! میبود، رح باغبان

 را بلند کرد و گفت:  شیصدا زادیپر

 ! زادمیباز کن، پر -

 : د یتعجب پرس  با

 ! زاد؟یپر -

 داد: پاسخ

 آره.  -

 :د یدوباره با تعجب پرس  میرح

 !ک؟ی آقا؟! دخترِ آقا کوچ ینوه  -

 و گفت: د یکش  یقی نفس عم کالفه

 ! ثمیدختر م زاد ی! خودمم پرمیرح گهیباز کن د ه؟ ی سوال ستیب -

 و گفت: د یرا کاو   زادی پر یچشمانش زد، سر تا پا ی دورِ گردنش را رو  نکیرا باز کرد، ع در

 !؟یرا دق مرگ کن  ی اجح یو اومد   یباز سانتال مانتال کرد  -

 زد، در را به عقب هل داد و داخل شد: یپوزخند 

 کنه.  ی نم میتقد  ل یشما هفت تا جون داره، نترس تا من و تورو تو گور نخوابونه عمر پر عزتش رو به عزرائ یحاج -

 را تکان داد و  زمزمه کرد:  سرش 

 ! میقد  ی دختر هم دخترا -

 را باز کرد:   یبه افکارش زد. و پله ها را باال رفت، در اصل یشخند ین
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 اومده!  زادتیکه پر  یی! کجایحاج یی کجا -

 افتاد  گفت:  زاد یپر یبا ذکر اهلل و اکبر رد کرد، تا نگاهش به کفش پا حیدرشت تسب ی دانه ها  نیرا از ب انگشتانش

 !شهی خونه نماز خونده م  نیدر آر دختر! تو ا -

 عقب رفت:  ی را باال آورد، قدم دستانش

 ! یطانی و  باطن خودِ ش   دنیرفت شما ظاهراز اهل د  ادمی!  یشرمنده حاج -

 پشت سرش راه افتاد.  زادی سمت بالکن رفت، پر به

 !؟یشاه عبداله یاحواالت حاج عل  -

 بالکن گرفت:  یرا لبه  دستش

 ! ره؟یباز کارت کجا گ -

 که نگاهش به باغ بزرگ و سرسبز بود نجوا کرد:   ینی بالکن نشست ، ح ی  لبه 

 شه!  ستیکارم راست و ر یشی م بیدست به ج نکه ینه ا -

 : د یکش دش یبه محاسن سف یدست

 برو سر اصل مطلب!  -

 را پر صدا ترکاند: آدامسش

 اَدا شده، امروز اومدم واسه تکرار مطلب!  روز ی! مطلب د ی واال حاج -

  ی الیخ یکرد، با ب  ی تر م ی را عصب زادیپر نی بود و هم ی! خنثد یشد فهم  ی نم ی زیچ چیاش ه  یبرگشت، از چهره زاد یسمت پر به

 گفت: 

 مطلب گفته شده، جواب هم داده شده. -

  ینگاهش به مجسمه  زاد ینشست.پر منینش یرو   یپشت سرش راه افتاد، حاج عل  زادیرا بر گرداند و به سمت خانه رفت، پر شیرو

 افتاد خنده اش گرفت!   لب زد:  رنگِ  زن برهنه  یبرنج

 ! تماشا به حکم صفا؟!یحاج -
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 کن!   ایاستغفراهلل! دخترح -

 بلند مقابل کانتر رها کرد:  ه یپا یها یصندل  یخودش را رو  د،یخند 

ها موس    دونه کجا  ی کنه و شب ها خدا م ی! روز ها با اهل مسجد نشست و برخاست م یکن  یمن نقش باز ی برا ستیالزم ن -

 ! یکن  ی موس م

 اضافه کرد:  هی با کنا 

 ! یحاج ییدو رو ی لیخ -

 : د یکش قیچشمانش را بست، نفس عم  

 ! یبر نجایبهتره از ا -

 را باال انداخت:  شیابرو  یتا

 . حواست هست؟! ونیلیهفت م  یپسرت برا  یبه زندگ  ی زن ی گند م  ی! دار رمینم -

 داد: رنگ داد و ادامه   ییطال یرا به لوستر ها  نگاهش

 . شهیکارم جفت و جو م  یبفروش  نارو یاز ا یکی! ست؟ین  متشه، یق  ونیلیلوستر! کم کم هفت، هشت م نیهم -

 ! زادیپر ی الیخوش خ ی لیخ -

 نشست: منی نش یدسته   یرو  ، یبلند شد، کنار حاج عل ی صندل یرو  از

 پسرت!   یکن برا  یی پدر ونی لیو هشت سال، امروز در حد هفت م ستیقد ب ،یحاج -

 راه نداره دختر.  -

 را در سرش انداخت: شیصدا ستاد،یا

. از باال  یشه؟ شرم کن حاج اد یکه اجرت ز  ه؟ی! واسه هفت پشت غربق؟ی واسه نارف ی کن ی م  یمردونگ  یکجا رفته؟! ادعا رتت یغ -

 نامرد.  ی دو رو ه ی نه  یمرد باش  د یبا ی نگرفت اد یشرم کن! هفتاد سال ِسنته! هنوز  تیسر

 شد:  ره یاش خ ی چشمان مشک در

 زن باش.  ریمن نامرد! اما تو ش  -
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 رفت گفت:   یم  یکه به سمت در خروج ی بلندشد و در حال شیازجا

 ! یتاوان بد  دوارم یتاوانِ  دل شکستم با خدا! ام  ،یوصله تو بود!حاج عل دش یرو که تنها ام  ی دل  یگرده. شکون ن یزم -

در آورد و پا   فش یرا از درون ک شیها یپله ها نشست، کتون ی زد، رو رونیبزند از خانه ب ی حرف یآنکه منتظر بماند تا حاج عل یب

 کرد. 

خونَش را به جوش آورد، کفش پاشنه دارش را به   ، یبزرگ و قَد  یپشت پنجره ی قامت بلند حاج عل دن یرا باال آورد، د سرش 

حالش را به   ی پنچره کم یشهیخورد شدن ش  ی کرد! صدابا تمام قدرتش کفش را به سمت پنچره پرت  ستاد، یدست گرفت، ا

 کرد.  ک یخوب نزد

 *** 

  ونیلیرقم هفت م  یبود و فکرش حوال ش ینشست،  تنها چهار روز مانده بود!نگاهش به جفت کفش ها ابانیجدول کنار خ ی رو

 گرداند. ی تمام پول را با سود بر م  د یعمل قلب  پدرش نزول کرده بود و حال با ی.براد یکش  یتومان پرسه م 

 

 اول/ قسمت چهارم  فصل

 

 .رفتی در آن فرو م شتر یزد ب یافتاده بود که هرچه دست و پا م  یدرباتالق 

اش توجه  یبود که متن ش یو تلگرامش را باز کرد.در حال چک کردنِ کانال ها  د یرا روشن کرد، قفل را به سمت باال کش اش ی گوش 

 را جلب کرد. 

 میرها کن میریبگ  اد ی م،کاش یسال ها قرار است باش  ییگو  م یرا سخت گرفته ا ی چنان زندگ"

 مانیتن  به آب زد،ما به آرزوها د یبا م یرفت!دل به ساحل نبند  د یبا یگاه م،یبگذر

 "کوتاه است. ی .زندگمیبدهکار دنیرس  کی

 درونش بدهکار بود!  زادی آسوده را به خودش! به پر یزندگ  ک یاو  د،یلرز شیها لب

 !شد یخالصه م  ثمی . در منازیبعد مرگ مادرش، پر اش ی زندگ رها کردن نداشت یبرا  یزیچ

 تنه به آب زده بود!  کی ها بود که  مدت
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 !شد؟ی به آب زده بود تا از بند مشکالت رها شود. اما مگر تمام م تن

 ** 

 آب را بست. ریش   د،یبشقاب را آب کش نیآخر

 ! یپَکر   -

 گذاشت:  ثمیم ی پا ینشست، سرش را رو ثمیم کنار

 ! دمیکلمس، نم  هی اول و آخر حرفش  اد؛یشد غول دو سر! کوتاه نم د یخداست! به ما که رس  هیشما، فقط واسه در و همسا یِحاج -

 سر داد:  زادیپر ی دستش را درون موها  ثمیم

 کار هاش مادرم رو جوون مرگ کرد!   نیبا هم -

 فساده.  ی شما منبع اصل یدستش نگاه نکن! حاجِ عل جیمارمولَکه!  به تسب ب یاما عج -

 و گفت:   د یلبش را به دندان گز  ثمیم

 نگو دختر! گناه مردم رو نشور.   -

 سکوت را شکست: ثم یکرد.  م سکوت

 اومده بود!  ی محمد  -

 نداشت. یتمام شی ها ی نگون بخت د،یکش  یقی آه عم ینام محمد  دنیشن با

 گفت؟!   یم  یچ -

 :  د یسخت بود  اما ناچار بود که بگو شیانداخت،برا نییسرش را پا ثمیم

 .د یکن  هی را تخلخونه  ای نیاجاره رو بد   ای گه ید  یگفت تا دو هفته  -

 :هم فشرد  ی را رو چشمانش

 کنم.   یحلش م -

 را خاموش کرد:  ونیتلوز  ثمیم
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 رم سرکار.  ی از فردا م -

 و گفت:  د یرا در هم کش ش یاخم ها زادیپر

 ! ؟ی چه کار -

 کرد حالش خوب است: یوانمود م د یزد با ی لبخند   ثمیم

 سوم از پول جور شه!  کی کنم حداقل  ی! شب تا صبح کار م یکولبر-

 :د یرا بوس  ثم یم یشانیبلندشد، پ ش یاز جا زادیپر

 .تو فقط استراحت کن  کنم   ی! خودم جورش م؟یکولبر ش   ی! حاال بریزن ی دوتا م  یک ی ی! قلبت تو حالت عادخوادی نم -

 کرد و گفت:  مخالفت 

 .یانقدر به فکر من باش  ستین یازیمن خوبم! ن  زاد یپر -

 خانه رفت.  یسمت تنها اتاق شش متر  به

 برگشت و گفت:   ثم یرا باز کرد، به سمت م در

 به دو نکن! ی کیکار برات َسمه! پس  ی دون  یکنم بحث نکن. خودت هم م   یبابا خواهش م  -

 .شودی تر م  دهیهر دم خم شیشکند و شانه ها یپدرش م  ند یرا بست تا نب  در

 در گوشتِ کف دستش فرو رفت.  شی مشت شد، ناخن ها دستانش

 دخترش منتِ آن مرد عبوس را بکشد! دادینماجازه  رتش یغ رفت،ی تا صبح را با خود کلنجار م شب

 مشکل را به دوش بکشد.  نیتنه ا کی گذاشت دخترش   ینماند بود که اگر مانده بود هرگز نم ش یبرا یتوان

 

 اول/ قسمت پنچم  فصل
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 :د یکش  ادیخانه داد و فر یکوباند. نگاهش را به پنچره   یمحکم به در م  ی با ضربه ها ی در پ ی پ مرد

 !؟یی کجا  ی! شاه عبدالهیآها -

 . د یمرد پشتِ در، رنگ از رخسارش پر دن یپشت پنچره ظاهر شد، با د ده یترس  زادیپر

 خود زمزمه کرد:  شیپ

 مگه امروز چندمه؟  -

 بهمن گذاشت و روز هارا نگاه کرد!  ی دستش را رو د،یدو  وارید  ینصب شده رو  یِکاغذ   می تند کرد به سمت تقو پا

 تا شنبه مهلت داشت. اما مرد...  د،یکش  یقیعم بود! دهم. نفس  چهارشنبه

. مانتواش را چنگ زد و تن کرد. شال  کردیم  شتریکوباند ترسش را ب یکه مرد به در م  یی را دوباره به پنچره داد. ضربه ها نگاهش

 گذاشت.  شیموها  یرا رو  اش یمشک

 بزند. یکرد لبخند  ی آمد سع  یم  رونیب یبهداشت سیکه از سرو ثم یم  دنید با

 :د یبا تعجب پرس  ثمیم

 اول صبح کجا؟!  -

 سمت در رفت:  به

 داره.  کار یچ نمینکرده برم بب  ی زیاومده دم در. تا ابرو ر یر یزح -

 :د یرا در هم کش شیاخم ها ثمیم

 . رمیخودم م -

 گفت:   یبه سمتش برگشت، عصب زادیپر

 ! ثمیکنم م ی . خواهش مایهم ن  رونیبشناسه! به من پول داده، طرف حسابش منم. بمون تو خونه.  ی اون که تورو نم -

و به   د یرا بوس  ثمیم یگونه  زادیتحمل نداشت! پر  گریانداخت، د نییسرش را پا یشد و بعد مکث رهیکرد، در چشمانش خ نگاهش

 و در را باز کرد.   د یکوتاه تا در را دو یرا پا کرد. فاصله  ش یها ییسمت در رفت، دمپا

 در گذاشت و گفت:   یدستش را رو   دنشیبا د یریزح
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 .یکرد  یدرو باز م  یاومد  ی فردا م یذاشت یبه به، موش کوچولو! م  -

 ادامه داد:  ی انداخت و بعد مکث اطیبه ح یرا داخل برد، نگاه سرش 

 پام.  ری! علف سبز شد زیساعت طول داد   هی وجب فاصله رو   می ن نیا -

 کرد نترسد! گستاخ باشد. یسع

 

 ورا تا ختم مهلتت؟!  نینشه ا داتینگفتم پ  ؟یزن  یبند زر م هی ننت تخم کَفتر داده بهت که  ؟ی اول صبح ی هار شد  ه یچ -

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو یتا د،یخند 

 که تموم شده خوش خوشانت. ار ی! الوعده وفا!  برو پولم رو بیمادمازل زبون وا کرد  -

 با تعجب پچ زد:   زادیپر

س. تا شنبه سرجمع دو روز فاصلس! دمت رو بزار رو کولت  حساب روز ها از دستت در رفته. امروز چهارشنبه ؟ یسواد مواد ندار -

 تا شنبه خدانگهدارت.

 زد:   اد یدر گذاشت و فر ی را ال شی پا یر یدر را ببند که زح آمد 

 رو سودش. رهیم گه یتومنِ د ه ی ی اری! دَبه نکن! ناالی -

  شهیکنجکاو و هم یهاه یبلندش و همسا یبا آن تنِ صدا یر یها چرخاند و لعنت فرستاد به زح هیهمسا یرا به سمت خانه  سرش 

 حاضر!

 

 به شرف و آبروم!  ی برات، برو! برو که گند زد ارم یم -

 ها برگشت و گفت:  هیزد، به سمت همسا یپوزخند 

 . دهیچاره رو نم یوم خوره! حاال هم دبه کرده پول منه بنزول کرده، حر یوجب  م ین نی! اهلناس یا -

 فشرد، به عقب هلش داد و گفت:  ی ریزح ینه یدستش را کفِ س  زادیپر

 برات.  ارم ی! گفتم میکن ی چرا هوار هوار م -
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 نثارش کرد و گفت:  یفحش   چاند یپ یرا م  زادیکه دستانِ پر یریزح دن یرا پا کرد. به سمت در آمد و با د شیها یی دمپا  ثمیم

 ! یخور ی م ی مادر...چه گوه -

 : د یچرخ ثمیرا ول کرد. به سمت م  زاد یدست پر  یریزح

 ناموس؟!  یب ی زد یچه زر  -

 

 دوم/ قسمت ششم    فصل

 

 .را در مشتِ دستانش فشرد  ثمیم گردن 

 را گرفت و گفت:  یر یزح یبه سمتش رفت و بازو زاد یرفت، پر ی م ی رو به کبود صورتش

 ولش کن!   زتیعزتورو جان  -

 : د یتوجه به حرفش غر  ی را به عقب هل داد و ب زادیپر یریزح

 تو؟   ای! مادر...منم ؟یخورد یچه گوه  -

اشک   زادیرفت.پر ی م  یاهی.چشمانش به س به خس خس افتاده بود  ثم ینشست، م اش نه یس  ی پرتش کرد رو ن یخشم به زم با

 :د یرا کش ی ریاز پشت لباس زح د،یسر شیهاگونه  ی رو شیها

 ! فهیبلند شو! بلند شو قلبش ضع -

که   ییداشت و آهن ها یکنارشان ساختمان ساز یبه اطرافش انداخت، خانه  ینگاه شان یپر زادیتکان نخورد.پر ی ذره ا ی ریزح اما

 بود توجه اش را جلب کرد.  خته یکنار ر

 کوباند.  ی ری تش را سرِ زحرا به دست گرفت و با تمام قدر ی کی د یبه سمتِ آهن دو 

. جسم  نفس بکشد  یاداشت ذره  یبود و سع ش یگلو  یدستش رو   ثمیتار شده بود، م  دش یبود؛ د  دهیرا بر امانشه ی گر هقهق

  ی افتاد، دستش را رو ثم ینداشت کنار م ستادنیکه تاوان ا ییو پاها  د یلرز ی که م  ییبا شانه ها زادی افتاد، پر ثمی کنار م  یریزح

 زد:  شیهم افتاده بود. صدا  ی رو ثمیچشمان م د، یلرز یم  شیو صدا ود ب ده یگذاشت، ترس  ثم یم ینه یس  یقفسه 
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 .با...بابا..ب.  -

 ییگذاشت و با صدا ش یگلو ی هوا ببلعد، دستش را رو ی کرد، دهان باز کرد تا کم یاجان تکان خورد. سرفه  ی ب شیها پلک

 فت: گ  ی جان یو ب فیضع

 ...برا..برات...نبودم! ی...خوبی! ببخش...که...ب..ا..بابازادی...پریپر...پر-

 زد:  هق

 بابا! -

 :د یکش  اد یآورد، فر ی باال ب یگذاشت تا  سرش را کم یم  ثمیگردن م  رِ یدستش را ز ینیح

 اورژانس! نیتورو خدا زنگ بزن  -

 بازش داد.  مهیو چشمانِ ن ثم یرا به م نگاهش

 گفت:  الیخ یبا ب ی مرد

 برسن!  د یبا گهیوقته زنگ زدم، االنا د ی لیخ -

 و گفت:   د یکش  ثمیم یشانیپ ی را رو دستش

 بابا!  ار یطاقت ب -

 زد، آرام زمزمه کرد: ی لبخند   ثمیم

 خوند رو بخون!  ی م نازیکه پر  ی! غزلزادیبخون برام پر-

 آرام زمزمه کرد:   یو صدا ه یرا بست، از بر بود غزل موالنا را. با گر چشمانش

 تنها مرا رها کن   ن،یرو سر بنه به بال -

 من خرابِ شب گردِ مبتال کن  ترکِ 

 و موج سودا، شب تا به روز تنها مییما

 برو، جفا کن  یببخشا، خواه ایب یخواه
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 یفتی تا تو هم در بال ن ز یگر ازمن

 ره سالمت ترک ره بال کن  نیبگز

 ده یدر کنج غم خز ده، یو آبِ د مییما

 کن  ایآس  ی ما صد جا ده یآب د بر

 چو خارا  یمارا، دارد دل  استی کُش  رهیخ

 کن   رخونبهایتدب  میش نگوکس بکشد 

 واجب وفا نباشد ان یشاه خوبر بر

 عاشق تو صبر کن وفا کن....  ی زرد رو یا

 کرده بود.  د یتبع  نازیاش با پر یاو را به خاطرات عاشق زادیپر یسر خورد، صدا ثمیم  یگونه  ی از  رو یاشک قطره 

 خارج شد: شیلب ها انیخواندن نکرد، از م  یار یمکث کرد، نفسش  زادیپر

 بابا -

 کرد.   ینم ی اریاش از درد جمع شده بود، قلبش چهره  ثمیم

 بود:  شهیجان تر از هم ی رمق و ب یب شیصدا د،ی کش ی آخرش را م ی ها نفس

 درد را دوا کن...  نیکا  میدن آن را دوا نباشد! پس من چگونه گومر  ریغ استی درد -

 

ش بزند، هرچند کند! اما  گذاشت، انتظار داشت نبض  ثم یشاهرگ م یوحشت زده دستش را رو  زادیهم افتاد، پر یرو چشمانش

 بزند!

 کرد:  ونیو با هق هق ش  د یکش ثم یچشمان م ی را رو دستش

 ! بابا...ینبود تنهام بذار ن یبابا قرارمون ا -
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  زیداد. ضربان قلب و هزار چ ثم ی. دوباره نگاهش را به مردیباال بگ  یو آمبوالنس باعث شد سرش را لحظه ا سیپل نیماش  یصدا

  زادی بود!پر دهی رس  انیبه پا اش ی زندگ  ثمیاز زنده ماندن در او باشد...اما تمام شده بود، م  ید یام د یرا چک کردند تا شا ثمیم گرید

 مرد گرفت و گفت:  فرم لباس   یدستش را به لبه 

 بگو زندس!  زت ی تورو خدا. تورو جان عز -

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت:  مرد

 متاسفم!  -

 .  د یکش ثم یسر م  ی را رو د یسف یبعد محلفه  و

 .یر یزح  یگریو د  ثمیم ی کیجان کنارش بود!  ی مات و مبهوت نگاهش به دو جسم ب زادیپر

 ! یقلب ینفس و حمله  یبا تنگ  ی گریچوب و دبا ضربه   یکیدو تمام کرده بودند.  هر

 و گفت:  ستاد یا زادی کنار پر سیافسرپل

 !نیا یهمراه ما ب د یخانم! شما با -

 

 دوم/ قسمت هفتم   فصل

 

 کوباند تا مرتب شود.   زیم  یها را رو هارا گرفت، برگه دو طرفِ برگه  بازپرس 

 و از گذشته دل بکند.  د یا یباعث شد به خود ب شیصدا

 . یشاه عبداله -

 محزون گفت:  یبا لحن  

 بود!   نیهم ه ی کل قض -

 مرد وحشت داشت!  خورده از ابروان پر پشت و گره  یرا باال آورد، او حت  سرش 

 نگاهش کرد و گفت:   یبازپرس فرح زد،یپلک
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 !یتو محکوم به قتلِ عمد  -

در   یارنگ که مورچه  ی خاکستر کیگذاشت، نگاهش را به سرام ز یم یرنگش را رو  یانقره  وی فلز  یهاد بندست  ریدستانِ اس  آرام

 کرده بود داد.  ر یدرزش گ یال

 نبود!  یعمد  -

  یق یقرار گرفت، آه عم شیجفت کفش رو ک ینگاهش به همان مورچه بود که  زادیشد، پربلند  شیجااز  د،یکش ی قینفس عم 

 و گفت:   ستادیا ی کم ی. بازپرس کنارش با فاصله د یکش

 حواست هست؟! حکمت اعدام نباشه، ابد رو شاخشه!   -

 مرگِ پدرم بود.   یِاون باعث و بان -

 زد:  یلبخند مچه ین

 باش. ی منطق -

 کرد و ادامه داد:   یمکث

 در گذشت. ی قلب  یبر اثر حمله ، یشاه عبداله ثمیم -

 به چشمان بازپرس انداخت و او ادامه داد: یسرش را باال آورد، نگاه  زادیپر

 !ستیقاتلِ پدرت ن ی ری شاهرخ زح -

 هم فشرد، بهانه گرفت:  ی را رو چشمانش

مرد   هی چه برسه به  داد، ی بهش دست م یقلبنشست حمله  یآدم سالم م ینه یاگه رو س  کلیبابام، اون ه نه ینشست رو تختِ س  -

 بود!ماه از عملش گذشته  ه یساله که فقط پنجاه

 باال گفت:  ییصدابا تُن  کوباند،ز یم  یرودست  کفبا

 !یعبدالهشاه  -

 را در هم گره زد:  شیاش برگشت، نشست، انگشت ها ی سمتِ صندل به

 تونه کمکت کنه!  یکه در حال حاضر م   هیتنها کس   یشاه عبداله ی عل  -
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 شود گفت: کوباند تا  مرتب  ز یم ی که برگه هارا رو ین یحهارا گرفت، طرف برگه  دو

تند    یلیخ ششیخواهر شاهرخ! صبح آت  ، یدار  ی خصوص یِ خواهر داره.  تو االن شاک ه یمقتول پدر و مادرش رو از دست داده و -

 ! یخواهرش رو جلب کن  تیرضا د یگذرم. با  یگفت از خون داداشم نم  یبود، م

پرت کرد. بهش بر   ز یم ی برگه هارا را تازه مرتب کرده،  تمامش را رو نکه یتوجه به ا ید، بخسته ش  زاد یپر یی سر به هوا از

 "زنمی حرف م واریانگار دارم با د  "لب زمزمه کرد  ر یز خورد،ی م

 گرفت و گفت:  زاد یرا به سمت پر سشی انداخت، روان نو ز یم ی جدا کرد، رو یااش برگه دفترچه  از

 .سی رو بنو ی حاج عل یشماره  -

 درشت شد و گفت:  شیهاآمد . چشم شیشد و حواسش سرجا ز یت شیگوش ها ، ینام حاج عل دنیشن با

 ؟یچ  ی ! برا؟یحاج عل یشماره  -

 کوباند: ز یم ی در همش چند بار، محکم رو ی گذاشت و با اخم ها  زی م یبلند شد، کف دستانش را رو  ش یاز جا کهوی 

 !ی! شاه عبدالهیشاه عبداله -

 هم فشرد و گفت:  ی آرام شد. چشمانش را رو زادیپر یدهیچشمان ترس  دن یبا د  کبارهی

بهش زنگ    د ی! با؟یرو ندار ی کس ی جزء حاج عل ی مگه نگفت ؛ یریبگ  ل یوک  د یبا ،یدار  ی خصوص ی!  شاک ست؟یچرا حواست ن -

 .یبزن

 اش باهم باز و بسته شد:و لوچه  لب

 شدنه! خی به اون سنگِ رو . زنگ زدن شهی گرم نم ی نه، از اون آب -

 آهسته زمزمه کرد:  

 . یتماس با پدربزرگت داشته باش   هی کنم که   ی. من  هماهنگ میریبگ   ل یوک د یبا  ،یدار  یدادگاه   -

را  با    شیلب ها  د،یاش را باهم باال برد و چادر را با هزار مکافات جلو کشافتاد بود، دستانِ دست بند زده  شیهاشانه  ی رو چادرش 

 اراده گفت: یب زبانش تر کرد دوباره 

 من نکشتمش! -
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 کرد به اعصاب خود مسلط باشد و دختر را  درک کند!   یسع د،یکش  یق یعم نفس

 

 !  ی که مرتکبش شد  ی کار  رِیز  یبزن یتون ی تو نم-

 که زمزمه کرد:   یزد وقت  ی موج م شیدر صدا ترس 

 !شم؟ی اعدام م-

 باال انداخت و گفت:  سر

 .شهی دادگاه معلوم مروزِ   -

 

 دوم/ قسمت هشتم   فصل

 

 . سمیرو بگو خودم بنو ی حاج عل یشماره  -

را در   سشیکند. بازپرس  روان نو  یرا نجوا مگذارد شماره   ینم ی قدم شی برا ی حاج عل داند ی م نکه یکند، با ا  یرا مشت م دستانش

 کند:   یتا دختر را ببرد زمزمه م کند ی که به زن کنارِ در اشاره م ی گذارد و آرام در حال ی لباسش م بِیج

 خدا هست! -

 زد و پچ پچ مانند دوباره لب زد:  ی شد، لبخند  رهیرا باال آورد و  به چشمانش خ زادسرش یپر

 خدا هست!-

 ! فتی : راه ب د یزن دستانش را  کش 

 شد.آرام وارد سلول  ،کند ی محبت خرج او نم  یجا او مجرم است و کس ن یکند، ا  ینم یاشود، گله  ی م ده یکش شیبازو

 جلو!  ار یهات رو بدست  -
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جلو   یآزاد شد.قدم شیهاکوچک را در قفل دست بندچرخاند و دست  د یزن جلو آورد، کل ی از گفته  تیرا به تبع شیها دست

نشست . زانوانش را جمع کرد   واری . کنار درا چرخاند تا از گِز گِزش کم شود  شیشد. مچ دست هاگذاشت، در پشت سرش بسته 

 سرش گذاشت. یرا رو  اش یشانیوپ

بود با  گرفته  ی که در بَرش جا یی حکمش ابد شود. تمامِ درد ها ایدار رود   یمهم نبود سرش باال شی داغ دار پدرش بود، برا  دلش

بود که   اش یلد شش سالگ . توشد لیبلند تبد  یشد به هق هقسواردوچرخه  ثمی اش  که با کمک م یمرور خاطرات تولد شش سالگ 

خبر داشت   یی بود، گو بستهی را خرگوش  شیموها  نازیمهمان دلش کرد. مادرش، پر را  یرنگ شاد ی صورت یابا دوچرخه  ثمیم

بود   ی صورت د یسف یها ش یر شیر شیهاکه  از دسته دوچرخه  دن یچقدر از د زاد یخرد. پر ی دخترکشان م ی برا یی همسرش کادو

غافل   یبه نوع ثمیتولدش م سالو او هق زد! هر  د یچشمانش رقص یجلو  یو سه سال زندگ  ستیذوق زده شده بود. خاطرات ب 

 .کردی م  رش یگ

* 

 

به هدف   د ی بود، که شا  یکیدر تار ی ریت  ن یکرد؟! ا ی اما چه م شود،ینم  بیباز هم دست به ج یحاج عل دانستی دانست، م یم

 بود.  اش یدادگاه گری. چند روزِ دد یرس ی م

در و باز   شدنده یکش  یگذاشت، صدا ز یم ی دانست حکمش اعدام است، اما دلش را به حبس ابد خوش کرده بود.سرش را رو  یم

  دنینشست. سرش را باال آورد، با د شیرو به رو  ی حرف چیه  یب ی . حاج علد یرس  شیبه گوش ها یفرد ی قدم ها یشدنش با صدا

 زد و زمزمه کرد:  ی ند لبخ یحاج عل

ات تا  که نوه   یقبرستون؟! خوشحال نهیتو افتاده س  یباز  سیخس یکه پسرت برا ی ! خوش حال؟یمگه نه حاج ،ی االن خوشحال -

 دار؟!  یباال رهی سرش م گهیچند وقته د

 کتش گذاشت: بی را در ج حشیتسب  یعل حاج

 .ی د یپس م یرو دار ی که کرد  یتاوان کار  -

 مشت شد. دستانش

  یِبگم که  حاج یچ به یواسه غر  ی. ولینشد  بیاون دست به ج یبرا ؛ یپسرت از تخم و ترک خودت بود، به اونم رحم نکرد   -

 ! یریدست به خ

 و گفت:  د ی محاسنش کش  یبر رو  یدست
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 رو خط قرمز بکش.  نازیپسرم حرمت شکوند، گفته بودم که  دور پر  -

 د: شد و ادامه دا  رهیخ زاد یچشمان پر در

 رو عقد خودش در آورد.   ناز یپر ی! پنهوند؟یمگه کش -

 ادامه داد:  زادیتوجه به کالفه بودن پر  ی ب یحاج عل  د،یکش  یق یعم نفس

 نشستم.  نجایراه برگشت بود رو قطع کردم، االن به اصرار اون بازپرسه  ا یاون راهشو کج رفت، منم هرچ -

 گفتن نداشت.  یبرا  یز یچ یتکرار ی جز بحث ها ی حاج عل 

 

رو رفت که    ی شما نبود شمر باشه و شما امام زاده. بابام راه نیع یاگه کس ست یقرار ن  ،یحاج شهیسال پ  یلیمال خ ه یقض نیا -

!  یستیبلد ن ی کار  چیکردن ه  خیبودم جز سنگ رو گفته  ،یش ی نم بیدونستم باز هم دست به ج  یداد.م   یقلبش بهش فرمون م 

  نهیفردا س  ، یریامروز نم یشد متوجه  ؛ یبلکه خدا زد پس کلت و متوجه سن و سالت شد با خودت خلوت کن،  یحاج

. اما شما برو، برو مُردم هم  باال سرِ جنازم  دمیکه کردم رو پس م  یرو کشتم درست!  تاوان کار یریمن  زح  ،ی.حاج عل یقبرستون

 خدا به همراهت.  ،ی. برو حاجید ینشه که روحم رو هم  آزار م داتیپ

 

 دوم/ قسمت نهم   فصل

 

 !شد ی هر روز کالفه تر م زاد ی، پرقتل انجام شده بود  یصحنه  یبازساز

 .د یکردنِ چند روز، دادگاه فرا رس  ی ناتمامِ بازپرس. باالخره بعد از سپر ی از  سوال و جواب ها  کالفه

در دست زنِ دهن  رفت. نامه  نییهارا پاپله  یکی ی کیجان  ی حس و ب ی رنگ دادگاه گذاشت، ب  یخاکستر یهاپله  یرا رو  شیپا

ته دلش    یز ی. سالنِ دادگاه در حال انفجار بود. چگشت  یقرارش را چرخاند، به دنبال بازپرس م  یکرد.نگاه ب  یم  یبد  یکج

 .دهد ی رنگ م  یستر خاک یها کی . نگاهش را به سرامد یلرزی م

 وحشت داشت.  یاز حکم قاض 

 ! نم؟یبش شهی م -
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 "از بس ساکته و اخم هاش توهمه شهی خسته نم "کند:  ی در دلش زمزمه م زاد یحرف تکان داد، پر یسرش را ب زن

  ی و خاکستر  اهیس  شیای. امروز دنکند  یرنگ سالن رها م اهیس   یها یصندل  یو او آرام خودش  را رو ستد یا ی سرش م یباال زن

 .شد ی پاک نم چگونهیکه ه  ینشسته بود، غبار اهیس   یقلبش غبار ی بود، روشده

 کند   یاز ذهنش عبور م ی .لحظه اشودی افراد سالن کالفه م ی ها ادیهمهمه و داد و فر از

 "کنن!  یسر م  نجاینصف روز رو ا ی چطور نجایا ی کارمندا "

 .دهد ی را به زن م نگاهش

 ! اد؟ینم ی بازپرس فرح -

 :د یگو  یدر هم م ی م هاهمان اخ با

 ! انیندارن که ب ی. تو دادگاه هم کارمارستاننیب شه،ی امروز پسرشون متولد م ی بازپرس فرح -

 . شودی که امروز متولد م ی از تصورِ کودک رودی قنچ م   دلش

 .زند ی و خدا را از اعماق وجودش صدا م  ردی گ ی دستانش م  نیرا ب سرش 

 :د یگو ی م زاد یو رو به زن کنارِ پر شودی به آنها اضافه م گریزنِ د  ک ی. شودی م  یعاد شیها برا  اهو یگذرد، ه ی م یاندک

 تو!  م یبر -

 شود، ی م ده یکش نیزم  یرو  شی. پاهاشودی جان بلند م  یکشند و او ب  یرا م  بازوانش

 کند:  یافتد پشتِ هم زمزمه م  یحرف بازپرس م ادیگذارد،   یقدم را داخل دادگاه م  نیاول

 خدا هست. خدا هست. خدا هست!-

 

  یی که گو یکند. زنِ جوان  ی م ی اریرا به داخل  زاد یو پر دهد ی . زن در  را هول مدهد ی ها گوشش را آزار م ونیو ش  هاه یگر  یصدا 

را به  کوبد و همه  ی م ز یم ی رو  ی ضآنقدر باال که قا رد،یگ  یباال م شیهاه ی هق هق گر ی صدا زادیپر دنِ یخواهرشاهرخ است با د

 . داردی سکوت وا م 
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  ی دستش جلو چد یپی اش در هم ماست!معده  شیخواهرشاهرخ هنوز در گوش ها  یها ن یناله و نفر ی. صداشودی تمام م دادگاه 

در هم جمع   یکند و با چهره   یکند.دستش را باز م  یم  یهمراه یبهداشت سیرا به سمت سرو زادی زن پر ردیگ ی دهانش قرار م

اش آب  معده اتی. تمامِ محتوازند ی گذارد و عق م  یروشور م د یسنگِ سف یه کف دو دستش را لب    ستد،یای سرش م یشده باال

صورتش   یکه رو  آبی کند، سرما ی را پر از آب م شیکند و مشت ها ی آب را باز م ریش  شود،ی خارج م  ش یاست که از گلو ی زرد

 شک اعدام است! یفهمد حکمش  بی کند و او تازه م   یم داریتنش را ب  یده یو خوابمرده  یتمامِ سلول ها  ودش یم دهیپاش 

 :د یگو ی م  یشانیرو به زن با پر بنددی آب را م ریش 

 .شمی اعدام م -

 کند:  یکند زمزمه م  ی دست بند م رِیدستانش را  اس دوباره  زن

 . میبر  د یبا  -

* 

  یپچ پچ ها باال م  ی آورد. سرش را با صدا یو با حرص چادر را از سرش در م  شودی کالفه م  چد،یپ یم  شیچادرش در دست و پا 

  یسرش م  ی چادر را رو ند،ینش ی م واری کنج د اش یشگ یهم ی و در جا ردیگ  یها م کشد و نگاهش را از چهره   یم  یآورد،  آه

به انجا محلق   ی هم سن و سالِ خودش است و به تازگ بایکه تقر  یگذرد، دختر  یم  یکشد تا از دست نگاه ها خالص شود. کم 

 : د یگو  یکشد و م  ی م زاد یچادر را از سر پر  ند،ینش ی م شیروشده روبه 

 .یتو زبون وا نکرد  نجام یکه ا روزی! من از د؟یدختر تو الل -

 : د یگو ی م یکی

 چشه!  ستیبهش معلوم ن چیکن؛ نپولش  -

 کند:  ینازک م  یچشم پشتِ

 . ریزبون به دهن بگ  -

 :د یگو ی زند و م یلبخند م یخواهد! دختر با مهربان ی م ستنیکند، دلش گر ی بغض م زادیپر

 من اسمم بِرکس!  -

 کند. یحرف نگاهش م یتنها ب  زادیپر
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 :د یگو  یو م دهد ی تکان م   زادیصورتِ پر یدستش را جلو  برکه 

 . یستیبگو دلم خوش شه الل ن ز یچ ه یالاقل   -

 کند:  ی را کنترل کند، زمزمه م اش ه یکرد  گر یم  یکه سع  ییبلعد و با صدا ی کند، بزاق دهانش را م ی بغض م زادیپر

 .رمی من شو،  بذار به درد خودم بم  الِیخیب  زتیتورو جانِ عز -

 گفت:   زاد یتوجه به حرف پر یزد و ب  یبکشن برکه 

 ! ه؟یاسمت چ نمی! بگو بب یستیپس الل ن-

 ! زادی: پرد یگو ی م یکی

 زند: ی م اد یگردد و فر  یبه سمتِ صدا بر م برکه 

 دِ فضول؛ سرت تو الک خودت باشه!-

 کشد. ی و برکه م زادیرا از پر ش یگذارد و رو ی بالشتش م ی با اخم سرش را رو زن

 کند:  ی آرام زمزمه م برکه 

 ! ؟یینجایا ی به چه جرم -

 و گفت:    د یکش یآه

 قتل.   گنیم -

 ! ؟یاز عمد کشت - 

 کند:  ی م دن یشروع به لرز  شیو لب ها رد ی گ ی چشمانش جان م یآن روز جلو  تمامِ

 دست خودم نبود. خواستم از بابام دفاع کنم.  -

 

 دوم/ قسمت دهم   فصل
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 :دهد ی م  واریرا به د اش ه یو تک  ند ینش ی م زادی کشد، کنارِ پر ی م ی آه برکه 

 من حکمم ابده!  -

 :دهد یرا بپرسد که برکه خودش ادامه م  لی دل خواهد ی م زادیپر

  ساختی م شه یبود، ش  یبابام ساق -

 ! ختیچند تا جوون رو بهم ر ی زندگ ست یمردم... معلوم ن  یدست جوون ها دادی م

 و ادامه داد:   د یکش یآه

رو پخش کنم!   هاش شه یش   د یشد گفت با  ی. عصبکه داشتم  ی نکبت یِبودم! از زندگ شدهروز گند زدم به بساط کارش، خسته  ه ی -

 هام از همون روز بود.  یشروع بدبخت 

 

 فرستد.  رون یکه انگار بخواهد تمامِ جانش را با نفسش به ب ق یآنقدر عم د،ی کش ی قیکرد، نفس عم یمکث

 کند:   یلب باز مو  شودی کنجکاو م زادیپر

 !شد؟ی بعدش چ -

 نشاند. ی لب هاش م یرا رو  یشخند یانگشت شستش ن ی دهد، سوراخِ بزرگ رو  یم اش ینگاهش را به جوراب مشک برکه 

  عیسر نکه یا ال یبه خ میرو گذاشتم تو کوله پشت شه یش  لو یک ک ی. خر بودم که ینبودم پر نکاریافتادم! ا ریماه نشد گ  هی بعدش؟!  -

چهار   نیکردم، اما االن باس تا ابد به ا ی.حکمم اگه اعدام بود رو سرم حلوا حلواش م ابونیتر تموم شه  راه افتادم تو کوچه و خ

 برادرِ عقب افتادم روز و شب بگذرونم!  کرِشم و با  ف رهیخ وارید

 زانوانش گذاشت و زمزمه کرد:   یسرش را رو  د،یکش  یق یآه عم زادیپر

 ترسم!  ی م -

 زند:  یم  یلبخند  برکه 

 ؟!  ی از چ -
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 :  فشاردی هم م ی را رو چشمانش

 از اعدام!-

 را نوازش کرد و گفت:  زادیدست پر برکه 

 باشه.  ت یبه باال سر دتیام -

 را باز کرد، محزون گونه نجوا کرد:  چشمانش

 ته خطه!   نجایا -

 

 

  دنِیبود، دلش به آغوش کش دهیبه ته خط رس  بار  نیا اش ی ! زندگشد ی نداده بود. اعدام م تیآمده بود  خواهرش رضا حکمش

  ن یقطعا آخر نی آمده بود. ا دنشیبه د  یبار حاج عل نینشسته بود، ا یحاج عل یروبه .روخواستی را م  ثم یسنگ سردِ قبر پدرش، م

 بود!  دارید

 جان گفت: یتر کرد، ب  لب

 ! ؟یحاج یخوای م ی باز چ -

 :چاند ی را دور مچش پ اش حیتسب

 گستاخ رو تماشا کنم.   زاد یبارِ آخر پر ی اومدم برا -

را باال   ش یابرو ی!تاد یرس ی به جنون م د یدی را که م ی حرکاتش دست خودش نبود، حاج عل د؛ی داد، خند   یرا صندل اش ه یتک

 زد و گفت: یانداخت،  پوزخند 

 ! میشونیبه پ یکه انگ بچسبون یاومد  -

 گفت:  ضربه زد و  اش یشان یکف دست محکم به پ با

 با رفتنت!  ی نمونده. خوشحالم کن دم آخر ی انگ  گهیجا نداره؛ بسته د گه ی! به واهلل دستیوجب هم ن  هی  ی شونیپ نیا یحاج -

 و گفت:   د یرا در هم کش شی شد، اخم ها ی جد  یعل حاج
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  زیچ ه یعمارت رو بفروشم و  د ی! باادهی ز خوان،ی م ه ی از چوبِ دار نجاتت بدم، د نکه یاومدم بگم من تالش خودم رو کردم از ا -

 ! د یبود؛ تالش کردم اما وصعم نرس  ال یخیپدر بزرگم ب ی نگ  ،ی حماقت تو! گفتم که بدون ی سرش بذارم تا بدم برا

 

  یم  خیرا پر از آب  وان یکشد و ل  یرا به دست م  زیم  ی!پارچِ رو ردیکم مانده آتش بگ  ت یکند، صورتش از حرص و عصبان ی م بغض

 : د یگو  یو م   شودی م  رهیخ یکند، در چشمان حاج عل ی مکث م ی کند، کم

کنم   ی ! االن هم خواهش مینشد  ،یشد ی م ب یدست به ج د ی!اون موقع به خاطر پسرت بایش  بی نخواستم که دست به ج  -

 کنم برو! برو تا تورو هم به کشتن ندادم. ی خواهش م ،یحاج

  یرا رو   خیاست تمامِ آب  ره یخ یکه در چشمانِ حاج عل ی نیشد و حنو ی از آب را م یکم  زادیخورد، پر  ی تکان نم شیجا از

 .دهد یرا به سرما م  شیجا کباره یصورتش به  یو گرما  بنددی چشمانش را م زد،یری صورتش م 

 کند:  یزمزمه م  یعل حاج

 ! ؟یکن  ی م د یتهد  -

 کشد:  ی صورتش م ی را رو دستش

 . یکنم که بر  ینه. دارم  خواهش م  -

 

 ازدهم یسوم/ قسمت  فصل

 

 

  ی . برکه دستش را رود یباره لرز کیتمامِ بدنش به  ی و روز وداعش  با زندگ  گریچند روز د ی ادآوری برکه بود، با   یپا ی رو سرش 

 گذاشت: شیبازو

 . یلرزی م  د یچته دختر؟! مثل ب -

 زمزمه کرد:   آرام

 هم ندارم!   یهزار  هی ندارم،   ده،ی م  تیضار هی برکه! خواهر شاهرخ گفته در قبال گرفتنِ د شمی م  ونهیدارم د-



 محصور 

33 
 

 . یشام و ناهار خونِ دل بخور یبه جا یتو خودت که مجبور ش  زی نر زاد،یپر ی خودت رو نابود کرد -

 برکه بلند کرد و گفت:  یپا ی را از رو سرش 

بوده   یبدبخت یدلم رو پهن کنم برات! قربون خدا و کرمش شم که هرچ  یکه منم سفره   یدار  یبگم ؟! خودت کم بدبخت یچ -

  یخوره بسم اهلل و توبه  توبه راه م  ی بده، پول بماند نگاهش به نگاهم م رش یهم که خدا خ یما. حاج عل ینداشته  شِ یبسته به ر

 ندازه . 

 :د یکش  یآه جان سوز  برکه 

 دن؟ی بهش نم ی زیچ یدمش گرم! اندِ نامرد هاست. اسکار -

 .د یخند  تلخ

 :د یپرس  برکه 

 نداره که کمکت کنه!  ا یکنه،  ی تونه کمکت کنه و نم ی وضعش چطوره؟ م   ،یحاج نیا-

 انداخت و گفت:  شیبه لباس ها ینگاه

تو    یسی! خسشهی نم بیجفت جورابِ مارک دارش؛ اما دست به ج کی با  یِ دست لباِس من و تو مساو ک ی  مت یداره که بده!ق -

 خونشه.

 چشمانش گرد شد، نگاهش را  به سقف داد، دستانش را باال آورد و گفت:  برکه 

 پوشه.  یجورابِ مارک م  یمثل حاج یکی مونه و  ی مثل من تو نون شبش م  یکیقربون عدالتت،  -

 زانوانش گذاشت:   یبرکه سرش را رو دم، یکش یآه

 . هی تو چه حال و روز  ستم یدونم االن که من ن یبهنام رو کرده!  نم یدلم هوا -

 :  د یپرس  زادیپز

 که مراقبش باشه؟!  ستیبهنام برادرته؟! مامانت ن -

نشست تا   یاش مگونه  ی و رو شد ی اشک م ش یخسته بودن ها ،ی. تمامِ جانش خسته بود از زندگد یاش غلتگونه  ی رو یاشکقطره 

 د! تر از حالش نکن رانیفشان فوران نکند و او را ودر وجودش  همچو آتش 
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 زمزمه کرد:   برکه 

  ی بکشه رو غ یت  هی بود تنها باشه تا  ی بهش دست داده بود و کاف یشد، پوچ وونه یکه از بابام خورد د  ییمامانم از دست کتک ها -

 از بابتِ مامان راحت باشه.  الم یسالمندان تا حداقل خ یمجبور بودم؛ گذاشتمش خونه   زاد،یرگش! مجبور بودم پر

 :د ینکبت بار او نداشت. برکه آرام خند  ی از زندگ ی برکه دست کم یرا با دندان فشرد، زندگ  لبش

 مالقات.  ادیب دمی! مامانت کجاست؟ ند ؟یتوچ  -

 داد و گفت:  وار یرا به د اش ه یعقب عقب رفت و تک  یهمان حالت نشسته کم در

 گرمیج د یافتم که بابام با هق هق اونارو تراش  ی قشنگش م  یموها  ادیسرطانِ خون!  هنوز  سالم بود که سرطان گرفت، چهارده  -

 عمر نکرد.   شتریسال ب ک ی! شهیکباب م

 انداخت و با تاسف گفت:   نییسرش را پا برکه 

 متاسفم!  -

 

 سوم/ قسمت دوازدهم  فصل

 

 زد:  اد یچشمانش کرد و فر بانه یرا گرفته بود، دستش را سا دش ید  یجلو   آفتاب

 کجاست؟ نجای...استین ی کس -

اش حد و اندازه یب  ییبایزن و ز دنیبا د  زادی پر  ستاد، یمقابلش ا د ی با لباس سرتاپاسف یو برگ ها آرام آرام کنار رفت.  زن شاخ

 زبانش بند  آمد. نامش را زمزمه  کرد: 

 ...مامان! نازیپر -

 شد. ک ینزد زادیراگرفت و خرمان خرمان  به پر  دش یلباس سف  یگوشه   زن

 است سکوت را شکست:  ریو نفس گ   رایکه مانند همبشه گ  شی مهمانش کرد ،صدا  یلبخند 

 مامان؟!    یزاده  یِجانم پر  -
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 .اش ی دهد؛ درست مانند کودک  یسر م  هی گر  زادی عقب رفت. پر یقدم   نازیرا لمس کند،پر نازیرا باال  آورد تا صورت پر دستش

 .شتیپ ام یمنم ب گهی مامان...قراره تا چند روزه د -

 سرش را تکان داد ، مخالفت کرد:    نازیپر

 ! یزنده بمون د یتو با -

 : د یلرز ی به وضوح م شیصدا

 تو بغلت آروم شم.   رم،یبغلت بگ  شت،یپ امی ب خوامی مامان، م خوامی نم -

 فرو کرد و گفت:   زادیموج دار پر ی شد؛ شاخه گل را در موها ک ینزد یقدم نازیپر

 کن، اون سال هاست که چشم به راهته!  داش یپ زادیپر ره،یگ  یضربان قلبِ تو آروم م  یباصدا یکی! یبمون د یبا -

 : د یکش اد یفر زاد یشود، پر یدور م   زادیرود و به سرعت باد از پر یعقب عقب م  نازیپر

 مامان!  -

* 

 گذاشت:   زادیپر یشانه  ی دستش را رو د،یاز خواب پر زادیپر  د ایبا فر برکه 

 ! زادیپر زاد، یپر -

 . لبانش را تر کرد: د یچک  نییاز کمرش پا ی چشمانش را آرام گشود، عرق سرد یال

 مامانم!   - 

 و نجوا کرد:   د یکش زادیسر پر یدستش را رو برکه 

 اروم باش، خواب بود! - 

را   نازیپر  ی شده بود، هوا یی . دلش هواختی ر یزد و اشک م  ی صورتش گذاشت و هق هق اش اوج گرفت. زار م ی را رو دستش

 کرده بود! 

 ** 
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را تار کرده بود؛   دش یاشک د یبود، چشمانش کم سو شده بود، پرده اش منتقل شده  ی که به سلول انفراد شد ی م یساعت کی

 را ِسر کرده بود.  شیپاها ی لگد به صندل کی وحشت از اعدام و مرگ با 

بود در    دهی که د  یشد. خواب ی اکو م شی قلبش در گوش ها یصدا د،یکوب  یرا دور سرش حلقه کرد، قلبش باشدت م دستانش

 کرده بود.   ریبهش زده بود ذهنش را درگ نازیکه پر ی ذهنش مرور شد، حرف

 "کن، اون سال هاست که چشم به راهته.   داش یپ زادی. پررهی گ  یضربان قلب تو آروم م  یبا صدا ی کی  یبمون د یبا  - "

 .ردیضربان قلب او آرام بگ  ینمانده بود که بخواهد با صدا ش یبرا یزد، کس یشخند ین

 اش بغلتد. گونه   یباعث شد اشک بر رو  نازیرا بست، تصورِ صورتِ نازِ پر چشمانش

 زانوانش گذاشت. آرام نجوا کرد:  ی را کج رو سرش 

 مامان،  دلم لک زده برات!  -

  یدانست! از طناب دار  ینم  دنینفس کش ق یکه او را ال  یای نکبت بارش هراس داشت. از زندگ ینداشت، از زندگ یمرگ هراس  از

آن    یلهیبه وس  یکم قاضنفسش با ح زادیپر د، یرس  یبه اتمام م زیچهمه  ندهیو چهارساعت آ ستی . تا بکه چشم به راهش بود 

 .شد ی گرفته م  ییطناب کذا

  یبود، همان قدر سرد، همان قدر کالفه کننده! سرش را آرام رو  یبه رنگ خاکستر شیروز ها د،یکش  یبه موکتِ خاکستر یدست

 بالشت گذاشت.

در خود جمع شد،   ی نیکرد. مانند جن یم  ییچشمش خودنما ی د یقرمز در درون سف  یها رگ یسرخ و پُف کرده بود، مو چشمانش

 بخوابد. چشمانش آنقدر خسته بود که فوراً به خواب رود.  ر یدل س  ک یچند ساعت مانده را  نیکرد ا یسع

به دور   یکرد. نگاه  یم  یبد  ی اش دهن کج یبزرگ و مشک یها یی. دمپاد یبار  م یغرش عظ کیبود، آسمان با  ش یگرگ و م هوا

 و برش انداخت 

  شیپا  ی .طناب را دور گردنش انداختن ، فردشد ی تمام م  گر ی! تا لحظات دیکرد ی م ی خورد، رقص شاد ی تکان م  طناب یحلقه 

 زد:  اد یبا هق هق  فر زادیلگد زدن باال آورد که پر  یرا برا

 کنم...   یزندگ  خوامی م -

 کند.   یم  یاحساس خفگ  زادیخورد و پر ی م  یبه صندل یلگد 
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شد، تمام صورتش را عرق   یم  نییگذاشت، با شدت باال و پا اش نه یس  یقفسه   یدستش را رو  د،ی داد  و وحشت از خواب پر با

 گرفته بود. 

.بالشت را با حرص  د یاش سر خورد. بزاق دهانش را بلعگونه  ی بر رو شیو هم راه با اشک ها د یچک نیی اش پا یشانیسرد از پ عرق

عقب گذاشت...در باز شد...   یقفل در، وحشت زده برخاست. قدم یا درون بالشت خفه کرد.با صدار  شیها اد یفر  د،یبه دست کش

 خورد...زن گفت: واریبه د اش ه یشد...تک ک ی...زن نزدگرید  یقدم

 وقشته!  ، یشاه عبداله -

 زد:  ادیزن گذاشت و فر  ینه یس  یقفسه  یرا به چپ و راست تکان داد، دستش را رو  سرش 

 کنم.  یخوام زندگ یو سه سالمه...م  ستی. من فقط ب امینم یی من جا -

 :د ی را در هم کش ش یاخم ها زن

 !فتی راه ب -

  لیبلند تبد   یاش به هق هق هی موکت گرفت، گر یمانع شد، دستش را به لبه   زادی پر د،یافتاد، زن دستانش را کش نییپا جسمش

 شده بود: 

 . رمیبم خوام ی نم ام،ینم -

 د کرد  او را بلن ش یبا تمام قوا زن

 

 فشار خون و ضربان قلبش را گرفت.   دکتر 

 گرفته گفت:  ییدکتر گذاشت و با صدا  فی ک یدستش رابر رو  شد،ی تر م کی به مرگ نزد ی قدم لحظه  هر

 ! ؟یدکتر، سرنگ ندار -

 افسوس تکان داد و گفت:   یسرش را به نشانه  دکتر 

 خوره؟ ی به چه دردت م - 

 نداشت. ستنی جان گر گریزد، د یپوزخند 
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 گفت:  آرام

 دکتر!    یخودکش -

 گفت:  رفتی م  یکه به سمت خروج  یدر حال دکتر 

 ارزه دختر! ی نم رش یبه گناه کب -

 

 زدهم یسوم/قسمت س  فصل

 

 

 اذان را بشنود.   یملکوت یبارآخر صدا یتوانست برا ینم ی قبل از اذان صبح بود، حت  دند،یرا کش دستانش

 نداشت. یی نا گرینداشت، اگر هم داشت د ختن یر ی برا یاشک گریشده بود! د ریبود، کو دهیخشک شیاشک ها یسرچشمه

به دور و اطراف انداخت، خواهر   یشکست. نگاه یبود که سکوت مرگبار فضا را م  ییتنها صدا شیها  یی شدن دمپا دهیکش یصدا

را وادار کرد    زاد یاز قرآن را تالوت کرد؛ پر  یاسوره  شیبرای روحان ستاد،ی دار ا یتماشاگر بودند. پشت چوبه   گرید ی شاهرخ  و چند 

  خیدستانش   د،یلرز  ی م شیبندن.پاها یچشمانش را  م نیبا اتمام شهادت د، یرس   ن ینوبت به شهادت ت بعد او زمزمه کند.  بعد تالو

 زده بود. 

 لحظات کارش را به نحوا احسن انجام دهد.   ن یقصد داشت در آخر  د؛یکوب یبه شدت م  قلبش

 بود.  کی مقابل چشمانش  تار یایند

  یآخر هر کدام  به اندازه یها ه یثان ن ی. اما ارند یاندازن  و جانش را بگ  ی بود که طناب را دور گردنش ب نیلحظه منتظر ا هر

 تپد.  ی نم یا. حکم را خواندند، طناب را  دور گردنش انداختن.  قلبش لحظه د یکش ی طول م یساعت

 ! ردیبگ  انیشمارد تا پا یم

 ... کی -

 شکر به جا آورد.  یسجده  ثمیکه بابا گفت و م ی بار نیاول
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 دو...  -

 بود.  دهیخر  نازیکوچک که به انتخابِ پر یصورت  فِ ی. با آن ککه به مدرسه رفته بود  ی بار نیاول

 سه...  -

 شد و جان داد!   میدر مقابلِ سرطان تسل ثمی در آغوش م ناز یکه پر یزمان

 نفس!   نی... آخرد یکش  یق یعم نفس

 .شد یروحش از جسمش جدا م گرید  یرا تکان داد...تا لحظات انگشتانش

 زد:  ادیفر  مه یسراس  ی...کسگرید  ینفس

 کرده!  رییحکم تغ  د، یدست نگه دار   -

 دوباره همان صدا:   لرزد،ی باره م ک یبدنش به  تمام

 ...آزاده! یشاه عبداله زادِ یپرداخت شده، قاتل، پر ه یکل مبلغ د -

  نیافتد و جسمش پخش زم  ی هم م ی، چشمانش رو  شودی اذان بلند م ی کنند. صدا ی شود، چشمانش را باز م یسست م شیپاها

 شود.  یم

 شود:  یخارج م  شیلب ها  انیاز م و

 معجزه.   -

  ارینشسته بود. سرگرد ماز شیبه رواو را از مرگ نجات داده بود رو  شی پ یهفته  کیکه   ی . فردردی گ ی دستانش م  نیرا ب سرش 

 نجاتش!  یجاودان...فرشته 

 گرفت:   زادیآب را به سمت پر وان یل اریماز

 کنه.   ینفس بخور،  آرومت م  ک ی -

 آرزوئه!  هی آرامش؟ واسه امثال ما  -

 داد:   یرا به صندل  اش ه ی تک ادیماز

 ! یپس دنبال آرامش -
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 .آره -

 ! ؟ی پس چرا نزول کرده بود-

 : ردیگ ی را باال م سرش 

 راه حلم بود.  ن ینزول آخر -

 ...یلیفام  ؛یدوست ، یکرد  ی قرض م -

 :د یخند 

گن سرگرد! خدا کجا اون   ی از خداست، کفر م  یاکه یت یحاج گنی پرستنش م ی! مَردم میپدربزرگمونه، حاج عل می بُت دار ه ی   -

 .نزول کردم تا خالص شم.دمی کن قرض بده، گفت راه نداره، نم  یزار زدم، گفتم پدر بزرگ  ارم،یکجا؟! سرت رو درد ن رِخرفتیپ

 ! ؟یخالص شد  -

 شدم!. آواره هیثان ه ی خالص؟! تو بگو -

 :د یدوباره پرس   زادی سکوت کرد، پر اریماز

 رو داده؟!  ه یپول د  یخبر ی سرگرد، کدوم از خدا ب -

 زد:    یلبخند 

 .  یجزء حاج عل یهرک  -

 :  گفت

 نداره؟! ی بنده خدا نام و نشون نیکرد! حاال ا ی کنه همون اول  م ی کار خواستی اگه م یسرگرد؟! حاج عل ی نداز ی دست م-

 

 را باال انداخت و گفت:  سرش 

 

 بدونه.  یاسمش رو کس  خواستی نه. نم -
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 زد، آرام زمزمه کرد:   یلبخند 

 بهش بده! خواهد ی که م ی خدا  هرچ -

 

 سوم/ قسمت چهاردهم  فصل

 

 !شد ی آزاد م  گریهفته د کی

 آرام نجوا کرد: شیگوش ها ریو ز   د یاو را به آغوش کش برکه 

 باالخره معجزه شد. -

 نشست: اش دهی خشک یلب ها ی رو  یلبخند 

 .  دمیبود! هزار بار مرگ رو به چشم هام د  یبرکه حالِ بد  -

 گفت:  یرا گرفت و با خوشحال  بازوانش

 .یبالشت بذار ی راحت سرت رو رو الیباخ ی تون  یم  گهیتموم شد! د  -

 از بغض در آن بود گفت:  ی که اثر ییتخت برکه نشست و باصدا  یرو  بر

 منه.  یها ی تازه شروعِ بدبخت نیا -

 با اخم به سمتش رفت، کنارش نشست و گفت:  برکه 

 ! یدختر؟! تموم شد خالص شد  ی گ ی کفر م -

 کرد:  را به چپ و راست تکان داد و نجوا سرش 

 رو ندارم که برم!   ییجا شم،ی بعد آزاد م یهفته  -

 فرستاد:  رونیرا باد کرد و بعد محکم نفسش را به ب شیها گونه 
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 . می نیبب ی ذره رنگ خوش  ه ی م یتون یما هم که نم -

 برگشت: زادیبه سمت پر ی با لبخند  بعد 

 خدا بزرگه!  گهیدهفته  ه ینباشه، تا   التیخ -

 بالشت گذاشت و گفت:  ی و عقب تر رفت آرام سرش را روسرش را تکان داد  زادیپر

 .خوادی م  قیخوابِ  عم  هی همه مدت دلم  نیبعد ا -

 : د یکش زادیبازوان پر   یدستش را رو برکه 

 هم فکر نکن. ی زیبخواب! به چ -

 **** 

و نگاهش را به   د یکش  یقی دست لباس بود که در زندان به او داده بودند!  نفس عم ک ی ش یدستش بود که محتوا  یکوچک  فیک

 .آسمان دوخت 

 اش را فروخته بود!  خانه  لیشده بود. تمامِ وسا آزاد

تر شده بود ! مرگ   خته ی در هم ر اش ی که افتاد زندگ  یو اتفاقات ثمی را گم کرده بود... بعد از مرگ م  یواقع زاد یبود، پر سردرگم 

 خال!  شتری حالِ بد، اعدام، مرگ، خال،خال...از همه ب ،یافسردگ  ثم،یم

 خود نجوا کرد: بابا! شیپ د، یگز لب

  یابهانه گری جا مانده بود و د اش ی گذشته! از قطار زندگ زاد یدلتنگ خودش! خودش و پر ناز، یپر ثم،یدلتنگ بود! دلتنگ م چقدر

 برسد!  یآن پاتند کند و به قطار زندگ  ینداشت تا برا

ارزش   یحت  یحاج عل د یفهم یکرد م  ی تامل م   یاما حال، حال که کم رد، ی! قسم خورده بود معجزه شود انتقام بگ یعل حاجاما

 انتقام گرفتن را ندارد! 

مانتواش   بِی ن روز در جبود که اگر آ لیموبا  یگوش   کیمانده بود،  شی که برا  یز یلباسش فرو کرد، تنها چ بِ یرا در ج دستش

تمام شده بود!    اش ی شد، شارژ باتر  یگذاشت و فشرد! روشن نم لیکنارِ موبا یدکمه  ی را هم نداشت! دستش را رو نینبود االن ا

 سرد داد.  شلباس  بِی را در ج  یو گوش   د یکش یآه

 تر به قبرستان برسد! عی کرد تا هرچه سر پاتند 
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توانست بخواند!    ی قبر بود که او نم ی اسم مبهم رو ک یبود.  دهیرا به آغوش کشومتروک بود! شب تهران   یخال قبرستان

قبر   یقادر به خواندن اسم رو   د،ید  یداشت نوشته را بخواند اما چشمانش تار م ی کرد از صبح که آمده بود  سع زیچشمانش را ر

بر   شیخروار ها خاک خفته است. اشک ها ریز  ثمشیخواست باور کند م ی. نمبودشده  فیچشمانش ضع ی نبود. انگار به تازگ

! د یخند   ار یاخت یقبر تنش را مور مور کرد. سرش را باال آورد، ب یقبر گذاشت. سرد  ی ! سرش  را رود یسر ش یگونه ها ی رو

 و  ناباور!   کیستریه

 کرد:  زمزمه 

 سرده!  -

 شد!به قهقهه  لیعمق گرفت و  تبد  اش خنده

 به قبر انداخت  یاهنگ  جیگ باز

 را درشت کرد تا نوشته را بخواند!   چشمانش

 ! هرچه تالش کرد نتوانست!نتوانست

 رفت!  یکنار نم  یچشمانش لحظه ا یاز جلو  ثمیم  یچشمانِ مشک 

 زمزمه کردم:  یسادگ  به

 بابا! -

 قرمز رنگ گرفته بود!   یهاله  کیدر هم رفت، دور چشمانش را  شیها اخم

 قبر گذاشت، سرد بود سردِ سرد!  ی را رو دستش

 ! یتو به سرما عادت ندار  ، ی! گناه دار شه؟یسردت نم -

 

 سوم/قسمت پانزدهم  فصل

  بانه یهم افتاد، دستش را سا یچشمانش رو  د یتاب ی که به چشمانش م د ی تکان خورد، چشمانش  باز شد. با نور خورش  شیها پلک

همه سکوت   نی ! دلش از ایاهیکرد قبر  بود و س  یقبرستان گشود. تا چشم کار م  ی نرم نرمک چشمانش را بر رو چشمانش کرد و
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آرام نشست.  د یگذاشت و خودش را باال کش ن یزم ی بست . دستش را رو قهحل اش یاشک در چشمان مشک یگرفت و حاله 

 زد و نجوا کرد:  ی شالش فرو برد، تلخند  ر یرا ز اش ده یژول یموها

 کنه!  ی رو خون م گرم یج نیا ،ی بود ی! تو از سرما فرار رمیگی سرد بود. من با سرما خو م شب ید -

 .بوسه زد  ثمینام م  ی . خم شد، رود یاش غلطگونه   یهم افتاد و اشک رو  یرو چشمانش

 ! دنتید  امیباز هم  م -

  ی حس یرا تکان داد تا از ب شیپاها ی! بلند شد کماوردیب اد یرا به  نازیقبر پر یقطعه    یکرد شماره   ی کرخت شده بود، سع بدنش

 .خارج شود 

راه رفت تا   ثمیهدف دور قبر م  یب  د،یکش یکوتاهش آه  یاز حافظه و اطرافش  را نگاه کرد، خسته د ی گردنش کش ی را رو دستش

 !  اوردیب اد یقطعه را به  یشماره د یشا

 کرد:  زمزمه 

 و چهارده...چهارصد وچهارده... صد یس -

  شیلب ها  یرو  ی قبر لبخند   یشماره قطعه  یادآور یرا فشرد و چشمانش را بست تا تمرکز کند. با  شیهاقه ی کف دستش شق با

که به وضوح   ییبرگشت، کنارش زانو زد و با صدا ثمی! به سمت قبر مستادیرا به دست گرفت، چند قدم دور شد...ا فش ینشست. ک

 گفت:  د یلرز یم

 ! نازیپر شیبرم پ د ی..باتنهات بذارم! اما.  اد یدلم نم -

 بلند دور شد. ی . با قدم هاد یو دوباره قبر را بوس  دوباره 

 زد:  یلبخند  د، یقبر کش یو دستش را رو   ختی را ر آب

 ! ؟ینازم، خوب یِ پر -

 :د یخند  پربغض

 قدربدبختم! بدبختم که بدون شما زندم! مامان من چ  -

 کرد.  ه یماند، هق زد. گال یساعت
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  د یبود. با یسکوت حتم نیماند مرگش در ا ی کردند و او اگر م یم   قیرفت، در قبرستان ذره ذره مرگ به او تزر یم د یبا اما

وارد شد.   د یمغازه داد و با ترد  ینبش  قبر کند. نگاهش را به تابلو  نازیو پر  ثمیکرد تا خاطراتش را با م  ی را شارژر م اش ی گوش 

آب را باز کرد و مشتش را پر از آب کرد و   ر یرفت. ش   ییصاحب مغازه به سمت روشو دنیبا ند  وبه دور و اطراف انداخت  ینگاه

  ر یکرد، دستش را ز  یم  ییصورتش خودنما ی اش داد، قطرات درشت آب روبه چهره  نه ی. نگاهش را از آختیصورتش ر ی رو

 گود افتاده بود.  د،یچشمانش کش

 ! نجا؟یا یخوای م  یچ -

  ی کرد خش خلق یپاک کرد. سع نشیدر همش، صورتش را با آست یبا اخم ها  رمردیپ دن یوحشت به سمت صدا برگشت، با د با

 کند گفت:  

 سالم پدرجان! -

 : ستادیا زیم پشت

 دختر؟!  یخوای م  یچ -

 گفت:  د،مظلومانه یکش رون یب  بشیرا از ج اش ی گوش 

 خاموش شده. می! گوش د؟یشارژر دار -

  زادیآن را به سمت پر د، یکش رون ی رنگ را ب  یشارژر مشک زیم  رینگاهش کرد و با تاسف سرش را تکان داد. خم شد از ز یکم  مرد

 گرفت: 

 رو دارم.  ی کی نیهم -

 :د یکه مرد دستش را عقب کش  ردیبگ  نشست، دست دراز کرد نا شارژ را  شیلب ها ی رو  یلبخند 

 ! یریو بعد م  ید یشارژ که شد شارژر رو م -

 را تکان داد و زمزمه کرد:  سرش 

 باشه!  -

 ** 
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پارک گذاشت و    مکتین ی را رو فیآورد. ک  ی را به در م شیپارت نشست، اواسط اسفند بود و سرما استخوان ها مکتین ی رو

نداشت تا  یاما پول  رفت،ی ضعف م  یخورد، دلش از گرسنگ  ی هم م  یاز شدت سرما رو  شیگذاشت. دندان ها ش یسرش را رو

دستانش کم شود.   ی کرد و ها کرد تا از سرما کی وار در خودش جمع شد، دستانش را به دهانش نزد نیبخرد! جن  یزیچ

 کرد.  ی تحمل م د یهم فشرد، با ی چشمانش را رو

  یپارک رفت؛ نگاه یبهداشت سیسفت پارک بود. به سمت سرو  مکتیخوابش ن جزء آب نخورده بود. تخت  ی زیروز بود که چ سه

تا تن   د یکش واری . دستش را به درفتی م  یپوست پوست بود رنگش به کبود  شیبه چهره اش انداخت، صورتش پُر مو بود لب ها

چمن   یهمراه داشت! رو یگوش  کی ایداشت را ربوده بودند و و از دار دن   اهکه به همر ی کوچک فینخورد. ک  نیخسته اش به زم

از خود   بیعج  ییصداقه ی و شکمش هر چند دق د یچیپ یاش در هم م گذاشت. معده  شیپاها یسرش را رو  پشت درخت نشست

 . د یدی تار م ی.چشمانش از گرسنگ دادی نشان م

 ! ؟یخمار -

  زادیپر یباعث شد چهره اهشیس  یزد  دندان ها یارا بر انداز کرد، دختر قهقهه   شیجان باال آورد و دختر رو به رو یرا ب سرش 

 گفت:  یو خمار ده یکش یچمن گذاشت، با صدا ی در هم جمع شود. سرنگ دستش را رو

 ! ؟یزن  یم  یچ -

 کرد!   ی م ق یتزر ی زد؟! بدبخت ی گنگ نگاهش کرد! چه م زادیپر

 زد داد. یم   یاهیبه س   یفی که از کث ی د یسف  ی دختر و روسر  دهیژول  ی را به موها نگاهش

 .د یاش کشچهره  زی دست از آنال زاد یکوباند و پر زاد یپر یکف دست به شانه  با

 ! یساعته تو فکر  ه یکه   ی زن ی م ی مشنگ!باتوام! چ -

 را فرو برد و گفت:  بغضش

 ! یبدبخت -

 مکث قهقهه زد و زمزمه کرد:   یچشمان گشاد شده نگاهش کرد، بعد کم با

 ! دورز... گنیم ی دو... چ  یزنی که م  یز یمشنگ!  چ -

 حرفش نشست و گفت:  انیم

 دوز!  -
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 و گفت:   د یدستش را به چشمانش مال  دختر

 باالست! ی لی! خیگ یهمون که تو م -

 سرش اشاره کرد و  گفت: به

 تو ابرا! ی بر ، یبکش پرواز کن یز یچ ی شیهشت ش  ،یاشهیش   ی بدخت ی! به جایرد داد -

 دختر گفت:    یلفظ   یکالفه از غلط ها زادیپر

 !شیحش-

 

 چهارم/ قسمت شانزدهم فصل

 

 

 گفت:  یسر سرنگ به شالش پاک کرد و با لحن بَشاش   د، یرا در هم کش شیها اخم

 ! ؟یبزنم سرحال ش  -

 . د ینم خورده دراز کش یچمن ها ی آنکه جواب دختر را بدهد رو یتوان باز ماندن نداشت. ب گرید چشمانش

 کرد:  زمزمه 

 دارم آروم شم!  ازیسرحال شم.  من فقط ن خوامی برو! من نم -

 کم کم گرم خواب شد. با حس سوزش دستش، چشمانش وحشت زده باز شد! چشمانش

 :د یکش  اد یداد وحشت زده فر د یکش  ی م رون ی که از رگ دستش ب ی به دختر و سرنگ  ینگاه

 ! یعوض  ی...کردکاری...چی چ -

 گفت: شد ی که بلند م   یدرحال

 . ی! فقط زدم آروم ش یش ی معتاد نم یس ی س  م ینترس! با ن -
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 جان نداشت! شیتا دنبالش بدود اما پاها ستادیا

 باره هق هقش اوج گرفت:  ک یانداخت و  نییدو زانو افتاد سرش را پا ی رو

 خدا! -

 را پس زد، سرش را باالآورد.  شیساعد دستش گذاشت.اشک ها ی .دستش را رود یچرخ یدور سرش م ا یرفت و دن یم  جیگ سرش 

 کرد:  ی افتاد که رو به کودکش زمزمه م ی به زن نگاهش

 مونده!   کهی! چهارتا ت؟یخوری نم تزایپ  گهید -

 با غر گفت:  کودک

 شدم!   ر ی...س گهیخورم د ینم -

 .را بست و جعبه را درون سطل زباله انداخت تزا یپ یبا حرص در جعبه  زن

 ! تزایبرق زد، پ چشمانش

 . د یبا او فاصله داشت رس  یگرفت، قدم تند کرد و به سطل که چند قدم جان

بد زباله حالش را بد کرد، جعبه   یسطل خم شد، بو ی . رووفتد ی تا نگاه رهگذران به چهره اش ن د یرا تا حد ممکن جلو کش شالش

 مشامش را نوازش داد.  تزایپ  یپشت سطل نشست، در جعبه را باز کرد و بو د،یکش یق یو نفس عم د یکش رونیرا ب

 بود.  دهیبه غذا رس  ی . بعد از سه روز گرسنگ زد  تزایبه پ ی گاز بزرگ باولع 

 !  د یرا بست و بلع  چشمانش

 فرار کرده!  ی قحطانگار از   چاره،یب -

 .بود از ترحم  زار یهم فشرد، ب یرا با درد رو  چشمانش

 نیینشست، سرش را پا  ابانیجدول کنار خ ی . روزدی م  انهیرحمانه بر صورتش تاز  یبود، باران ب  سِ یخ سِیخ شیها لباس 

 انداخت و زمزمه کرد: 

 !خوابم؟ی االن چند روزه که تو پارک م-

 اش نشست.گونه  ی را باال آورد، باران  رو  سرش 
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 مکث کرد و پر بغض نجوا کرد:  یکم

 هفته!  ک یحدود  -

سرش قرار گرفت، آرام سرش را به سمت مخالف  و صاحب چتر کج کرد،   یقرمز رنگ باال ی بود که چتر رهیرو به آسمان ت سرش 

 .د ی را در هم کش شیکه کنار نشسته بود اخم ها  یزن  دنیبا د

 لبخند  زد:  زن

 !یخوری سرما م  -

  رون ی را ب یک یک  فشی که آب باران در آن جمع شود بود تکان داد و سکوت کرد! از درون ک ی کوچک یاش را در چاله اشاره انگشت

 گفت:  یگرفت و با مهربان  زادیآن را به سمت پر د،یکش

 گشنت باشه!   د ی! باریبگ  -

  نیبود که چرخ ماش  کیک  یپرت کرد،  نگاهش به بسته  ابانیرا از دست زن گرفت و کف خ کیهم فشرد، ک یرا رو  شیها دندان

 قرار گرفته. آرام گفت:  شیرو

 به ترحم ندارم!  یازیمن ن -

 گفت:  یمیشد و با لحن مال رهی خ زاد یپر ی چشمان مشک در

 باهات حرف بزنم.  خواستمی نداشتم! فقط م ی من منظور -

 گفت:  شد ی که دور م  یدر حال ستاد،یا

 ندارم. بهیغر ه ی با ی من حرف -

 زد:  شیسر داد.صدا فشی چترش را بست و درون ک ستاد، یا زن

 ! ستایوا زاد، یپر -

را گذشته  د،ی لرز شیهم افتاد لب ها ی نامش را صدا نزده بود؟! چشمانش رو یبرد، غرق اسمش شد. چند وقت بود که کس ماتش

 !خواستی م

 ناباور گفت: سمت زن برگشت و  به
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 تو اسم منو...  -

 اشاره کرد و گفت: ابانیخ یرا قطع کرد، به آن سو حرفش

 . دمیم حیبهت توض نیتو ماش  م ی! برمیشد  سیاونجاست. خ نمیماش  -

 گفت:  ی با لبخند  د ی را که د زاد یپر د یو ترد  مکث

 به من اعتماد کن.  -

 نوشت: خدا هست! نیماش   یبخار زده  یشه یش  یانگشتش  رو  با

 بود که خدا  وجودش را به او ثابت کند. نیکرده بود که خداهست!  و او هر لحظه منتظر ا  یادآور یبه او  یفرح بازپرس 

 را تر کرد و گفت:  شی ، لب ها د یکش  یق یعم نفس

 من پروا شمس هستم!   -

 سمتش برگشت، با تمسخر و عجوالنه گفت: به

 هستم! یشاه عبداله زاد یمنم پر -

 و گفت:  د یرا کش ش یگذاشت  تا هرچه زودتر از پروا دور شود. پروا بازو گره یدست ی را رو دستش

 به حرف هام گوش کن!   قه ی ! چند دزادیپر نیبش-

 مکث کرد و گفت: ی را کوتاه بست، پروا کم چشمانش

 نجاتت داده!  هی کرده که از اعدام با پرداخت د ی به من معرف یتورو کس -

 شد: چشمانش باز ناباور

 !  ه؟یکاون...اون  -

 داد  و گفت:  زاد ینگاهش را به چشمان کنجکاو پر پروا

 خواسته!  ی نجوری ازش ببرم، خودش ا یتونم اسم  یمن نم زاد،یمتاسفم پر -

 : د یدر چشمانش جوش  اشک
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 ! ست؟یکه ن یشاه عبداله ی شده معما! فقط بهم بگو حاج عل میزندگ  یهمه  -

 با تعجب گفت:   پروا

 ! ؟ی ک -

تکان داد، لب   ی صندل یکار ها را در حقش انجام نداده! سرش را به پشت  نیا ی راحت شد که حاج عل الشیرا تکان داد، خ سرش 

 .د یاش سرگونه  یو اشکِ سمج رو   د یلرز شیها

 

 امپنجم/ قسمت هفده  فصل

 

 

 گرفت و زمزمه کرد:  شیحصار دست ها ان یدستش را م پروا

 ! نجامیا ی ا گهید ز ین به خاطر چاالن م -

 شد، عجوالنه گفت:  ره یدر چشمانش خ زادیپر

 ! ؟یبه خاطر چ -

 مکث گفت:  یباکم

  یتون یهم داره و مکار که کنارش خونه  ه یکرده!  دایکار خوب برات پ  هی  ادیز یهای با هماهنگ  توی اون نفر که االن شده حام  -

 . یکن  ی اونجا زندگ

 !شهی ها تموم م یبدبخت ن یا یعنیخود زمزمه کرد:    شیپ د یشنی نم شیها گوش 

 به زبان آورد:  اما

 کار رو قبول کنم.  ن یتونم ا یمن نم -

 و گفت:   د یرا در هم کش   شیاخم ها پروا

 ! ؟یتو پارک بخواب یخوای م  ی تاک -
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 انداخت:  باالشانه

 ندارم!  ازیکس ن  چ یمن به ترحم و محبت ه-

 را قانع کند: زادیکرد پر ی و سع د ی کش یق یکالفه نفس عم پروا

باهاش  ی مجبور ی اگه از ترحم متنفر باش  ی. تو حت کنهی داره کمک م ازی که ن  یگرده  و به اون ی م  زاد،یپر نه یاون نفر کارش هم -

 !  یدار  یی و پرونده قضا ی پلمیچه برسه تو که د  دنیبزور کار م سانشیو فوق ل  سانسی! االن به ل یایکنار ب

 و کالفه گفت:  د یکش یآه

 آخه...  -

 زد و گفت: ی را قطع کرد، لبخند  حرفش

 کار!  یبرا  یشیمفردا آماده  ی ریگیمن، دوش م  یخونه  ی ایم -

 را در هم قفل کرد و گفت:  شیها انگشت

 هست؟!  یحاال کارش چ-

 .د یخند  پروا

 . یتو مزون عروس کار کن  د یفکر کنم با  ستم،ین انیدر جر اد یز -

 را تکان داد و سکوت کرد.  سرش 

 :د یپرس  پروا

 ! م؟یبر -

 کجا؟!  -

 را  روشن کرد و گفت:  نیماش 

 من.  یخونه  -

 آرام زمزمه کرد:  زادیپر
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 .. یول -

 را قطع کرد و گفت:  حرفش

 .یمون  یمن م ش یسرکار. امشب رو پ ی بر ی تون  یسر و وضع که نم ن ی! با امیو اما ندار  یول -

 را به حرکت در آورد.  نیرا تکان داد و پروا ماش  سرش 

نشست از   شیها لبی رو ی مرتبش انداخت، لبخند  یشده و ابروها  زی به صورت تم ینگاه نهی. در آچاند یپ  شیرا دور موها حوله 

 بود!  یظاهرش  راض رییتغ

 نشست و گفت:  یآمد، کنار بخار رون یخانه باز آشپز  یچای نیبا س  پروا

 . یگرم ش  نجا یا ایب -

 کوتاه و نامرتبش. ی شد به  موها رهیگرفت، پروا خ  شیپروا زد و کنارش نشست، حوله را از دور موها ی ها یبه مهربان یلبخند 

 موهات چرا انقد نامرتب کوتاه شده؟!  زاد یپر -

 را دوست داشت! شیکرد، موها بغض

 و گفت: د یو مدل مردانه اش کش س یخ یرا در موها دستش

 فروختمش!   م،ی داریخر ی عیطب ی بنر زده مو شگاهیآرا یکنار  تابلو  دم یگشنم بود! د ی لیگشنم بود،خ -

 لرزان گفت:  ییبا صدا زاد یفشرد و پر شی دندان ها  انیلبش را م  پروا

 . د یهزار تومن  ازم خر ستی! چونه  زدم تا دوخرمی نم ی لیخ فه ی بهونه آورد، گفت موهات کث شگره یآرا -

 را فرو ببرد.  نشیکرد بغض سنگ   یحلقه کرد، سع ی داغ چا  وانیرا دور ل دستش

 ...شد ی موهام رو دوست داشتم! تا کمرم م -

 و گفت:  د یرا بهتر کند خند  زاد یحال پر نکه یا ی برا پروا

 ! عوضش االن شسنتش راحت تره! شهی دوباره بلند م-

 کرد و در همان حال زمزمه کرد:  ک یرا به لبانش نزد ی چا وانی ل زادیپر



 محصور 

54 
 

  یم  ری رفته که فره؟! نگاه شونه توش گ یموهام بعد غر بزنه:دختر تو موهات به ک نیکه  شونه بکشه بب  ستیبابام ن گه یآره!االن د-

 کنه! 

 مکث کرد و گفت:  ی کم د، یکش یآه

 آره پروا،  همون بهتر که کوتاه شد. -

 که پروا گفت: د یدستش داغ شد، فوراً دستش را پس کش بارهک یشت و به گذا ی بخار یدستش را باال  د،یرا نوش  شیچا

 . یسوز ی م اده ی! شعلش زوونهی د -

 و گفت:  د یخند  

 حواسم نبود! -

 :د یکنجکاو پرس  زاد یسرش را با تاسف تکان داد. پر پروا

 .پروا  -

 گذاشت:  ینیرا در س  یخال ی ها وانیل پروا

 جانم؟!  -

 شد: ره یچشمان پروا خ در

 !؟ی کنی  ی تنها زندگ  نجایتو ا -

 را به آشپز خانه ببرد گفت:  ینیتا س  شد ی بلند م  شیکه از جا ی نیرا تکان داد، ح سرش 

 .زنی که اومدم تهران، خانوادم تبر  شهی م یآره! سه چهارسال -

 خارج شد: شیلب ها  انیم از

 آهان!  -

 گفت: پرت کرد و  زادیپهن کرد، بالشت را به سمت پر ن یزم ی را رو تشک

 سرکار. ی بر د یبخواب که صبح با -
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 سرش گذاشت و زمزمه کرد:   ر یرا در هوا گرفت، ز بالشت

 استرس دارم.  -

 چشمانش را بست و گفت:  د،یکنارش دراز کش پروا

 . یبا استخدامت موافقت کرده فقط مونده خودت بر  ییارسالن طباطبا ر یکار ها انجام شده ام یاسترس نداشته باش، همه  -

 شد و با تعجب گفت:  رهی پروا خ یبه چهره  ی کیرا از سقف برداشت، در تار نگاهش

 !؟ییارسالن طباطبا ر یام -

 گفت:  یخواب آلود ی و با صدا د یگردنش باال کش  ری پتو را تا ز 

 .یزود تر پاش  د ی. صبح بازادیصاحب مزونه! بخواب پر -

 

 امپنجم/ قسمت هجده  فصل

 

 گذاشت: زادی پر ی بازو ی دستش را رو پروا

 شد.  رمون یپاشو د زاد، یپاشو پر -

 زد و نامفهوم گفت:  یغلت

 ... بخوابم! گهید کَم یِ -

 بدون صبر دوباره تکانش داد:  پروا

 ها!کنه   یقبول نم  ربشه،یپاشو د -

 شد: ره یباز در چشمان پروا خ مهیرا تکان داد ، با چشمان ن شیها پلک

 شب آروم و بدون ترس خوابم برد!  ه یماه  ک یبعد  -

 زد:  یلبخند  پروا
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 !  زادیپر شهی بهتر م ی از امروز به بعد همه چ -

 نشست.  شیجا در

 به سمت  تنها اتاق خانه  رفت و گفت:  پروا

 .زیبرم تبر د یبپوش که من با عیلباس گذاشتم باال سرت، سر -

 به لباس ها انداخت، یرد، نگاهرا کج ک سرش 

 بود!  زی مهربان به فکر همه چ یزد، پروا ی . لبخند نیشلوار ج کی با  یاو شال سرمه  یاسرمه  ی مانتو ، یمشک ف یو ک  کفش

 :د یپرس 

 ! ز؟یتبر  یامروز بر  -

 آمد، چمدانش را کنار در گذاشت: رون یاز اتاق ب  

 مراقبش باشم.  د یآره! مامانم  ناخوش احواله با -

 را تکان داد، بلند شد و گفت: سرش 

 !شهی انشاهلل که زودتر خوب م -

 .  د یکش شی به مانتو یشد. دست رهیخ نهی در آ   زاد یاتاق به پر یقد  نه یتن کرد، در آرا  شیها لباس 

 آرام به در ضربه زد:  پروا

 . زادیپر -

 نگاهش را به پروا داد و گفت:  نه یدرون آ از

 بله.  -

 زد و گفت: ی مو را به سمتش گرفت، لبخند مهربان یاتو  پروا

 موهات رو مرتب کن. ی جلو -

 پروا حواسش به همه جا بود. اتو را به برق زد و منتظر  ماند گرم شود.  د،یموج دارش کش  یبه موها یدست
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 خم شد: نیپنچره به داخل ماش  از

 ! ؟یایتو نم -

 به ساعتش انداخت و شرمزده گفت:  ینگاه

 شد! رم ید  یلیخ ی ول  امیکه همراهت ب استخوی دلم م -

 زد و رو به پروا گفت:  یلبخند 

 باشه، مراقب خودت باش! -

 را به حرکت در آورد.  نیماش   یکوتاه یسر تکان داد و با خداحافظ پروا

نوشته شده بود داد بخش   یی با طال نی که نام مغازه به الت د یسف ی. نگاهش را به تابلو د یکش شی به لباس ها ی وسواس دست با

 خود خواند: ش یبخش کرد و پ

 اِ...س...پ...و...ر...ز...ا!-

 گفت: نشست و پشت هم چند بار شیلب ها ی توانسته بود نام را بخواند،  رو نکه یاز ا یلبخند 

 اِسپورزا... اِسپورزا!  -

خود   شیداخل را برانداز کرد.ناخودآگاه پ  زیبراق و تم یشه یتر شد، از پشت ش    ک یبه در اتومات نزد ی قدم د،یکش  یق یعم نفس

 گفت: 

 ! یچقدر بزرگه! مثل عمارت حاج عل -

پر زرق و برق عروس در   ی که لباس ها  ییشد به مانکن ها رهیرا در نظر گذراد و بعد خ ییطال یو با دسته ها  د یسف ی ها مبل

 کم کند. ی ترسش را کماس  قش یعم ی داشت  با نفس ها ی سع د،ینفس کش قی. دوباره عمد یدرخش ی تنشان م

 شد به افراد در سالن.  رهیدر قرار گرفت، در باز شد و نگاه او خ  یرو  روبه 

 به سمتش آمد و با لبخند گفت:  یدر حال پخش بود، زن  ی میکالم و مال ی ب آهنگ

 خانم.  نیخوش اومد  -
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 که پروا گفته بود را در ذهن مرور کرد و بعد گفت:   یسالن بردارد، نام ی کرد لبخند بزند و چشم از بررس  یسع

 کار داشتم.  ییطباطبا  رارسالنیام ی ممنون. باآقا -

 

 امپنجم/ قسمت نوزده  فصل

به   یانداخت، پُک زاد یبه پر یچشم نگاه یزد. از گوشه   یفندک سکوت اتاق را بر هم م ی برهم خوردن در پوشِ آهن یصدا

اتاق   یگوشه  باری نی . نگاهش را دور تا دور اتاق گذراند، مشد ره یخ زادیبه چشمانِ متعجب پر  یزد. از پسِ مه خاکستر گارش یس 

همه   نیاز اخسته  زادیسوخت. پر اش ه ی اخم کرد...ر د،یکش  نهیگرفت، دود را به س  گارش یس از  یقیتوجهش را جلب کرد. پُک عم 

را دود کرده بود. از   گارش ینزده و  تنها س  یکه امده بود و مرد مقابلش حرف شد ی م یساعت م یبه ساعت انداخت، ن یانتظار  نگاه

داد    رونی ب شیلب ها  انیدود را آرام آرام از م ردکرد، به سمت در رفت، م کسیاش فشانه  یرا رو  فش یشد، بند کبلند  شیجا

 گفت:  یخش دار  یبعد با صدا یوکم

 ! نیبش -

  ر یرا در ز گارش یهمان مبل رها کرد، ته س  ی به سمتش برگشت و آرام جسمش را رو زادیرو محکم بود! پ ی دستور  لحنش

 خاموش کرد، دستانش را پشت گردنش قفل کرد.  ستالیکر یِگاریس 

به صدا در آمد، سرش را به سمت ارسالن کج کرد، با   یصندل ی جلب شد.چرخ ها یکوچک و چوب   باری نیدوباره به  م   توجهش

  ی داد و صاف نشست، ارسالن خونسرد بود و کامال ب ی را به صندل اش که یبلند شد، ت یصندل ی اش که از روه مردان بتِ یه دنید

 تفاوت! 

 ! زادیپر -

 هستم! یجمع شد: شاه عبداله شیها اخم

 ! زادیکرد: پر  د یتاک گستاخانه

 هم فشرد.  ی را رو چشمانش

 بازش کن.  -

که جام  را   ینی بار قدم برداشت، ح ی نیشد.به سمت م رنگره ی ت یله یدو ت  خِیو چشمانش را باز کرد. نگاهش م د یکش  یق یعم نفس

 کرد گفت:   یو سرخ پر م ق یرق ات یاز آن محتو
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 ! ؟یخور  ی م -

 جمع شد: نه!  شیهااخم

 کرد گفت:  ی م ک ینزد شیجام را  به لب ها ینیرنگش نشست، ح د یسف ز یم یلبه 

 ! ؟یآزاد شد  ی ک -

 حدوداً دو هفته.  -

را مزه کرد و   ش یاش را در هم جمع کرد، جام را از لبانش فاصله داد، لب هارا تکان داد، طعمِ گس و تلخ م*ش*.....چهره  سرش 

 کوباند.  ز یم ی و جام را رو د ینفس نوش  کیرا  اتی محتو  یکرد و بعد ما بق یدوخت، مکث  زادی نگاهش را به پر

 و متعجب حرکات ارسالن را در نظر گذراند. ده یترس  زادیپر

 س...استخدام...اِ  یمن برا -

 نشست: زش ی را قطع کرد، پشت م حرفش

 ... یمتنه ندازم،ی نم نیحرف شمس رو زم ،یواسه موندن ندار یی شمس گفت جا -

 عجوالنه گفت:   زادیپر

 ! ؟یمنته -

 ! یکن ی من زندگ یتو  خونه  د یزد: با یشخند ین

 مش شد: کال  یتعجب چاشن 

 ...ج...کجا؟! ک  -

 را تکان داد زمزمه کرد: سرش 

 من!  یخونه  - 

مرتبش کرد، نگاهش   ی و کم د یکت خود کش یقه یبه  ی دهان باز کرد تا اعتراض کند،  دست د،یرا در هم کش ش یاخم ها زادیپر

 :  طانیکرد، نگاهش َشر بود و ش 

 ! ته؟یحال شم، یدست به کار م  نجایهم کنم ا یبخوام کار! من اگه زادیرو از ذهنت دور کن پر فت یافکار کث -
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 .ایح ی انداخت و در دلش زمزمه کرد: ب نییشرم سرش را پا با

 عقب رفت:  یکم

 . یکنی زندگ اطیح یگوشه   تییتو سو ی تونی که رفته، م  شهیمی چندماه دارمیسرا -

 مکث آرام گفت: ی نداخت و بعد کما زادیبه پر  یچشم نگاه یگوشه  از

 شمس... ی فقط به خاطر خواهش ها -

 نشست.   زش یپشت م و

 گفت:  اش ه یتوجه به کنا  یپروا به چشمان ارسالن انداخت و ب ینگاهش را ب  زادیپر

 ! ه؟یکارم تو مزون چ -

 باال انداخت: ییابرو ارسالن

 ! یمرتب کردن سالن بعد تموم شدن ساعت کار -

 شد و آرام زمزمه کرد: گستاخ   د،یکشیاخفه  آه

 نبود؟؟!!!  ی ا گه یکارِ د -

 را به عقب هل داد:  اش ی صندل یبه چشمانِ او کم ره یخ ارسالن

 ... یرو تو برم ه -

 مبل نشست. یرو  زادیپر یروشد، روبه  بلند 

 . روکشِ شکالت را باز کرد و آن را با ولع به دهان برد. د یکش  رونیب  یو شکالت  کرد ن یشد  دستش را درون ظرف بلور خم

 و تند و گس بود!  تلخ

 زهر مار بود!  ی شکالت  نود و نه درصد  آن

در هم جمع شد، او از هرچه طعمِ تلخ   زادی پر ی. چهره د یجو یبا لذت و عالقه شکالت را م اوردیآنکه خم به ابرو ب  یارسالن  ب اما

 زار بود.   ی بود ب ایدر دن
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 ظرف شکالت را به سمتش هل داد و  محکم گفت: ارسالن

 بخور.  -

 داد:   شیبه ابرو  ینیچ

 تلخه...-

 زد:   یشخند ین

 . اهیفقط س -

 

 ست یپنجم/ قسمت ب فصل

 

 پروا به دختر بود، جز جز صورتش را با وقت از نظر گذراند.  یب نگاهش

 پر حرص گفت:  شیدندان ها  انیم از

 !! ییطباطبا ی آقا -

مرد   یبا تاسف تکان داد، نگاهش را به کفش ها یسر زاد یگذاشت. پر ش یرو به رو زیم  یرا رو  شیهر دو پا یپاشنه ی خونسرد با

 !تیشخص یداد و آرام زمزمه کرد: ب

 اش را در هوا تکان داد و گفت: کرد، انگشت اشاره زیرا ر چشمانش

 ! ته؟یندارم. حال تی بار کار نیا یمتنه دم،ی. شندمی! فکر نکن نشنیه ،ی ه -

 به جلو خم شد و گفت: یرا در هم جمع کرد، کم شیها اخم

 استخدامم؟!  -

 به جلو خم شد، ابرو باال انداخت: نوچ!  زاد یبرداشت، مانند پر ز یم ی را از رو شیپا

 مبل جنگ زد و با حرص بلند شد، صورتش سرخِ سرخ شده بود.   یرا از رو   فشی ک د،یکش  یق یعم نفس
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 سمت در رفت.  گفت: به

 !ییطباطبا ی روز خوش آقا -

 گفت:   زادیبه خنده افتاد، دهانش را کج کرد و مانند پر رارسالن یرا چنان با حرص گفت که ام ییطباطبا

 !ییطباطبا ی روز خوش آقا -

 اش را سمت خودش گرفت و با بهت گفت: اشاره انگشت

 ! نیاریمن رو در م ی ادا -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو  یتا  ک یرا برداشت و به سمتش پرت کرد  اه یاز درون ظرف شکالت با روکش س  د،یخند 

 ! ریبگ  -

 . د یشکالت رادر هوا قاپ زادیپر

 ت انداخت:به روکش شکال ینگاه

 زهرِ مار ندارم!  نیمن عادت به خوردنِ ا -

 پرت کرد و مانند خودش ابرو باال انداخت و گفت:  رارسالنیشکالت را به سمت ام و

 !ریبگ -

 فرود آمد.   رارسالنیام یِشانیشانس بدش شکالت درست وسِط پ از

 :د یگذاشت و نال اش یشانیپ ی را رو دستش

 دِ!  ی دِ مگه کور -

 تا نخندد.   د یرا به دندان کش شیها لب

 در همش  گفت:  ی با اخم ها رارسالنیام

 !شهی حقوقت نصف م -

 گفت: استخدامم؟؟    زدی در ان موج م  یکه شاد  یینگاهش کرد و با صدا متعجب
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 رفت.  زش ی بلند شد، پشت م شیجا از

 زدم؟!  یحرف  نیمن همچ -

 اما...  -

 !  یعل ایبه در اشاره کرد:   د،یحرفش پر انیم

 کرد.  یخال  فشی بند چرمِ ک ی مامِ حرصش را روت 

 و در را باز کرد.   د یصبر کش یرا ب  گرهیسمت در رفت، دست به

 ! زادیپر -

 : د یکه پشتش به مرد بود غر ی حال در

 محترم!   یهستم آقا  یشاه عبداله -

 گفت:   یضرب گرفت و با لحن شرور  ز یم ی نوک انگشتانش رو با

 ! زادی....پرزادیپر -

 به چشمانش انداخت. یسمتش برگشت، نگاه به

 امرتون؟!  -

 شلوارش گذاشت: بِ یرا درون ج اش ی بلند شد، گوش  شیازجا

 رو نشونت بدم!  ت ییتا سو ا یهمراهم ب -

 ُسر داد.  راهنش یپ بِیرا گرفت و در ج گارش یشد پاکت س  خم

لباسش را تا    یها نیپرت کرد. آست اش یصندل  ی مکث کرد و بعد کت را از تنش در آورد و رو یکم  د،یکتش کش  یبه لبه  یدست

 !می انداخت:  بر زاد یبه پر یرا برداشت، در آخر نگاه چشیسو ز یم  یآرنج تا کرد، از رو  ی رو

 استخدامم؟!  -

 را بدهد از سالن خارج شد.  زادی آنکه جواب پر یب
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 :د یبه دنبالش راه افتاد دوباره پرس  زادیپر

 استخدامم؟!  -

 سکوت بود!  رارسالن یباز هم جواب ام و

 قرار گرفت و گفت:  ش یشد، جلو ی بار کُفر نیا

 باشمام! ییطباطبا ی آقا -

 را  فشار داد و گفت:  شیاش پشت پلک هاانگشت شصت و اشاره  با

 بچه!   ری! زبون به دهن بگ ینیچ ی نطق م ی بند دار ه یوجب راه  ه ی -

 و مظومانه گفت:   د یدهانش را بلع آب

 استخدامم؟!  -

 

 فوت کرد و تنها سرش را تکان داد.  رون ینفسش را پر صدا به ب رارسالنیام

 به او انداخت و گفت: ینگاه زادی رفت. پر نش یو سنگ  یبه سمتِ موتورِ مشک رارسالنیام

 ! نیرو نشون بد  ت ییمگه قرار نبود سو -

 شد، کاله را به دست گرفت: سوار

 سوار شو!  -

 ! ؟یگرد شد: چ نشچشما

 ! اگه نه بپر بال.یاعلی ،یتا خونه  در جا بزن  یاگه قصد دار  -

 عقب رفت و با اخم گفت: یقدم

 ! امیخودم م د یآدرس بد  -
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 کیو   ستیششم/ قسمت ب فصل

 

 مکث کرد، آدرس را گفت و موتور را روشن کرد:  خدا به همراهت!  ی کم 

 به سرعت باد دور شد.  و

 !رفتی م  ادهیپ ی همه راه را با پا ن یبه آدرس انداخت، چطور  ا ینگاه

 . و شروع به قدم زدن کرد.  د یبه صورتش کش یدست

 ی را به دست فروش ها و لباس ها نگاهش

 بود و   د یع گریدماه   ک یرنگارنگشان داد، کمتر از  

 بودن! د یدر سور و سات ع مردم 

 .رارسالنی ام ی زد، تلخِ تلخ! درست مانند شکالت ها ی او...لبخند  اما

 برسد!   رارسالنی ام یراه رود تا به خانه  د یدانست چقدر با  یمانتواش گذاشت، نم  بِیرا در ج دستانش

 بود.   ی خال فشی نداشت... ک یپول

 !د یرس ی اما مگر م زدیکه قدم م  شد ی م یساعت کیبه گز گز افتاده بود،   شیپاها

 ...ردیبگ  اش ه ی گذاشت. کم مانده بود گر شیزانو ها یجدول نشست، دستش را رو  لب

 .د یرس   یشدنِ هوا م ک یقبل از تار د یاستراحت کرد و بعد بلند شد، با یکم

* 

 بود!  دهینشست، باالخره رس  شیلب ها یرو   یرنگ ارسالن که دم در بود لبخند  اهیموتور س  دنیبه اطرافش انداخت، با د ینگاه

 شد. ک ینزد یی طال د یآرام به در  سف یی قدم ها با

حوض  را از نظر گزراند.  اط یچشم چرخاند و تمام ح رارسالن یبه دنبال ام د،یبه عقب هل داد و داخل را سرک کش ی را کم در

 زد:  ی توجه اش را جلب کرد، لبخند  اطیوسِط ح
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 قرمزِ!   یحتما توش ماه -

 

 ! شهیم دایقرمز پ ی توش ماه ییدوتا  یکی ی اِ -

 

موتورش گذاشت و   ی دستش را رو رارسالنیقلبش گذاشت و به سمت صدا برگشت، ام ی . دستش را رود ی( پری نیبا )ه شیجا از

 گفت: 

 ! یاومد ی فردا م  یذاشتی م -

 .د یطول کش ام یراه دور بود، تا ب -

 را به سمت داخل هل داد:  موتورش 

 باال!من که گفتم بپر  -

 سرش وارد خانه شد:  پشت

 ! بهیغر هی تَرکِ  نمیمونده بش نیهم -

 ببند!  -

 آب را باز کرد، سرش را  تکان داد:  ریتعجب نگاهش کرد، لب حوض خم شد و ش  با

 رو ببند!  در  گمیدختر، م رون ی از هپروت بپر ب -

 گفت و در را بست. یآهان

 رنگ ثابت ماند. یکوچک و چوب  یکلبه  یبه اطراف انداخت، نگاهش رو  ینگاه

 .دهی ! اما کفاف تورو مهی کوچک -

 . متهیغن نمی: همد یکش یآه

  زادیبه پر یکرد. دستش را تکان داد و بلندشد. نگاه ی به او متنقل م ی صورتش حس خوب یسی و خ هوای را بست، سرما  ریش 

 انداخت:



 محصور 

67 
 

 گمونم درش بازه.  ن، یبرو تو خونه رو بب  -

به دور   یرا باز کرد. نگاه ی هل داد و در چوب نییدر را باز به پا  یرهیداخل را نگاه کرد، به سمت در رفت، دستگ  یشه یپشت ش  از

راستش را   ی پا یرا باز کرد، با پاشنه  شی شد، بند کفش ها. خم ی نُقل یخانهآشپز  ک یکوچک با  تیی سو کیو اطرافش انداخت. 

 بدون خم شدن در آورد.  راپشتِ کفش چپش گذاشت و کفش  

 داد.   واریرا به د اش ه ی نشست. در حالت نشسته عقب عقب رفت و تک نفره کی تخت   یکرده بود رو  ی که ط ی ریتمامِ مس ازخسته

 داد: اش ی نیبه ب ینیراه رود. چ  ش یرو آمد ی که بدش م فیبود، آنقدر کث ف یاتاق کث فرش 

 ! یفی کث نی تو ا کرد یم  یزندگ یچطور  -

 ! اهللی -

 : ستادیتخت بلند شد، ا  یو از رو  د یکه عقب رفته بود را جلو کش اش ی روسر فورا

 .د ییبفرما -

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه رارسالنیام

 چطوره؟!   -

 ... ینته! مستیبد ن -

 :د یقدم شد، پرس   شیپ رارسالن یکرد، ام  مکث

 ! ؟یمتنه -

 با دست به فرش اشاره کرد:  د،یکش  یق یعم نفس

 ! ثفهیک  یاد یز -

 مکث کرد و گفت:  ی تکان داد، کم یسر

 بشور.  فهی کث یکنیکه هست! اگه فکر م   اطیح -

 

 و دو  ستیششم/ قسمت ب فصل
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 کفشش را بکشد گفت:  یتا پاشنه شد ی که خم م همانطور

 فرش رو بذار فردا بشور.  گم یمن که م -

 مکث گفت:  ی داد و با کم  رهیرا باال برد نگاهش را به آسمان ت سرش 

 .آشهی خشک نم ی هوا ناخوشه! االن بشور -

 : ستادیسرش را تکان داد و کنار در ا زادیپز

 ازم رو فرش؟! بند  یندار یروفرش  نجای شورم. ا ی شد، م ی ذارم هوا آفتاب ی آره. م-

 و آن را عقب برد و همان جا نگه داشت و گفت:  د ی را پنچه کش شی. موهاستادیا

 واست.  کنمی م  فشی گردم، اومدم رد ی و بر م  رمیم ی باشه، من جَلد  ی کیتو خونه گمونم    -

 گفت: د یکش  یم  نییرا پا راهنشیپ نیکه آست ی نیح رارسالنی سر تکان داد و ام زادیپر

 از خونه بردار، قفل رو دره.  یخواست یز یچ  -

 ! یباشه مرس  -

 بود:  یشرورانه ابرو باال انداخت، اما لحنش محکم و جد  برگشت،

 ! کنمی رو از حقوقت کم م  یر یگ ی که م  ییها ز یجمعه جمع! تک تک چ التیآ، خ  ی نکن ریگ  ی ستیوقت تو رو در وا ه ی -

 بهت نگاهش کرد و تنها سرش را تکان داد.  با

 و بعد از خانه خارج شد. د یآب نوش   یبرد و کم ریش  ک یآب را باز کرد، سرش را نزد ریلبِ حوض خم شد ش   رارسالنیام

کوچک و   یخانه آشپز  کیبه اطراف انداخت  یرا به در داد، نگاه اش ه ی را پشت سرش بست و تک یکوچک چهل متر  ی خانه  در

 بود.  اط یهم حتما در ح یبهداشت سی!سرو یحالِ چهل متر کی

 شیپنچره گذاشت باال ری اشپزخانه رفت و آن را ز ینشسته بود! به سمتِ صندل شیشد، خاک رو ده یبه سمتِ پرده کش نگاهش

 باز کرد.  یکی یک یپرده را  یها ره ی رفت و گ

 انداخت. اطی جدا کرد در خانه را باز کرد و آن را وسط ح لش یکه از م  . پرده راردیاش بگ رفت و باعث شد سرفه  شیدر گلو  خاک
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  ی که م یکرد، آب ی نم ی تابستان زمستان فرق ش یرا بخورد، برا ری! عادت نداشت آب ش خواستی بود، دلش آب خنک م اش تشنه 

 . بودیسردِ سرد م  د یحتما با د ینوش 

را باال رفت. قفلِ در را چرخاند و در باز   رارسالنیام یخانه  یاش خارج شد و پله ها سرش مرتب کرد، از خانه  یرا رو  اش ی روسر

 شد.

 و مشروب بود.  گاریبِد س  ی که مشامش را نوازش داد بو  ییبو نیاول

 را گرفت:  اش ی نیب اش ی روسر یگوشه  با

 برداشته!  کثافت  ی که خونه رو بو خورهی م  یچقدر زهرمار  ست یمعلوم ن -

 را  کنجکاوانه دور خانه چرخاند. نگاهش

 بود که به چشمش آمد. ی زیچ ن یاول یاسورمه  یهارنگ و پرده   یمبلِ سرمه ا 

 بود.  د یبع رارسالن یمثلِ ام  یاز مرد  یزی تم نیبود! ا زیخانهِ تم چقدر

  خچال یدر  زی رفت، در را باز کرد. همه چ صبر به سمتش  یافتاد ب خچالی آرام به سمت آشپزخانه رفت، نگاهش که به  ی قدم ها با

زد را   ی سرخ که به چشمانش چشمک م بِیخانه نگاه کرد و بدون صبر س  یاش شده بود! به عقب و در بسته بود و او چقدر گشنه 

کرد اما مکث    کی سرش را باز کرد  و آن را به دهانش نزد د، یکش رونیآب را ب ی . بطردز  بیبه س  یو گاز بزرگ  د یبه دست کش

 . د یمطمئن شد آب است الجرعه نوش  یو وقت   د یکرد و بو کش  کینزد اش ی نیکرد! آن  را اول به ب

 :د یکش  یق یعم نفس

 حال اومد.  گرمی! جشیآخ -

چرخش   ی.با صداد یکش  یخانه م  ی به سر و رو ی تا دست  کردیم دایجارو پ د یرا بست. با خچال یگذاشت و در   شیرا سر جا  یبطر

 که در دهانش بود را بجود.  ی بیخشکش زد، در باز شد و او به هزار زحمت توانست س  شیقفلِ در سرجا

 شد: رهیبه چشمانش خ رارسالنیام

 !؟ ید یجن د ه؟ یچ -

 وزمزمه کرد:   د یدهانش را بلع بزاق

 من فقط اومده بودم آب بخورم و جار بردارم...  -
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همچنان   زادی را روشن کرد و پر ونیزینگفت، تلو یز یمبل رها کرد، دستش را پشتِ گردنش گذاشت و چ یرا رو  جسمش

 خشکش زده بود.  شیسرجا

 . کنمی تو آشپزخونه؟ من که گفتم  از حقوقت کم م  یستادیوا خیبرو خونت! چته س  ا ی نیبش ای -

 

 اش را نگاه کرد.  ییخرما یبه او بود، موها رارسالنی پشتِ ام د،یکش  یق یعم نفس

 به حرفِ مرد کند گفت:  یاآنکه توجه  یب

 جارو کجاست؟!  -

 ! ؟یدست  ،یبرق  -

 ! ؟یتعجب گفت: چ با

 سرش را به عقب کج کرد و گفت:  د،یخند 

 ! ؟ی جارو دست ای یخوای م ی جارو برق -

 کنه.  ی نم ی آهان! فرق -

 : د یرا در هم کش شیها اخم

 کدوم رو بگو تا جاش رو بهت بگم.  ه یدِ  -

 ! یمکث گفت: برق  بدون

 را باز کرد، از همان جا صدا زد:  ی بلند شد، به سمت راه رو رفت و در اتاق سمتِ چپ شیرا تکان داد، از جا سرش 

 .ریبگ   ایزاده! ب ی پر -

 خودم زمزمه کرد:  شیبهت زده قدم برداشت. پ زادیپر

 کنه!  ی اسم از خودش در م نیاون وقت ا یشاه عبدالله گمی! من مه؟یاغه یچه ص زاده ی پر -

 زد.  یاتقه  د ی اتاق که درش باز بود رس  به
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 درون کمد اشاره کرد:  یِ به جاروبرق رارسالنیام

 . ریبگ  -

 . د یتخت پرت کرد و به پشت خواب  یبعد خودش را رو  و

 گفت:  گرفتی که جارو را به دست م ی نیح زادیپر

 هستم.  ی کنار گفتم که شاه عبداله د یزاده رو بزار یو پر   زادیپر ،یممنون! منته -

 بالشت گذاشت. یو سرش را رو   د یخودش را به سمت باال کش ی خورد، کم غلت

  ی ! اوککنهیبه حالم نم  ی شه فرقبا یزاده باشه هرچ یباشه پر  زاد یخواد پر ی! حاال م کنمی من هر جور که راحت باشم صدات م -

 شد؟

 :د یکشرا در هم  شیها اخم

 !د ی... حد خودتون رو بدون یمنم شاه عبداله ،ییطباطبا ی نه، نشد! شما آقا -

 

 و سه ستیششم/ قسمت ب فصل

 

 

 

 اش را تکان داد: تخت بلندشد، انگشت اشاره ی حرکت از رو کی با

 

 ! ستیاضافه نکن که اصال به نفعت ن یِوراج  رارسالنیام  یموش کوچولو، برا  نیبب -

 

بود و بازطنش، باطنش تمام   ن یپروا، ظاهر ا ی گستاخ و ببود!  نیهم زادی شد، پر رهیاش خ یدر چشمانِ جد   د،یدهانش را بلع بزاق

 درد! 
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 و گفت:  د یرا در هم کش شیها اخم

 

 . د ی! احترام خودتون رو حفظ کنییطباطبا ی آقا -

 

 زد:   یشخند ین

 

 صفر! اونم به نفعِ من.  ک،ی م یشیاون وقت م شه،یخودت بد م ی نکن! برا زاد،یپر نکن -

 گفت:  دهیبر ده یعقب رفت و بر یکم

 

 . د یحد...خو...خودتون رو بدون د ی! ُش...شما، باکنهی...نمیرو عوض نم   یز یچ نی...ایا -

 

 نداشت! ی شوخ یبا کس شد ی م ی شده بود، و جد  یجد 

فرز و زرنگ در را بست و کفِ دستش را    رارسالنی تا از اتاق خارج شود که ام  د یپا چرخ یپاشنه ی عقب رفت، رو  ی قدم زادیپر

 در گذاشت: ی رو

 

 ! ؟ی ریدَر م  یرو کولت و دار  یکه دُمِت رو گذاشت یکجا؟! مگه جوابت رو شنوفت  -

 

 وجب!  کی کمتر از  د یشان کم بود، شافاصله  د، یسمت مرد چرخ به

 که نفسِ گرمش بر صورتِ دختر نشست. د،ی کش  یقی نفس عم رارسالنیام

 سرش را کج کرد و گفت:  زادیگذاشت، پر اش رچانه یآزادش را ز دست
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 به من دست نزن!  -

 ! یطانی شرورانه و ش  د،یخند 

 خانم موشه ؟!  ید ینکنه ترس  ه؟ یچ -

 زمزمه کرد: زاد یآورد و کنار گوش پر نییسرش را پا رارسالنیشد و سکوت کرد. ام ره یرا باال آورد، در چشمانش خ سرش 

 ! یوجب ه ی  ی دونم و تو ی من م یاریحرف ب رارسالنی رو حرفِ ام گهیبار د ه ی! فقط گهیبار د ه ی -

 بزند: اد یباعث شد فر  زادیپر سکوت

 کنم؟!  تیحال گه یجور د ه ی ای  ید یفهم -

 را تکان داد.  سرش 

 در را باز کرد و گفت:  رارسالنیام

 . یبر  ی تون ی حاال م -

 یبا گستاخ شد ی که از درخارج م  ینی کرد، ح یاش خال  ی طوس  یدسته   یرا به دست گرفت  و تمام حرصش را رو  یجاروبرق

 گفت: 

 ! ییشر و گستاخ و پررو  یام گربه اگه من موش  باشم حتما تو -

 تخت رها کرد و گفت:  یدوباره خودش را رو  د،یخند 

 شر و گستاخ و پررو نخورتت خانم موشه!  یمواظب باش گربه  -

 در آورد.  شیبرا  ییرا کج کرد و ادا دهانش

 را باز کرد و بعد از اتاق خارج شد.  در

 زد: اد یفر ه یسراسم رارسالنیام

 ! زادی...پرزادیپر  -

 بدهد از خانه خارج شد. ی آنکه جواب یب  زادیپر اما
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* 

 کرده بود تا چروک نشود.  زانشیه اطرافش انداخت، پرده هارا شسته بود و نم دار آو ب ینگاه

 تخت رها کرد.  ی اش را روخسته  جسم

 . د یچیپ ی در هم م یاش از شدت گرسنگ هم فشرد، معده  یرا رو  شیبالشت گذاشت، چشم ها یرا رو  سرش 

 و جارو به دست به سمت پله ها قدم برداشت.  د یرا پوش   شیدر ذهنش جرقه زد! بلند شد، مانتو  یافتاد، فکر یبه جاروبرق نگاهش

 به در زد:  یاتقه 

 ! ییطباطبا ی آقا -

 نداد.  یهم فشرد، اما جواب یارسالن چشمانش را رو  ریام

  شیخواب باشد قفل در را آرام باز کرد و وارد خانه شد، به سمت اتاق راه افتاد و پ نکهیا یبار به هوا  نیزد و ا شیصدا دوباره 

 خودآرام زمزمه کرد:

 .امیدر ب  یشه تا من از گشنگ  ادهیپ طونیخداکنه از خر ش  -

تا   کرد یم  دارش یب د یکرد. با  یشد، مکث ک ینزد یبود.کم ده یتخت دراز کش ی دم رو رو رارسالنی سمت همان اتاق رفت. ام به

 مرد زد و صدا کرد :  ی به بازو یاضربه  دستمال کنار تخت را به دست گرفت؛ با جعبه   ی.  جعبه اوردیاش را به زبان بخواسته

 ... ییطباطبا ی آقا -

 بلند تر از قبل صدا زد:  د یکش ی قیشد، نفس عم قیاش دقچهره  ی رو

 ! ییطباطبا ی آقا -

 انکه چشمانش را باز کند، گفت: یب

 زهرمار.  -

 به عقب برداشت.  یقدم زادیرا باز کرد، پر چشمانش

 ...جارو رو اوردم! بعد.. د یمن صداتون کردم! چند بار هم صدا کردم اما جواب نداد  -

 حرفش نشست: انیم
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  ی! من بعد بدون اسم صدا نزنزاد؟یپر نهییپا ت ی! انقدر دو هزاریاسم صدا کن نه نام خانوادگ ی عنی دم ی جواب نم یالمصب وقت  -

 ! یشنوف  یجواب نم

 گفت:   گرفتی را به دست م اش ی که گوش  ی نیرا در هم جمع کرد، ح شیها اخم

 حاال کارت رو بگو.  -

 . د ییاش را بگوخواسته  یدانست چطور  ی کرد، نم مکث

 ...غذادرست کنم؟! رمیبگ له ی...مسله ی...مقدار...وس هی...خچالتی...خی..از....تونمی ...م...ممن-

 تخت پرت کرد.  یاش را رو  یگوش 

 شد و بعد گفت:   رهیخ زادیبه چشمانِ پر  یرا باال آورد، کم سرش 

 نوچ! -

  ستاد، یا نهییآ ی تخت بلندشد، روبه رو ی از رو  ی زیبا خ رارسالن یانداخت. ام نییسرش را پا د یو ناام را از هوا پر کرد،  شیها لپ

 و گفت:  د یابروانش کش ریاش را زبرگشت، انگشت شست و اشاره  زادیبه سمت پر د،یکش  شیرا در موها شیهاپنجه 

 

رو   کهیکن که روده بزرگه کوچ  فیرد  ی ...فقط جلد یاری منم م  یبرا یکن  ی سر هم م ز یچ هی  یداری ! بر م شهی تنها تنها نم -

 نده! درسته لومبو

 

 و چهار ستیششم/ قسمت ب فصل

 

 

 آمد.   یبه نظر م  یخوب یمکث کرد،  معامله  یکم

 شد. رهیپروا در چشمانش خ یب

 : د ییآ ی به حرف ب رارسالنیباعث شد ام اش ی طوالن مکث
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 . یوداع بگ  یرواز شدت گشنگ  یتا صبح دار فان د یبا ی! منته یقبول نکن ی تونی م -

 را تر کرد و گفت:  شیها لب

 . کنمیقبوله! اما من تنها تنها کار نم -

 اش را طرف خودش گرفت و با تمسخر گفت: جمع شد، انگشت اشاره شیها اخم

 که من کمکت کنم؟!   ستین  نیمنظورت ا انایاح -

 گفت:  یرا به کمرش زد و جد  دستش

 بود!  ن یمنظورم ا  قایدق -

 را باال انداخت: شیابرو  یتا

 آ.دور برت داشته  -

 یامبل سرمه   ی رو داشت،ی منگه  شیها ییتنها یکرد و آن را برا   یافسرده را درون خودش خفه م  زادیپر د یبا بود،ی گستاخ م  د یبا

 پا انداخت و گفت:  یرو  ییرا با تمامِ پرو شینشست، پا

 ... ییطباطبا ی آقا -

 قطع کرد: دتیرا با جد  حرفش

 . رارسالنیام -

 مکث کرد:  ی را تکان داد، کم سرش 

 ...رارسالنیام -

 لب هاش نشست.  ی رو یروز یپ ی از رو یلبخند 

 گفت:   شیلب ها ان یرا باال انداخت و از م شیابرو  یتا

 هوم؟!  -

 خانه اشاره کرد:به آشپز  زادیپر
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 ! میکنی با کمک هم غذا درست م  -

 : د یکش ش یابرو ریرا بهم جفت کرد و ز اش یانیانگشت شست و م د،یخند  زیر 

 کمک دست تو؟!  ام یابهت ب نیمن با ا -

 را تکان داد:  سرش 

 !یایدر ب  ی کمک دستِ من، تا از گشنگ   یآی ابهت م نیتو با ا -

 مبل سه نفره رها کرد. یباره جسمش را رو  ک یعقب رفت و  ید،قدمیبار بلندتر خند  نیا

 دستش گرفت:   انیکوسن مبل را م د، یپشت خواب به

 آماده شد صدام بزن.  -

 پرت کرد.  رارسالن یبه اطرافش انداخت، بلندشد کوسن مبل را به دست گرفت و با تمامِ حرصش آن را به سمت ام ینگاه

 وار گفت:  د یکج کرد وتهد  زاد یرا به سمتِ پر سرش 

 .آشم یبلند م  -

 خانه را نشان داد و گفت:  کرد با انگشت اشاره اش آشپز ز یرا ر شیها چشم

 ! یرو وداع نگ  یدار فان یمراقب باش از شدت گشنگ  جای . تو هم هتییسو رمی م دارمی خوام برم یم  یمن هرچ -

 باال انداخت:شانه نشست،

 قطعه.  تییگازِ سو  ی! منتهستین ی حرف -

 از تعجب گرد شد: چشمانش

 تو سرما بمونم اونجا؟!  ی من چطور   -

 و زمزمه کرد: د یکش  یپوف

 ! ؟ید یرو ند  وار ید  یرو  یبرق  ی! بخار شترهیب ی وجب ه ی ی از تو یماه یمغز وامونده  -

 بود...  ده یکرد، دستانش را پشت گردنش قفل کرد. د مکث
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 به آشپز خانه اشاره کرد:  مرد

 ! یکنی چه م نم ییبدو ب -

 . یطانیش  رارسالنیمارموز و مانند ام د،یخند 

  تابه یو آن را در ماه  د یکش رون یرفت، تخم مرغ را ب خچال یاجاق گاز گذاشت  سمتِ  یرا رو  تابهیسمت آشپز خانه رفت، ماه به

 شکاند.

 بود انداخت. یگوش   یصفحه  یکه چشمانش  رو  رارسالن یبه ام یرا خاموش کرد، نگاه گاز

و غرورش را    تیشخصیته مانده  رارسالنی و ام اورد یتا مبادا کم ب کرد یمقابلش مثل خودش برخورد م  د یرا مشت کرد، با دستانش

 له کند. 

 زمزمه کرد: د، یکش یآه

 سفره کجاست؟! -

 آورد گفت: یآنکه سرش را باال ب یب

 . زیم  یرو  -

 را به دست گرفت.  یی طال یمشک  یرفت، سفره  زیم سمت

 خورد؟!  ی را م شیغذاکنار مرد  د یداشت، با  د یترد یکم

شد!   ی زد نابود م یم  یرا نداشت اگر با او هم َسرِ ناسازگار ی کس رارسالنیکرد، او االن جز ام ی عادت م د یرا کنارگذاشت! با د یترد

 گرم...  یخواب داشت نه غذا ی نه جا

 سفره برد.   یرو  یکی  ی کیرا   تابهیخانه برگشت و بشقاب و ماهپهن کرد، دوباره به آشپز نیزم  یرا رو  سفره

 ! ؟یخوری نم -

 زد و بلند شد.  ی مبل غلت یرا خاموش کرد،  رو  اش ی گوش   یصفحه 

 نگاهش به سفره افتاد غرزد: تا

 تخم مرغ؟!  -
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 لبخند کنار سفره نشست:  با

 . ینخور  ی تونی م -

 نشست:  زادی پر یروراجمع کرد، روبه  شیها اخم

 ! بده اون نونو. یکن ینخورم که تَک خور  -

هربار او را با    نکهیبود، مکث کرد، معذب بود از ا تابهی را خورد. نگاهش به درون ماه شیحرف غذا  یرا به سمتش گرفت و ب نان

 !شد ی هم نم فشی اسم کوچک صدا بزند.اما حر

 ! رارسالنیام...ام -

 بزرگش را در دهانش  گذاشت: یرا تکان داد، لقمه  سرش 

 هوم؟!  -

 ! ه؟ی تو مزون چکار من   -

 گذاشت گفت:   یسفره م ی را رو وان یکه ل  ین یح د،یرا الجرعه نوش  آب

 ! ستیسخت ن -

 نگاهش کرد که ادامه داد:  منتظر

 تو سالن! یباش  د یبندم، تو راس ساعت هشت با یحول وحوش مغازه رو م نیهم  م،یساعت هشت، هشت و ن -

 خب؟!  -

 زد: یشخند ین

برو برگشت   یاتاق و کفِ مغازه ب  وار یمثقال خاک نشسته باشه رو در و د ه ی! یکف مغازه ، به عالوه اتاق کارِ من رو باس بِساب-

 ! ته؟؟یحال ،یاخراج

 

 و پنچ ستیششم/ قسمت ب فصل
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 بود.  ی هم قانع و راض نیبه هم کرد؟ی بود اما چه م یطوالن شی را تکان داد، راه  برا سرش 

 نجوا کرد:  ی دختر انداخت و با لحن آرام نیبه چشمانِ غمگ  یگاهن رارسالنیام

 ! ه؟ی راه برات طوالن -

 ماند: ره یرا تکان داد در چشمانش خ سرش 

 مقدار. ه ی -

 گرفت:   واری اش را به سمت کنج داشاره انگشت

 .. نیاونجا رو بب -

 ...یکاله کاسکِت مشک  کیشد، رهیکرد خ ی که او اشاره م یکمرش را چرخاند و به سمت زادیپر

 کرد و بعد زمزمه کرد:   یمکث  رارسالنیام

با من   یتونی رم م ی ! من هر شب هشت میش ی بدهکارِ من م ی چ هی تا برسونت آخر ماه   یریبگ  نیماش   یاگه هر روزِ خدا بخوا  -

 .یایب

 رفت گفت:  یم  یکه به سمتِ در خروج ی نیبلندشد  و ح شی جمع شد، از جا شیها اخم

 . ظرف هارو هم خودت زحمتش رو بکش! امیخودم ب دمی م  حیترج   -

 .را در دهانش گذاشت لقمه  ن یزد و آخر یشخند ین

! مجبور به تحمل  رارسالنیرفت آخرش بن بست بود و سِد مقابلش ام ی که م  ییرفت. هر سمت و سو نییبا سرعت پا هاراپله

 شد. ی م ز یفکرانه اش لبر ی ب یها شنهاد یو پ رارسالن یبودن ام  یطانیهمه شر و ش  نیصبرش از ا ی کردنش بود اما گاه

 مرد نشست. نگاهش را به آسمان داد، زمزمه کرد:  یخانه  یهاپله  یرو  د، یکش یآه

 سرساعت اونجا باشم.  قیپنچ حرکت کنم تا بتونم دق د یسالن باشم، من کمِ کم با د یهر شب هشت با -

 !یتا سرساعت سالن باش  یحرکت کن  می چهار و ن د ی! بایرس  یم  م ینه، اون وقت هشت و ن -

 قلبش گذاشت و زمزمه کرد :   یبلندشد، دستش را رو  شی از جا دهیمرد ترس  یبا صدا 

 زَهرِترک شدم. -
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 . د یکش رونیرا ب اهشیشلوارش برد و شکالت با  همان روکشِ س  بِی دستش را درون ج د،یخند 

 بود.  اش یشگ یتلخ همراه هم شکالت

 عقب رفت:  یقدم

 من برم بخوابم.  -

 .ستا یوا -

 مچ دو دستش را تکان داد:  ستاد، یا کالفه

 بله؟!  -

 و گفت:   د یکش رون یتلخ را ب  ی از شکالت ها یکیشلوارش برد،  بِ یرا درون ج دستش

 شکالت؟!-

 . کردی مرد مرموز را خفه م   نیهم فشرد، آخر با دستانِ خودش ا یرا رو  شیها دندان

 . تلخ دوست ندارم -

 نشسته بود، نشست. زادیقبل پر ی قیکه دقا  یاپله  یو  رو   د یباال کش یزانو کم  یرا تکان داد، شلوارش را از رو  سرش 

 زانوانش گذاشت و انگشتانش را در هم قفل کرد و زمزمه کرد:  ی آرنج دستانش را رو 

 ! ؟ یتلخ دوست ندار ان یهم با پا لمیف ؟ یچ لمیف -

 ده اش گرفت: خن  رارسالن یربط ام یسوال ب  از

 داره؟!  ی چه ربط -

 :د یصدا خند  ی و ب مردانه 

 نه؟!   ای یدار  -

 اش را در آب رقصاند: حوض نشست؛  انگشت اشاره   یعقب رفت، لبه  گرید  یقدم

 تلخم!  انهیبا پا  لم یبرعکس، من عاشقِ ف -
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را  گارش یشلوارش فرو کرد و پاکت س  بی را به آب حوض داد و تمام انگشتان دستش را در آب فرو برد.دستش را در ج نگاهش

  گارش یگرفت و س  گاریس  یرا باال گرش یدست فندک را روشن کرد و دست د   کیدهانش گذاشت، با   یان را گوشه  د،یکش رون یب

 را روشن کرد.  

  ی را از گوشه  گارش یس  ظ یگرفت، سرش را باال آورد و دود  غل گاریاز س  ی قیبود، پک  عم اطیح  یها زه یبه سنگ ر نگاهش

 .د یکاوی را م  شیتک تک رفتار و حالت ها  زادیمدت چشمانِ پر نیفرستاد؛  و تمام ا  رونیدهانش ب

سفره با او شام خورد و   کیبه او کرده بود که سر  یاد یهم اعتماد ز نجایروز بود که با مرد آشنا شده بود، از نظر خودش تا ا کی

قدم   تییآنکه به او توجه کند به سمت سو یبلند شد و ب  شیاز جا د،یبزاق دهانش را بلع  ،زد ی م شی صدا یمیانقدر راحت و صم

 برداشت.

 

 و شش  ستیهفتم/ قسمت ب فصل

 

دست    کی نی نداشت و هم دنیپوش  یبرا  یگری. لباس داش را از دور گرونش خارج کرد  یداشت و روسرسرش را باال نگه  یکم

 اش را باز کرد و نوشت:  شبانه  ی ها ادداشتی یرا به دست گرفت، صفحه  اش یلباس تنها لباس او بود. گوش 

تموم   شه،یکم نم  یزندگ  یمنم باهاش اُخت گرفتم. درد ها ست،ین یم شدنتمو  یای بدبخت چیه دمی! فهمآرمی دارم کم م  گهید -

  هامونیکه درد و بدبخت م یکن  یم  نیاز اونجا به بعد به خودمون تلق شه،ی حس م یبه بعد جسم و روح ب  ییجا ه ی! فقط از شهینم

فعاله و بزرگ تر از سنِ ما   ش یب ی و گاه  کنهی آد، با ما رشد م یم  ایبا ما به دن یبدبخت ست ین یجور  نیکه ا یکم شده! در صورت 

 !شدمی دانشگاهِ زندگ ل یهم ندارم، اما فارغ التحص لپم یکنه. من د  یعمل م

 

تر   عیکرد هرچه سر یتخت گذاشت، چشمانش را بست و سع یخاموش کرد و رو  رای گوش  د یبه پهلو خواب  د،یجان خند  یب 

 باشد! توانستی م  ی. جزء مرد ک د یکش ی قیتخت نشست، نفس عم ی رو دهیخورد ترس  که به در  یابخوابد. با تقه 

 ! باز کن کارت دارم! زادیپر ی آها -

در را به   ی  گره ی، دستبه سمتِ در رفت  بستی را م شیمانتو یهاکه دکمه  ی نیسرش گذاشت  و ح  ی را با حرص رو اش ی روسر

 را در هم کرد.  شیو اخم ها   د یکش نییسمتِ پا

 ! ؟ینصف شب ه یچ -
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  ی را رو گاریپک را گرفت، س  ن یکرد و آخر ک ینزد شیدستانش داشت آن را به لب ها  انیرا م گاریانگشت شست و اشاره اش س  با

 گردنش را فشرد:  یهاله کرد. دستش را پشت گردنش گذاشت و مهره  شیپاها ریها پرت کرد و آن را ز زه یسنگ ر

 داخل؟!  ام یب ای رون یب یای م -

 جمع تر شد، ناچارگفت:  شیها اخم

 تو.   ایسرده! ب -

 فوراً در را  جفت کرد:  زاد یبه جلو گذاشت، پر یدر همش قدم  یبا اخم ها رارسالنیپشت در کنار رفت و ام  از

 هات  رو در آر.  ییکجا کجا؟! اول دمپا -

 گفت: ی با کالفگ  شیلب ها ان یچشمانش را بست و از م یالحظه 

 .آم یافتاد یر ینوچ، عجب گ -

 تخت نشست. یزد، لبه  تیاز سر رضا ی درآورد. لبخند   یرا از پا شیها یی اشاره  کرد. ناچار دمپا شیچشم و ابرو به پا با

راستش را باال   ی و زانو  کردی چپش را جمع م ی که پا ی نیرا به تخت داد، ح اش ه یتخت نشست و تک  نییپروا پا ی ب رارسالن یام 

 : د یکش شیلب ها ی اش را روداد و پشت انگشت اشاره هی آرنج دست راستش را سر زانو تک  ،آوردی م

 باهم... ای یری فردا خودت م  -

 را قطع کرد:  حرفش

 من نسوزه.  یدلت برا  رم، ی ! گفتم که خودم منجا؟یا یاومد  نیا ی برا -

 شکستن قلنج گردنش بلندشد. ی کج کرد، صدا  زادیپر یدر همش سرش را سمت عقب و سو   یاخم ها با

! تا هر وقت که  چیکه ه یمنو االن معلوم کن! اگه فردا اومد  فِ ی. تکلسوزهی نم یاحد و الناس  چیه  یزر مُفت نزن! من دلم برا  -

زنان، نرمک نرمک راه   تا سالن قدم  د یتا آخر با ی ریبگ  افه یق  یو بخوا  یارینه ب یرفت و آمدت بامنه واِال اول کار یکنی اونجا کار م

 را خسروان دانند. شیگفتن صالح مملکت خو م یبا خودته، از قد  می! حاال تصمیبر

 هشدار بود.  ک ی یهمگ  شیزد و حرفش ها  یحرف م ردیآنکه نفس بگ  ی بند آمد،  ب زبانش

 کرد؟!  یرفت و  آمد قبول م  یرا برا  رارسالنیام شنهادیپ د یو سکوت کرد، با د یکش  یق یعم نفس
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 گفت:  اریاخت یب

 ! کنهی خودش م شِیپ ی چه فکر نهیبب ی کیاگه  -

 زد: یشخند ین

 با خودته.  م یتصم  زادیپر  -

 آرام زمزمه کرد:  زاد یاش فشرد. پربسته  ی اش را پشتِ پلک هاانگشت شست و اشاره  رارسالنیرا تکان داد، ام سرش 

 . کنمی تا فردا روش فکر م  - 

 پررنگ تر شد. ش شخند ین

باز کرد و   راف یک  د،یکش  رونیرا ب اش یپولِ چرم مشک ف یشلوارش برد و ک بِیدستش را پشتِ ج د، یکش  نییخودش را پا یکم

ُسر  داد   بشیرا در ج ف یبلندشد،  ک شیاز جا یایاعلیتخت گذاشت و با  یدستش را لبه  د، یکش رونیب یچندتراول صدهزارتومان

 بود گرفت.  ش یپا یکه نگاهش به انگشت ها زاد یو تراول هارا مقابل پر

 .شهیم  ازت ین هی دستت خال  ر،یبگ  -

باشد پول   ی آنکه منتظرِ جواب ی ب رارسالنیشد، ام مانیتنش افتاد پش ی قبول کند، اما نگاهش که به لباس ها خواستی نم دلش

 تخت گذاشت و به سمت در رفت. ی هارا رو

 و گفت:   د یرا پوش  ییدمپا  یلنگه  ن یا باز کرد، اولر در

 از باال بردار.  ایب یخواستی هرچ خچال، ی ی پول خرت و پرت نخر برا نیبا ا -

 :ستادی بلندشد، کنار در ا شیجا از

 . شهی که نم ی طور نیاما ا -

 را تکان داد و گفت: سرش 

 هم داره.  یشرط و شروط ی! منتهشهی م -

 شد و زمزمه کرد:  ره یچشمانش خ در

 ! ؟یچه شرط -
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 شلوارش گذاشت: بِیدست چپش را درون ج یها انگشت

  یکنی منم درست م  یبرا یکرد  ستیواس خودت راست و ر  یهرچ ا ی شه،ی تک تکش از حقوقت کم م متیو ق   یداری برم ای -

 از من؛ پخت و پز از تو.  له یمسله ی.  وس میش  ی حساب م ی ب یجور  نیکه ا

 فکر کرد، شرط دومش بد نبود.  یکم

 قبوله.  -

 را باال انداخت: شیابرو  یتا

 تو.   یِحله، پس صبحانه ناهار شام پا -

 

 و هفت  ست یهفتم/ قسمت  ب فصل

 

 خانه اش رفت.  ی بلندبه سمت پله ها یبا قدم ها رارسالنیاجبار لبخند زد، ام به

  ی هر اتفاق یروز ها خودش را آماده نیاست. ا ی چه روز شیدانست فردا برا ی را به در داد، نم اش ه ی آرام در را بست و تک   زادیپر

شد به عکس سه   رهیرا باز کرد و خ  ی را به دست گرفت، گالر اش ی برد! گوش  یخوابش نم گری کرد تا بهت زده نشود. د یم

 خوب بود!  زیچچقدر آن وقت ها همه  د،یکش  ثمیو بعد صورتِ خندان م  ناز یپر یهره چ یاش را رو . انگشت اشارهشانی نفر

 تر کرد.    یو آن هارا کم د یاش کشبرجسته  ی لب ها  یرا رو  زبانش

آمده بود افتاد، مدت ها بود که جزء کانال   شیکه از تلگرام برا ی امیو پ  یگوش   یصفحه  یچشمش به باال ، یآالرم گوش   یباصدا

جمع شد   شی اش ناشناس بود. اخم هارا باز کرد، شماره امیبود. پ دهیبه او نداده بود و حالش را نپرس  ی امیپ یسر و ته کس یب یها

 او را از کجا گرفته بود!  یبود...اما شماره  رارسالنیباز شد، ام  شیاخم ها معکسِ مخاطب کم ک دنیو با د

  ی به هم برسد. رو د یچرخ یم  رهیکه دور دا یی فرستاده بود را باز کرد و منتظر شد سر و ته خط ها شیکه برا یتفاوت آهنگ  یب

 گذاشت. رسرش یساعد دستش را ز د،یتخت دراز کش

 نوشت:  شیو برا  د یرقص صفحه  یرو  دستش

 ! ؟یگرفت ی شمارم رو چطور -
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 فورا خوانده شد و جواب آمد:  امشیپ

 خودم.  یتک زدم به گوش   تیباگوش  -

که داشت شام را    یفرستاد، وقت رون یفکر کرد وبعد نفسش را پرصدا ب  ی دو شکلک چشمک و خنده گذاشته بود.کم امشیپ اخر

 . اش نگذاشته بود یگوش  ی برا ی رمز نکهیبود، خودش را لعنت فرستاد از ا ز یم یرو  اش ی کرد گوش   یحاضر م

 نگرفت نوشت: زادی از پر یکه پاسخ  رارسالنیام

 آهنگ رو گوش کن، قشنگه!  -

 قلب قرمز... ک ی امشیآخر پ و

 تا آهنگ را بشنود. زشد یت شیپخش آهنگ را لمس کرد، چشمانش را بست و گوش ها  

 

 توام  شانی پر یمو  یشده  شانیپر من

 که مسلمان توام  م یبگو ست،یاگر ن کفر 

 توشدم  اهیس  یگرفتار تو و  مو  من

 سرکش، به خدا رام و به راهِ توشدم من

 تازه کند  یامن هرنفست، معجزه   یوا

 آمد، که مرا با تو هم اندازه کند!  عشق

 

کرده باشند، چقدر آهنگ به دل و جانش   ق یتزر  شیبه رگ ها یقو  یمسکن  ییباره آرام شد و گو ک یرا قطع کرد، به  آهنگ

 کرد.  یم  ی از او دور بیشب ها عج نیشد که ا یو کم کم چشمانش گرم خواب نشست شیلب ها ی رو  ینشسته بود. لبخند 

 *** 

 

 لب غر زد:  ر یدرست چشمانش را هدف گرفته بود. ز د یخورش  یخورد، اشعه  یغلت
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 منه بدبخت!  ی تو چشا یبِتاب د یدرست با -

 فوراً پتو را از سرش برداشت.  ی. اما دستد یسرش باال کش ی هم فشرد و پتو را تا رو ی را رو شیها پلک

  یچشمانش م بانیکه دستش را سا ینیهم افتاد و ح  ی دست بر دار نبود! چشمانش رو د یناخودآگاه باز شد، نورخورش  چشمانش

در همان   دهیسرش باعث شد بزاق دهانش را ببلعد و ترس  یآن هم درست باال ، ینگاه فرد ینیکرد نرم نرمک آن را باز کرد. سنگ 

  ه یاز ثان یباعث شد در کسر رارسالنیام طانیباز و چشمان ش  شین دنی دهد، د  کتسرش حر یچشمانش را به باال د یحالت خواب

 اش بکشد.برهنه  یو پتو را دور بازو ها  ند یتخت بش ی رو

 گفت:   طنتی از ش پر  یی با خنده و صدا رارسالنیام

 !  ؟ید یچیچرا خودتو پ گه یبزنم تو خواب زده بودم، د دتیخواستم تاحاال د ی خنگِ مادرزاد، اگه م -

 کرد و بعد ادامه داد:   یکوتاه  یخنده

 باال باش!  گه ید  قهیتا پنچ د باال،رمی م-

 

 زد به سمت در رفت:  یکه غر م   یدرحال و

 بلومبونم.  د یحانه و ناهار رو باهم باکنه! االن صب ف یمثال قرار بود صبحانه رد -

 

 و هشت  ستیهفتم/ قسمت ب فصل

 

 فرستاد.   شیها یبه حواس پرت ی بلندشد، لعنت شی و از جا د یکش  یق یعم نفس

 لب غرلند کرد:  ریز

 آخه دختر حواست کجا بود که در رو قفل نکرده خوابت برد!  -

اش سر داد به سمت در رفت و  مانتو  بِیرا در ج لیساعت ده بود. موبا اش را روشن کرد تخت چنگ زد. صفحه   یرا از رو  لشیموبا

 . د یرا پوش  ش یکفش ها
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 به صورتش زد.  ی حوض خم شد، آب لبِ

 حرامش کرده بود.  رارسالن یکه ام  یاو بود و او غرق خواب خِیبالکن م ی از رو رارسالن یام نگاه

صورتش را    نش یآست یبا لبه  د،یچک یم  ن یزم ی و رو  د یغلت ی صورتش م ی هم فشرد، قطرات درشتِ آب رو ی را رو شیها پلک

 پاک کرد. 

 شده بود.  ده یحال دور تا دور حوض چ ی افتاد که پژمرده و ب ییبه گل ها نگاهش

 را به کمر زد و با خودش گفت:  دستش

 وقت ببره!  ادیز هاچاره یب نی گمون نکنم آب دادن به ا -

 رفت و آن را در حوض گذاشت تا آب در آن پر شود.  اطیپاش کنار حبه سمت آب  و

 صورتش نشست. ی رو یبعد شروع به آب دادن گل ها کرد، لبخند  و

افتاد که پشتش به او بود و   رارسالنیکه به در زد وارد خانه شد. نگاهش به ام ی کوتاه  یباال رفت و بعد از ضربه  یکیهارا دوتا   پله

 بود. رونینگاهش از بالکن به ب

 بود!  ی، جد و به سمتش برگشت  د یپا چرخ یپاشنه  ی در همش رو یکرد، مرد با اخم ها  یاسرفه 

 بود؟!  یقرارمون چ -

 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 خواب موندم!  -

 گفت:  یباز شد و با لبخند  شی را تکان داد، اخم ها سرش 

 صبحانه آمادس. ایب -

 گفت:   کالفه

 . گهید یخورد  ی! خودت م؟یکرد  داری منو ب ی پس چرا اول صبح -

  یچهارنفره  زِ یپرت کرد، به سمت م ییظرف شو نک یدرون س   قیدق  یر یهدف گ ک یرا که هنوز تمام نشده بود، با  گارش یس  

 آشپز خانه رفت و گفت: 
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 انقدر غر نزن.  ایب -

 فرستاد. رونیپوف ب ک یو بازدمش را همراه با  د یکش  نهیبه س  قیرا عم دم

 اشاره کرد: شیروبه رو ینشست، با دست به صندل زیم پشت

 به زور متصول شم؟! ای ینیش ی م -

 نشست.  زیحرف پشت م ی بود، پس ب اش گشنه 

 داد:  مربا را به سمتش هل ی  شهیش  مرد

پوست و   یتو تنت! شد  فتهی! بخور بزار گوشت بیخورده باش  یدرست حساب  ی مدت غذا نیخودت، فکر نکنم ا ی برا ز یبر -

 استخوان!

. کالفه دست از  د یرس  ینم ش یباز کند، اما قوا راشه یحرف تالش کند تا درِمحکم ش  یب  زادیباعث شد پر اش ی محکم و جد  لحن

 گرفت و مظلومانه گفت:   رارسالنیرا به سمت ام شهیتالش برداشت ش 

 سفته!  ی لیبازش کن، خ -

که دستانِ   ردیبگ  زاد یدستانِ پر ان یرا از م  شهینشست، دستش را دراز کرد تا ش  شیلب ها ی رو یرا باال آورد، لبخند محو سرش 

 دختر خورد.  فی سردش به دستانِ گرم و ظر

 دختر شد. یره یپروا خ ی گُر گرفت و مرد ب زار یورد پربرخ نیا از

 عوض کردن جو و بهم زدن سکوت حاکم گفت:  یبرا

 ! ؟یبازش کن  شهی م   -

 .ردیبگ  زاد یگذاشت تا پر ز یم یرا که باز کرد آن را رو  شهیش 

 ! ؟یایبا من م ی عصر -

 دانست چه کند!   یکرد، نم ینوچ  کالفه

 گرفت.   یم  گریکرد قطعا زانو درد و هزار مرضِ د ی م ی را ط ریمس  نیهمه روز ا اگر

 انداخت: نییرا پا سرش 
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 . امیدارم؟! مجبورم که ب ی ا گهیراه د -

 :د یخند  مرموز 

 ! ازدهینمونش خط  ه ی اده، یراه که ز  -

 شد و گفت: رهیرا باال آورد، در چشمانش شرورش خ سرش 

 .موندم  یتو نم شنهادی! وگرنه منتظرِ پستیقدم دو قدم ن ه ی -

 :زبلندشد یپشت م از

 ! م؟یدار  یناهار چ ار، یپس بهونه ن -

 

 "زهرِمار  "دلش زمزمه کرد:  در

 بلند گفت:  و

 املت.  -

 و گفت: د یپنجه کش شیموها در

 کن.  فیدرست درمون رد ی چ هی که توش تخم مرغه رو خط بکش!    یجانِ ارسالن دورِ هرچ -

 گفت:  یرا باال آورد و با لحن مهربان سرش 

 ...نیتخم بلدرچ ایدرست کنم؟!   یاملت با تخم اردک دوست دار -

 کردن حرصش ی خال یشد و برا  رهیکرد، در چشمانِ شرور دختر خ کیرا بار چشمانش

باال گرفت، چقدر حرص   زادیپر یخنده  یپرت کرد. صدا زادیکنارِ مبل را برداشت و با حرص آن را به سمت پر  ییشد، دمپا خم

 لذت بخش بود!  ش یدادن مرد برا

 

 و نه   ستیهفتم/ قسمت ب فصل
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 ! رفت؟یم  باینامرتبش چگونه به آن سالن ز یتخت نشست، با لباس ها ی به ظاهر نامرتبش انداخت، بغض کرده رو ینگاه

 

 هم فشرد و گفت: یرا رو  شیها لب

 

 کنه.  ی ه مبه من نگا نه ی که تو آ  یبخت تر از من اون  اهیس  -

 

 بغضش را فرو برد و گفت:  د یکش ی قیکنجکاو شود نفس عم ا یآنکه بترسد   ی که به در خورد ب  یاتقه  با

 .تو  ایب -

 

 اش گرفت. خنده یالحظه  زادیظاهرشد، پر  رارسالن یباز شد و سر ام در

 

 !؟یخند ی م ی به چ -

 

 . گهیتو د ای...بی کرد م یتو؟ تنت رو قا یسرت رو انداخت ی طور ن یچرا ا -

 

 !؟یایجمع شد: مگه نم  شیها اخم

 

چند   نیروز در تنش بماند و حاال در ا کی از  شتر یشد. عادت نداشت لباس  ب رهیکه در تنش بود خ ی بغض کرد، به مانتو دوباره 

 شده بود.  یعاد شیچقدر عادت نداشتن ها ر یوقت اخ

 گفت:  خجل
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 !د یبرم خر  د یلباس ندارم، با   -

 

 شد و گفت:   ره یخ اش یو بعد  به ساعت مچ  د یرا کاو زادیپر رهیمکث کرد و خ یکم

 سالن. میر ی بخر بعد م یخوای که م یهرچ  م یر ی . اول مایب نایتا هشت وقت هست! فعال با هم   -

 

که ذهنش را    یدهانش را باز کرد و سوال  رود،ی به سالن م ی بعد از تمام شدن ساعت کار رارسالنی سوال بود که چرا ام شیبرا

 زد:  یلبخند  د،یکرده بود پرس  ر یدرگ

 وقت سرم کاله نره.   هیکنم که   ی کار هارو چک م رمی م  ی کنم؟! بعد ساعت کار کار یاون همه زن چ ن یمن ب-

 

 . د یبعد خند  و

دست به   رارسالنی. ام ستادیشده بود ا چی پ وار ید  یکه رو   یبدون قاب یِ قَد   نهیآ ی سرش را تکان داد، بلند شد و رو به رو زادیپر

موج   یدستش را در موها زدی در آن موج م   نیکه برق تحس ییتوجه به او و چشم ها ی ب د،یاو را کاو ش یشد و با چشم ها نهیس 

  ی پروا رو یکه ب  یو لبخند   رارسالنیام دنیهوا به سمتِ در برگشت  با د ی مرتب کرد، ب اش ی روسر  ریرا زدارش فرو کرد و همه 

 و  آرام نجوا کرد:  د یمات شد، بزاق دهانش را سخت بلعبود  شیلب ها

 ! م؟یب...بر -

 .د یخوش حالتش کش ی در موها ی هم فشرد، دست ی را رو شیها پلک

 تمام حرکاتش شد و گفت:   یچاشن یآخر  چشمک در

 

 تا برگردم.  اط یرو باال جا گذاشتم، تو برو تو ح میمن گوش -

 

 را تکان داد و با متانت گفت:  سرش 
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 باشه.  -

 

 ی هفتم/ قسمت س  فصل

 

 فرستاد، گُر گرفته بود!  رونیب اش نه یو پر صدا از س  قینفسش را عم رارسالنی رفتن ام بعد 

 اش گذاشت.جنبه  یقلبِ ب ی را رو دستش

 گذاشت. ی هم م یاش را رو چشم  کیحواسش پرت چشمکِ آخر مرد بود! چه دلبرانه   تمامِ

  ده یتپش قلبش را ناد نیبماند و ا الیخیکرد آرام و ب  یکرد و سع د یممکن در ذهنش تبع یجا نیدرهمِ ذهنش را به دور تر افکار

 .ردیبگ 

 لب نجوا کرد:   ریز 

 همه غش و ضعف نداره!  نیچشمک که ا هی  ایبه خودت ب -

 

 شود.  ز یتمتا  د ی کفشش کش ی کرد و رو سیرا پا کرد، به سمت حوض رفت و دستش را خ  ش یها کفش

 گذاشت!  یدلش م  ی رفتن آن هم با موتور را کجا نیا ستاد،یا رارسالن یموتورِ ام کنار

 اما چاره چه بود؟!   شد،ی به مرد معذب م یکیحد نزد  نیا از

 او را از جا پراند. ینیبوق ماش  یدر افکارش غرق بود  که صدا 

پشتِ فرمانش نشسته بود. چرا به   رارسالنی که  ام   یرنگ  د یپژوِ سف نیو ماش   اطیشد به تَه ح دهیجمع شد، نگاهش کش شیها اخم

 بود دقت نکرده بود؟!   نگ یپارک ه یشب بایبود و تقر ده یکه سرپوش  اط یته ح

 انداخت: رونیب شه یسرش را از ش  رارسالنیام
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 . رونیب  ارم یب نو یدر رو باز کن ماش  -

 

 توجه به حرفِ مرد گفت:  یب

 

 ! م؟یری با موتور نم! مگه ؟یقرض گرفت  یاز کس -

 

 آورد.  ی را در م  زاد یکه کفر پر ییهااز همان خنده  د،یخند 

 

 . کردمی حرص درآوردن تو استفاده م یقرض؟! مال خودمه!  از موتور هم بد نبود برا  -

 

و   چد ینپ یچکی شد، دستانش را مشت کرد تا انگشتانش دورِ گردنِ مرد مانند پ ک یباال رفت و چشمانش بار اریاخت ی ب شیابرو  یتا

 او را خفه نکند. 

 به سمتِ در رفت:  زدی لب غر م  ریکه ز  ینیح

 

 ندازه!  ی دارم که دستم م یانگار من باهاش شوخ که یمرت -

 

مرد که ته کوچه بود دو    یبود، جزء خانه  ی ساکت یرا خارج کند، محله   نیماش  رارسالنیتا ام ستادیرا با حرص باز کرد و کنار ا در

 درون کوچه بود.  یتنها خانه   رارسالنیام یسر کوچه بود و خانه گرید  یخانه

 ارسالن شد. ر یام  نیبرگش را جدا کرد، و بعد در را کامل بست و سوار ماش  کیو    د یرا به برگِ درخت سرو کش دستش

 "...یکشه شب ها که غصه دار  یدست رو موهات م  ی ک "را پر کرد نیماش  ی آهنگ اِب  ی را روشن کرد و صدا پخش
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 ! ؟؟یکه بخر  یدار  ازین ی چ زاد، یپر -

 

 

 . یرونیدست مانتو شلوار ب  هیو   ی چند دست لباس خونگ  -

 تعجب گفت:  با

 ! د؟یکوه خر ه ی ه واسه کن  ی که بهت دادم بس م  ی! اصال اون پول؟یبخر یخوای همش رو امروز م -

 

 :د یخند 

 

 هارو بخرم. ی پول فوقِ فوقش بتونم لباس خونگ  نینه! با ا -

 

 

 کرد.   سکوت

 شهر داد.  ی نگاهش را به مردمان در تکاپو زادیپر

 به ساعتش انداخت و بعد گفت:  یپارک کرد، نگاه ابانیخ یرا گوشه  نیماش 

 

 ! یکن  د یخر یساعت وقت دار  ه ی -

 

 شدند. ادهیپ نیرا تکان داد و هر دو باهم از ماش  سرش 
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 بود!  یدخترِ سخت پسند  ی نظرش را جلب کند، او از همان کودک یز یکرد تا چ  ی هارا  با دقت نگاه م نیتریو

 زد گفت:  ی قدم م زادیکه کنار پر  ین یح رارسالنیام

 . ینگرفت یچی ته پاساژ و ه م یربعه که از سرپاساژ اومد  هی!  ؟یر یبگ  یز یچ یخوا ینم -

 

 بود!  نینشست، هم شیلب ها  یبود، لبخند رو  یخانگ  یافتاد که تمامش لباس ها یابه مغازه  نگاهش

 گفت: رارسالن یتوجه به حرف ام یب

 

 ! نجاس یا -

 

 بود اشاره کرد، بعد نجوا کرد:  دهیچسب شهیش  ی که رو یکنارِ بلوزش را گرفت و به کاغذ   زادیوارد مغازه شود که پر خواست

 

 ممنوع!  ونیورود آقا -

 و کالفه سرش را تکان داد:  د یکش  یق یعم نفس

 .ایب ی پس جَلد  -

 

  یدر آورد تلگرامش را باز کرد، نگاهش رو   بشیرا از ج لشیپاساژ داد. موبا ی پله ها یرا به نرده  اش ه ی عقب رفت، تک یقدم

 کرده بود..  ر یتمامِ ذهن مرد را به خود درگ  بیاما عج دانستی خودش  نم که   یزادی بود، پر زاد یافتاد، پر یمخاطب

لب   ی پارک نشسته بود و رو یصندل ی عکسش خودش بود که در برف رو ن ینداشت. اول شتریرا باز کرد، دو عکس ب شیها عکس

 و نجوا کرد:  د یصورتِ دختر کش  ی نشست، دستش را رو شی لب ها  یرو  ی نشسته بود.  لبخند  قیعم ی لبخند  شیها

 

 موش کوچولو!  -
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 متن از موالنا بود!   کیعکس آخرش  و

 سر  میکه گردان  یما ز خود سو "لب متن را خواند  ریز

 "کتر یاز ما به ما نزد  ییتو چون

 

 ماند.  زادی رِ پرشلوارش گذاشت و منتظ  بِیرا در ج اش یفرستاد.موبا رون یباره همه را ب کیرا از هوا پر کرد و پر صدا  شیها لپ

 

 کی و    یهشتم/ قسمت س  فصل

 

 در پاساژ بزند. ی گَشت زاد یگرفت تا آمدنِ پر  میتصم

* 

 را گرفت و منتظر ماند تا جواب دهد. رارسالنیام یبه دست گرفت، شماره رالشیموبا

 هوم؟!  -

 گفت:  دلخور 

 ! یرفت یساعت نشد، گذاشت ک یهنوز  -

 . ایتموم شد ب دهاتی منتظرتم اگه خر  نیتو ماش  -

 تماس راقطع کرد.   یاحرف اضافه  چیه ی ب و

  یمقدار َسر م  ن یتا ماه بعد با هم  د یداشت و با گریبود!  کمتر از صدهزارتومان د دهیته کش شیانجام داد، پول ها ید یخر مختصر 

 کرد. 

عقب گذاشت  و خودش هم کنار   ی صندل ینبود را رو  شتریب لن یکه دو نا  شیدهایرفت، خر نیدرهمش به سمت ماش   یاخم ها با

 گرفت. ی جا رارسالنیام

 فرمان گذاشت و فرمان را چراخاند و دور زد.  ی دستش را رو  کف
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 باز شد، محوِ ژستِ خاص او شد! ش یاخم ها زادیپر

 آمد:  رون ی از فکر ب رارسالنیام یرا یگ یصدا با

 

 ؟ ید یها خر یچ -

 

 تبدار چسباند و گفت:   یشه یسرش را به ش  د،یکش نییپا ی کم راشهیش 

 

 . یچند دست لباس خونگ  -

 

 و با لحن محکمش گفت:  د یرا تاآخر باال کش  شهیرا تکان داد، ش  سرش 

 

 . یخوری سرده! سرما م -

 

  یحس ها یو عقلش  همه  ردیشود، تپش قلبش باال بگ  ییرا نداشت هوا  شیکس هوا چیکه ه  ی زادیبود که پر یکاف نیهم

 !نکند هیرا وارد حاش  اش ی کند و اخطار دهد که زندگ  بیا تکذ درونش ر

 گفت:   کردی که کمربندش را باز م  ینیسالن گذاشت، ح نگ یرا در پارک نیماش 

 خونه.  میبرگرد  د یکن که با  زیدو ساعته تَر تم -

 شد. اده یرا تکان داد و پ سرش 

 سالن باال رفت. یرا زد کرکره  موتیر

 گفت: رارسالن یبه دور و اطرافش انداخت که ام ینگاه زادیپر
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 اونجا.  ایکه تموم شد ب نجایاتاقم به کار هام برسم کار ا رمی و بند و بساط تو اون اتاقه! من م  یط -

 باشه!  -

 گفته بود قدم برداشت.  رارسالن یکه ام  یرفتن مرد او هم به  سمت همان اتاق با

 را تا آرنج تا کرد.  شیمانتو   یها نیرا پشت سرش بست و آست اش ی روسر

 از حد بود!  شیب اش ییبایشد که ز یلباس  خِیشد نگاهش مسالن که تمام  یکارها

 پر از پُف!  ی و دامن ی دلبر یاقه یبا   د،یسف یلباس 

 و زمزمه کرد:   د یدامن پر زرق و برق لباس کش  ینشست، دستش را رو   شیلب ها ی رو لبخند 

 فوق العادس. نیا -

 که پشت پاته.  ه یلباس سوسکِ زشت نیتر ازافوق العاده  -

 مرد و حرفش باعث شد بترسد و هل کند.  یباصدا

 گفت: ده یبر دهی را به عقب کج کرد، بر سرش 

 س...و...سو...سوسک؟!  -

 است! شیلب ها یمرموز رو  ی اما حتم داشت لبخند  د یدی را نم صورتش

 و  زشت.  اهیسوسکِ س  هی آره!  -

 : د یدهانش را بلع بزاق

 افتم. ی! من...االن...پ...پَس مرش ی...بگ یپا...پاشو...بگ  -

 ! ثانهیپر صدا و خب  د،یخند 

 اش در هم جمع شد.را حبث کرد، از تصورِ آن سوسک چهره  نفسش

 برگرد!  -

 لرزان گفت:  ییصدا با
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 ! ؟یچ -

 نشست و گفت: ز یم ی رو

 برگرد، رو تو کن سمت من!  گم ی م -

 ! د یدی مرد را م یحاال چهره  د،یحرف چرخ یب

 را نگاه کرد و با تعجب گفت: شیرا تر کرد، مقابل پا  شیها لب

 !  ستین -

 زده گفت:  جانیه بعد 

 !ستیارسالن، سوسکه ن ر یام -

 : د یکش ششیبه ته ر یدست

 نگاه کن.  نهیهست! از تو آ -

 . د یخودش را د نهیرا باال آورد و از آ سرش 

 ادامه داد:  مرد

 . کنهی به خودش نگاه م نه یهست؟! االن داره از تو آ ی د ید -

 را بفهمد! انیمکث کرد تا جر یکم

 زد:   اد یفرستاد نامش را فر  رونیرا پر صدا به ب نفسش

 ! رارسالنیام -

 گفت:   د یخند  ی که پر صدا م ینیح

 زهرمار!  -

 

 و دو  یهشتم/ قسمت س  فصل
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 خانه گذاشت.  اطِیرا در ح نیماش 

 : د یها اشاره کرد و کنجکاو پرس  لون یبه او انداخت و به نا ینگاه زادیشد، پر ادهیکه در دستش بود پ یی ها لونینا با

 ! ؟یکرد   د یخر -

 

 خانه را لمس کند در همان حال گفت: د یشلوارش  گذاشت تا کل بِیج ی را رو دستش

 . میبخور زیچ ه یباال  ا یآره، ب -

  نییوجب پا کی قدش   بایتقر زاد یاز پله ها باال رفت. نگاهش به قد و قامتِ بلند مرد افتاد، پر رارسالنی را تکان داد، همراه ام سرش 

 اش بود. تر از شانه 

 بود!  ند یخوشا شیاختالف قد برا نینشست، ا شیلب ها ی رو  یلبخند 

 وارد شود.  زادیمنتظر ماند اول پر ستاد، یرا به عقب هل داد. ا در

 !ارن؟یزنگ بزنم ب ، یخور یم  تزایپ -

 : د یلرز  شیلبالب از اشک شد و لب ها بارهک ی خورده بود در ذهنش مرور شد چشمانش به  تزایکه پ  یبار نیاخر

 ن...نه!  -

 

 با تعجب نامش را صدا زد:  رارسالنیام

 

 ! زادیپر -

 

 شد: ره یگذاشت و سرش را باال آورد، در چشمانش خ  زادیپر یچانه  رِی را ز دستش
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 چت شد؟!  -

 

بلند و لرزان به سمتِ در رفت.   یبا قدم ها  شد،ی اش روان مگونه  یرو  شیشک اشک ها یب  زدی م یبزند، اگر حرف  ی حرف نتوانست

 زد: شیدوباره صدا  رارسالنیام

 .ستای...باتوام! وازادیپر -

 را پشتِ سر گذاشته بود!  یسخت  ی اش اوج گرفت! چه روز هااش نشست و هق هق گونه  ی رو شیاشک ها د، یدو اما

 بلند نشود.  شیهم فشرد تا صدا یرا رو  شیلب ها  خوردی که به در م  ییهارا به در داد با تقه  اش ه ی را بست، تک در

 

 در رو نشکوندم. نیالمصب،  باز کن! باز کن تا ا -

 

 نبود. د یبع یکار  چیمرد ه نی را پاک کرد، از ا شیها اشک

 شد.  رهیرفت، در را باز کرد و با چشمانِ سرخش در چشمان مرد خ عقب

 و زمزمه کرد:  د یکش شیموها یدستش را رو   د،یرا به آغوش کش زادیپر یحرف  چیه یب

 

 ! زیو پوچ نر چی! اون اشک هارو به خاطرِ هزینر -

 شوکه شده بود.  یآغوش ناگهان نیاشد، از  خشککباره یبه  شیها اشک

 آرام شده بود!  د،یکش  یق یعم نفس

 و روحش در آغوش مرد آرام شده بود.  جسم

 حرفِ کوتاه!  کی ن یآغوش و هم نیداشت، به ا  ازین چقدر

چشمانِ  خِی عقب رفت، اما نگاهش هنوز م یقدم  رارسالنیمرد گذاشت و او را به عقب هل داد، ام ینه یس  یدستش را رو خجل

 :د یچی مرد پ یلرزانش در گوش ها یصدا انداخت، نیی تخت نشست، سرش را تا حد امکان پا ی سرخ او بود! رو
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 !   دمی کنترلم رو از دست م  اد یم ادم یبود! هر... بار...هربار که  یبد  ی روز ها -

 

 کوتاه زمزمه کرد:  یانداخت، بعد مکث نییرا پا سرش 

 ! یکنم! نه مردگ  یرو زندگ یزندگ شد ی کاش م -

 را به در داد و نگاهش کرد: اش ه یتک

 . یارزش نداره بهش فکر کنگذشته  زاد، یبه گذشته فکر کن پر -

 را تکان داد، نجوا کرد:  سرش 

 بابام رو کرده!  یدلم هوا -

 :د یکش  یق یعم نفس

 سرخاک؟!  م یبر -

 را باال آورد، بهت زده زمزمه کرد:  سرش 

 وقته شب؟!   نیا -

 هم گذاشت و آرام گفت: ی رو چشم

 آره!  ، یاگه تو بخوا -

آن قبرِ سرد و   اد یب د،یایتوانست کنار ب  ینم اش نه یبغض کرد. از سکوت آنجا واهمه وحشت داشت اما با داغ دلِ درون س  دوباره 

 .شد ی م کیقبر را با خودش شر  ی و سرما  د یکشی را به آغوش م ییکذا

 زمزمه کرد:  د یرا د  زاد یکه سکوتِ پر  رارسالنیام

 . میری بلند شو، با هم م -  -

 

* 
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 تعجب  کرد:  شیدست ها یپهنش گرفت، از سرما یدست ها  نِیدختر را در ب  یها دست

 ! زاد؟یسردته پر -

 هم خورد و او جوابش را گرفت.  ی رو شیها دندان

مهم تر و   شی کوتاه به تن داشت، اما گرم شدنِ دختر برا  نیآست شرتیانداخت، ت شیهاشانه ی رآورد و روچرمش را از تنش د کتِ

 واجب تر بود. 

 شود:  مانیباعث شد پش زادیپر یرا در خلوتش با پدر تنها بگذارد اما صدا زادیعقب رود و پر یتا قدم بلندشد 

 ...ترسم. ین...نرو... م...م -

 نشست: زاد یپر کنار

 نترس! ی خود یب  رمی نم ییجا -

روشن شده بود قفل بود   ی کم رارسالن یام لِی نور چراغ موبا رِ یقبر که در ز  یاهیکه نگاهش به س  ینیو ح  د یقبر کش ی را رو دستش

 زمزمه کرد: 

 دلم لک زده براش!  -

 داد سکوت کند.   حیو ترج  د یکش یآه

 

 *** 

 

 در حقش کرده بود.   یکرد! لطف بزرگ  یتشکر م د یها بود، با زهیبه سنگ  ر نگاهش

 . رارسالنیام -

 : د یکش یاازهیخم

 هوم؟!  -

 گفت:  رفتی م تیی که به سمت در سو ینیح
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 !  یبابت امشب مرس  -

 

  د،ی.دارز کشختی تخت ر  یها را رو را باز کرد و تمامِ آن  شیهالباس  لنیتخت نشست، نا ی بعد در خانه را باز کرد و واردشد رو و

 حبس شد. اش نه یدارد. نفس در س   رارسالنیاز طرف ام  یامیشد پرا به دست گرفت که متوجه  لشیموبا

 "؟یداریب "اولش را خواند:  امیرا باز کرد و پ اش صفحه 

 "! ؟یبهتر  زادیپر ": اش ی بعد  امیپ

 

 "خوبم"گذاشت و نوشت:  ورد ی کب ی را رو دستش

 

 و سه   یهشتم/ قسمت س  فصل

 

 داشت.  بیعج ی دلش شوق سد،ینو ی دارد م دانستی م

 "خوب باش. شهیهم "جوابش نگاه کرد:   به

 "بمونه. خوبشه یکه حالم باهاش هم ستی ن یز یچ "نوشت:   اریاخت یب

 تر کند.  ادیرا سرخ و تپش قلبش را ز  زادی که پر یجواب د،یایتا جوابش ب   د یطول کش یکم

 ".یناراحت ش  نکه یچه برسه به ا  اد، یمن  هستم، نامردم اگه بذارم خم به ابروت ب ": نوشت

 جان یبخواهد جواب بدهد و از ه  زادیپر تا

 "! نیپشتِ درخونت رو بب "نوشت:  رارسالنیام د یایب رون یبهت ب و

 

بود،   رارسالنی که عصر دست ام ییاکت هاپ  دنِ یرا سر کند بلندشد، در را باز کرد و با د  اش ی آنکه روسر ی جمع شد، ب شیهااخم

 تعجب کرد، 
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 شد، آن را به دست گرفت و بعد وارد خانه شد. خم

 "ان؟ی چ نایا ":نوشت

 "مالِ توئه.  "جواب آمد: فوراً

با   ، یاز جنس ل ی رنگ بود.مانتو کوتاه یمشک  یِکفشِ کتان ک یکه به چشم خورد  ی زیچ ن یاول خت،یر رون یآنها را  ب اتیمحتو

 !نیشلوارِ ج ک یو  یشال مشک  کی

 نشست. شیلب ها ی رو یقیلبخند عم ستاد، یا نهیآ ی مقابلِ خودش گرفت و روبه رو مانتورا

 نکرده بود.  اش ره یافتاد که ذخ رارسالنی ام یرا به دست گرفت و نگاهش به شمار لشیموبا

 کرد.  ریفکر کرد و بعد نامش ذخ یکم

 "بتونم برات جبران کنم. دوارم یتشکرکنم! ام یدونم چطور   ینم - "نوشت:  

 

 دوتا شد. ه یاز ثان یدر کسر   کیت

 

 جبرانه!    ن ینکن  بزرگ تر هی تو گر  " -

 

 بوسه.  ک یقلب و   کیآخر حرفش   و

 نتوانست جواب بدهد. گر ید د،یکش  یق یعم نفس

 تخت گذاشت. ی هارا تا زد و در کشو لباس 

  زیتک تک چ  یبرکه تنگ شده بود، دلش برا  ی ! دلش براد یبرکه پر کش یفکرش به سو یابالشت گذاشت و لحظه  یرا رو  سرش 

 که داشت و االن نداشت تنگ شده بود.  ییها

 .شدی م  یزد و اوکفر  ی به او م  یکه با گستاخ یی ها هی و کنا  شین ی هم تنگ شده بود، برا یحاج عل ی برا ی حت دلش

 و غلتد خورد.  د یخند 
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 و چهار  یهشتم/ قسمت س  لفص

 

 .  د یبار یوقفه م ی انداخت، باران ازصبح ب اط یبه ح ینگاه

 موتورش نشسته بود و در فکر فرو رفته بود افتاد.  یکه رو   رارسالنیبه ام نگاهش

 خود نجوا کرد:  ش یجمع شد پ شیها اخم

 ! اط؟یشده، اومده  نشسته تو ح وونه یتو بارون د نیا -

 . کردی م  انینما یبه خوب  اش ی ورزشکار ی شده بود عضله ها سیخ دش یسف راهنیپ

 ! رارسالنیام یدر فکر فرو رفته  یبه چهره  شد ره یدرهمش خ  یاخم ها با

سرش   یرا سر کرد و به سمتِ در رفت. پتو را رو  اش ی روسر د یکش یرا به دست م  ی مسافر ی را رها کرد و همزمان که پتو  پرده

 نشود.  س یخ شیگذاشت تا موها

 .د یدختر را نشن  یقدم ها یآنقدر در فکر فرورفته بود که صدا د، یکم را دو  یصلهفا

 هم افتاد.  یکوتاه رو  شیو چشم ها د یانداخت، لرز رارسالنیام یهاسر و شانه  ی آرام از پشتِ سرش پتو را رو زادیپر

 خارج شد: شیلب ها  انیم از

 ! زادیپر -

 توجه به صدا کردنش گفت:   یمرتب کرد، ب شیهاشانه  ی را رو پتو

 .ایخوری ! سرما منجایا یهوا نشست نیتو ا -

 

ناخودآگاه دستش را بلند   زادیپر د،یچک  یصورتش جمع شده بود و از تار به تارش  آب م  یرو  شی جمع شد، موها شیها اخم

 کم شود. ش یموها ی سیاز خ یگذاشت و با کف دست آن را حرکت داد تا کم  رارسالن یسرِ ام ی شالش را رو یکرد، لبه 

 . د ییاش را بونم خورده  ی موها  قیرا بست و عم شیاش بود، چشم ها ینی درست مقابلِ ب  زادیپر یموها
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 زد:  شیصدا

 ! زادیپر -

 

 قربان صدقه اش برود اما او مانند خودش گفت:  ی کم زاد یداشت پر انتظار

 زهرمار! بلندشو، بلندشو برو باال. -

 

 ثابت نگه داشت و زمزمه کرد:   زادیچشمانِ پر ی را رو ش یگرفت. چشم ها اش خنده

 باال. ایبا من ب -

 مظلومانه زمزمه کرد: د یدختر را که د  یجمع شده  یها اخم

 هارو باال برم. تونم تنها پله  ی نم ره،ی م  جیسرم گ -

 .د ینه بگو امد یدلش ن د،یکش  یق یعم نفس

 پشتِ سرش!  زادیجلو تر راه افتاد و پر  بلندشد،

 

 

را تر کرد و با تعجب به رفتار مرد   شیلب ها  زادی . پرد یرا نوش  ات ینفس تمامِ محتو ک یرا به دست گرفت، چشمانش را بست و  جام

 شد. رهیخ

 "!آدیو خم به ابروش نم خورهی م  یزهرمار نیاز ا کیپ ک یپ یچطور "در دلش زمزمه کرد:  

 

 زمزمه کرد:  زاد یپر کرد، پر ضیسرخ و غل عی جام را از ما دوباره 

 نخور!  -
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 کرد، با تعجب گفت: مکث

 ! ؟یچ -

 

 و گفت:   د یدهانش را بلع بزاق

 نخور، ضرر داره.  -

 

 .زگذاشتیم  یزد، جام را رو  شخند ین

 را پشتِ مبل گذاشت و زمزمه کرد:  دستانش

 

 حرف مفته!   رارسالن یضرر مرر واسه ام زاد،یدرمون و الکرداره! باکت نباشه پر ی هزارتا دردِ ب یدوا  ، یزهرِمار نیهم -

 

 گفت:    ناخودآگاه

 !ر؟ی زنم ام ی من حرفِ مفت م -

 

 در هم رفت:  شیشد و اخم ها کیبار شیها چشم

 ! رارسالنیام -

 

 تعجب نگاهش کرد که ادامه داد:  با

 صدام نزن، کامل صدام بزن!   مهینصف و ن - 
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 ! نهیش  ی به جون و دلم م ی که صدام بزن کامل

 

 بماند. نیاز ا شتری! صالح نبود برفتی م د یهم افتاد و دستانش مشت شد، با یکوتاه رو  شیهاچشم

 . ینخوره سرما قرص بخور ک  هی من برم! توهم  -

 

 شد و کوتاه پر التماس گفت:  ره یچشمانش خ در

 بمون!  -

 

 بود.  شی. حاال روبه روبلندشد 

 عقب رفت!  یقدم  زادیبکشد که پر زادیپر یگونه  یرا بلند کرد تا رو  شیها دست

 عقب.  یقدم  زاد یجلو رفت و پر یقدم

 بود گفت:  شیصدا یترس که چاشن ی بهت  و کم با

 

 ! رارسالنیام -

 

 نه.  ایهست  زادیدارد در قلب پر زادیکه او به پر  یبفهمد حس خواستی شد، انگار م رهیخ شیدر چشم ها  قینداد، عم جواب

 

 از شراب بود!   زیرا به دست گرفت، لبر جام

 

 بخور.  -
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 : د یدهانش را بلع بزاق

 ! ؟یشد  وونهی د -

 . دادی الکل م ی نفس داغش بو د،یکش  یق یعم نفس

 کرد آرام باشد.  یسع زادیپر

 . یتو مست -

 زد:  اد یشد و فر  ره یخ اش ده یچشمان ترس  در

 . ستمین -

 گفت:  ده یبر دهیبر

 !  یه...هس...هست -

 زبانش از دستش در رفته بود. ارِیفشرد، اخت شیاش را پشتِ پلک هاشست و اشاره انگشت

 مستم! اما نه مستِ الکل! مستِ تو.  -

 

 جمع شد و او ادامه داد:  اش چهره

 

 معتاد هم هستم!  -

 

 شد:  رهیدر چشمانِ دختر خ  مظلومانه 

 

 معتاد چشم هات.  -
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 تا صورتِ دختر را لمس کند نجوا کرد:   بردیم   کیکه دستش رانزد ینیح

 

 ! ته؟یبه ترکش ندارم حال ی ! معتادِ توام و عالقه ازادهیکنه پر ی دوام نم  یکمپ  چیه -

 

 گفت؟!   ی چه م رارسالن یشد! ام الل

 را به چپ و راست تکان داد:  سرش 

 !  یتو عقلت رو از دست داد -

 مبل نشست و گفت:  یدسته  ی رو د،یخند 

! فقط  ؟ید ی...فهمرارسالنیو ماله ام  هیخط قرمز بق  شهیدست گذاشت روش م رارسالن یکه ام یز ی! چیایب نییپا ،ی باال بر -

 ! رارسالنیام

 

 و پنج  یهشتم/ قسمت س  فصل

 

 راست تکان داد و با بهت گفت: سرش را به چپ و  د،یخند 

 !یشد ونه یمن، مطمنم که د -

 

 جمع شد:  شیها اخم

 من حاضرم تا آخر عمر خل و چل بمونم.  بودنه، وونه ی د یلعنت  یاگه دوست داشتنِ تو  -

   

 .د یو الجرعه تمامش را نوش   کینزد شیشراب را به لب ها جام
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 آرام شد و زمزمه کرد:  کباره یانداخت، قهقهه زد،  ک یسرام یانگشتانش رها کرد و آن را رو  نِیجام را از ب  د،یخند  کیستریه

به   چسبمی م شم،ی مکنه  ی که تا عمر دار ارینه ن زاد، ی روم اثر نداره! پر ی زهرمار نیا کنه ی تو مستم م یاِنقدر که چشم ها -

 ! یازم دور ش  ه یثان ه ی ذارم یقسم نم   ی! به موال علتیزندگ

 

 

 ! شد ی مرد دور م یاز خانه  د یعقب رفت، با یمقد 

 : کردی که زمزمه م ینیح

 ! ستیتو حالت خوب ن -

 

 سمت در رفت.  به

 گرفت!   کی را به فالِ ن زادیهل کردن پر  ن یمبل نشست، نگاهش کرد، ا یدسته   ی رو رارسالنیام

 !استی ندارد و تنهاست، کار راحت یایحامچ یکه ه  یبه دست آوردنِ دل دختر  دانستی م

 رفت و او زمزمه کرد:   رونی از خانه ب  زادیزد، پر شخند ین 

 . ی! آخر که مالِ خودمیاز دستم دَر بر  یهفته بتون هی فوقش  -

 

 مبل گذاشت. یدسته   یو سرش را رو   د یبعد جسمش را به عقب پرت کرد، خودش را باال کش و

 

 و در را قفل کرد.   د یخانه اش را کش یکرد، پرده  ی اش دلِ سنگ را آب ممظلومانه  هقهق

 !خوادی م ی اون از جونِ من چ -

 دستانش گرفت: ان یرا م سرش 
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 هارو بگه! حرف  نیا د یبا رشه یاالن که من فکرم درگ -

 . د یاش را باال کش ینیب

 به پا کرده بود. که درونش ولوله  ی متفاوت یهمه حس ها ن یکالفه بود از ا 

 ارسالن.  ری مثل ام ی با مرد یی ارویوحشت داشت، از رو  شیاز فردا د،ی سرش باال کش یرا تا رو  پتو

 داشت.  واهمه  ن یاز هم زادیبرو و برگشت شده بود! حرف، حرفِ او بود و پر ی بود بچند روز هرچه او گفته  نیا در

است و آخرش بن بستِ  دو طرفه  ی حسِ لعنت نیراحت شده بود که ا الشیآرام بود، انگار خ ش یتمام دل آشوبه ها انیکه م ی قلب از

 .ستین ییتنها

 شود.  رارسالنیام  یسوگول زادیتمامِ کائنات دست به دست داده بودند تا پر یی گو

 حسِ نوپا بود.  نی هم ش یتپش ها یقلب دخترک بود که بهانه  انیم  نیا و

 

 و شش  ینهم/ قسمت س  فصل

 

 انداخت. اش ده یرنگ پر یبه چهره  ینگاه

 !؟یش ی م   د یچته؟! چرا سرخ و سف زاد یپر -

 

 کردند.   یسمجش از فرصت استفاده م  یکرد اشک ها ی شک اگر زبان باز م ی. ب د یلرز ی م شیرا جمع کرد، صدا شیها اخم

 .شد ی نیزم بیس   یکردنِ خالل ها سرش را برگرداند و مشغولِ سرخ  د،یکشی مرد مقابلش خجالت م از

 :د یکش  ادیاز اعماق وجودش فر یی گذاشت و صدا  شیگلو ی را رو دستش

 آروم باش!  -

 !شد؟ی مگر م اما
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 مرد  به دل و جانش نشسته بود.  ی کرد! حرف ها یبود، انکار نم شیهنوز در گوش ها رارسالن یام  شبید ی ها حرف

 ! زادیپر -

 

 آنکه برگردد گفت:  یب

 بله؟!  -

 

 وجب فاصله.  ک یتنها با   ستاد،یا کنارش 

 شرورانه گفت:  یرا خم کرد، آرام و بالحن سرش 

 ! ؟یدوستم دار -

 

خردسال تکان داد، صورتِ سرخِ   ی را همانند کودک شیاوپن نشست، پاها ی جست رو کی با  رارسالنیام  د،یدهانش را بلع بزاق

 بود.  دش یدر د زادیپر

 به موالنا عالقه دارد را زمزمه کرد:    زادی دانست پر ی حفظ کرده بود و م شبیکه د  ی تیتک ب 

 . یمن و جان من اریمن و   ی تو تمنا -

 

 کردنِ دختر بود.  وانه ی شک د یب قصدش 

 انداخت. نییفوراً سرش را پا رارسالن یام زِی ت  یچشم ها دنِینشست، اما با د شیهالب  ی رو  یلبخند 

 

 کورم!  ی فکر کرد -
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 .د ینفس کش قیصدا عم  یرا جمع کرد، ب شیها اخم

 ! رون؟ی ب ی از آشپز خونه بر شهی م -

 

 : د یپنجه کش شیموها در

 ! ؟ید  ی تمرکزت رو از دست م کتم یمن نزد  یوقت -

 حرف نگاهش کرد!  یب تنها

 رفت گفت: ی که به سمتِ اتاقش م  ینیو ح د یپر نیی اوپن پا یزد، از رو  یچشمک

 .یکه دوستم دار   نهیبه خاطر ا -

 

 قلبش گذاشت و زمزمه کرد:  ی دستش را رو زادیپر

 نزن!  ادی! حست رو فریجنبه شد  ی چرا انقدر ب -

 

 

 .د یشن ی را م شیهاو زمزمه   کردی نگاهش م ی که دزدک رارسالن یخبر بود از چشمان ام یمدت ب  نیتمام ا و

 

 

 

 را با زبان تر کرد.  شیهارمق لب  ی جان و ب یب

از خانه در    شیزدن ها رون ی ب نیا لِ یدل دانستی بند و بار در باران نشسته بود، تنها خودش م ی شده بود و او ب یهم هوا باران باز

 چه بود!  ی روز و شبِ باران
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 . دادی مامانش ن یالحظه سرفه  د، ی. بزاق دهانش را سخت بلعشد ی م  نییآرام و مرتب باال و پا اش نه یس  یقفسه 

 باز کردن چشمانش را نداشت. ینا ی هم افتاد و بود و حت یرو چشمانش

 :د ینال

 ! زادیپ...پر -

 وحشت داشت! شهیهم  یماریرا فرو برد، از ب بغضش

 بود گفت:  یکه مملو از نگران ی گذاشت و آرام و با لحن رارسالن یام یشانیپ ی را رو سیخ دستمال

 جانم.  -

 کرد.  زاد یجان پر ی دوباره مهمانِ جسمِ ب یکه جان یاخنده  د،یخند  محو

 دهانش گذاشت و سرفه کرد.   یِچشمانش را باز کرد. دستش را مشت کرد، جلو  یحال کم  ی را تکان داد و ب شیها پلک

 

 . دادمی رو با ماچ و بوسه م ت یجانمِ لعنت نیبود تا جوابِ ا ستیکاش حالم راست و ر -

 

 جمع شد:  شیها اخم

 برم.  گهیحالت خوب شد! من د ه نکیمثل ا -

 

 جان گفت:  ی ب ییخش دار و صدا یمتداوم کرد و با لحن یهاکرد، فوراً سرفه  هل

 

 خوبم! وگرنه من داغونِ عالمم.  یکنارم  ی نه، بمون! وقت -

 

 جنبه اش بود.  یسر قلب ب ریشد، گر گرفت، قلبش! آخ، تمامش ز دگرگون
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 :د یشکم خواب یرو  رارسالن یفرستاد، ام  رونیرا پر صدا به ب نفسش

 

 ! ؟یاهل شعر  -

 

 سوالش تعجب کرد.  از

 را به دست گرفت و درهمان حال گفت:  اش ی گوش 

 به شعر خوندن معتادم.  ییجورها ه ی! دهی شعر نجاتم م  آرم، ی حالم کم م انِیب  یحرف برا یوقت -

 

 که بسته بود را باز کرد:  چشمانش

 

 برام شعر بخون.  -

 

 

 مبل پرت کرد و با اخم گفت:  ی را گرفت؛ رو یدست دراز کرد گوش  رارسالن یاش بود که ام ی سرش در گوش  د؛یخند 

 رو بذار کنار.   ی کوفت ن یا یکنار من  یوقت -

 

 و هفت  ینهم/ قسمت س  فصل

 نشست و گفت: رارسالنیام یکرد، چهارزانو رو به رو  ینوچ

 خب!  -
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 زد:  لبخند 

 بخون.  -

 :د یپرچ لب

 االن؟!  -

 . آره -

 بود.  دهی فا ی که او بود بحث ب ی زورگو بود و تا وقت رارسالن ینداشت! مقابلش ام یاده یفا بحث

  ام یکه حالش بد شده بود و با پ شبیاش گرفت و در تشت انداخت؛ از د  یشانیپ یمکث کرد، عقب رفت، دستمال را از رو  یکم

 او را کرد.  ی هم نگذاشت و پرستار ی به او گفته بود که خودش را برساند فوراً امده بود، تا صبح چشم رو یکوتاه

 

حفظش کرده بود را   شیپ یبود   و مدت  یکه برگرفته از سهراب سپهر ی شعر د؛ یشد، بزاق دهانش را بلع ره یچشمانش خ در

 زمزمه کرد: 

 

 … قایقى خواهم ساخت -"

 کدام عمر دراز؟  با

 ساخت یاگر کشت نوح

 خود را گذراند  عمر

 تبر روز و شبش با

 درختان افتاد   بر

 د یطول کش انیسال

 …اما ساخت عاقبت

 سهراب؛ ی بگو ا پس
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 نو خواهم ساخت! شعر

 … قیقا الِیخیب

 : یگفت یکه م ای

 د یبا یهست زندگ قیشقا تا

 چه؟  ی عنیسخن  نیا

 یباش  قیشقا با

 کرد.  ی خواه یزندگ

 شعرو سخن  نیا ورنه 

 … پوچ است الیخ کی

 : یگفتیاگر م پس

 هست   قیشقا تا

 خورد  د یبا یحسرت

 …شد یم  بایز جمله

 ببخشم سهراب تو

 اگر در شعرت   که 

 آوردم  ی ا نکته

 کردم   ی انتقاد

 … رمیخدا دلگ  به

 ایتمام دن از

 !ایو رو  الیخ از
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 رم یخدا دلگ  به

 رم یخدا من س  به

 ستی ن ایرو ی!زندگرمیپ ی جوان در

 "سهراب_شعر_از_برگرفته#

 

 و هشت ی نهم/قسمت س  فصل

 

 بغض کرد!  د، یکش یآه

 نبود، کابوس بود!  ایرو یزندگ

 نبود.  یکه تمام شدن یکابوس 

 

 .کنند ی دفن نم امی ام، جسمم را به جرم زدن نبض لعنتکه مرده  استی من چند  "

 سوزان قلبم!  یها ادیتلخ تر از فر ی نشانم، لبخند  یبانم م بر ل یگذارم، لبخند  یقدم م  ان یآدم انیاجبار م به

 ! رد؟یبگ  یجان جا یجسم ب کی در   یحجم نا آرام نیا شود یاصال مگر م   است،دهیفا  یآرام گرفتن قلبم ب یخواندن ولعصر برا  گرید

فاتحه اش را سال ها   ییزنده ماندن ندارد...گو  یبرا  ییاو هم نا گریاست که د توانش را ندارم، جسمم آنقدر خنجر خورده  گرید

 خوانده است !  شیپ

 ! ستمین  شیب یامرده  من

 .دهمیجان م ریلحظات مرگ بار تقد   ریز ه یمن هر روز و هر شب و هر ثان رم؟ یقبرستان شوم که بم  یراه د یحتما با مگر

 . کنمیام حس م قه ی شق ی خالصش را رو ر یگذاشته است! ت م یگلو خی اوهم رگ خوابش را ب ر، ید تق

 اما
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 کند؟ یرا زنده م و من  کشد یماشه را م یک

 آروزست! میمرگ برا  ی اندوهگاه زندگ نینامم،  در ا ی م ی را زندگ مرگ

از گور برخاسته، با چشم   ی دهم  و هر صبح چون مرده ا  یبه سقف جان م رهیهزاران خروار ها خاطره،  خ انیمن هر شب در م و

 شوم.  یشده ، از  آن خارج م ختهی ر  یمتورم از  اشک ها  ییها

 ...خاطرات

 ...ری:بمد یگویاز اعماق وجودم م یکشان شخص اد یفر یی گو سوزدیدلم م ب یبار با مرورشان عج هر

 خسته از مرور خاطرات است . اوهم

که  به   یکسان  نیهم ستند؛ین به یکه غر  ی مردم، مردم نیاز ا یآغاز کنم اما  وا   یتازه ا   یزندگ د یکنم تا شا ی روز تالش م هر

 برند!  ی ام فرو م نهیشناسند و خنجر  را نه از پشت که از روبه رو تا دسته در س  ی مرا م یخوب

 خوشش را از من بر گرداند!  ی رو یزندگ

 شود؟   یام بر سر چه قمار م  یزندگ

 چه؟  میاهایرو

 برباد رفته اند؟ نیچن نیباد نوشتمشان که ا ال یبر خ مگر

 است.... ز یمترسک سر جال ی مانند زندگ امی زندگ

 و همان قدر تنها!  زیقدر تلخ، همان قدر غم انگ  همان

 ! ستمیجز گوشت و استخوان ن ی است من پاره ا جان هم ندارم جان که سهل کیرا دارم اما از نزد زاد یآدم لیدور شکل و شما از

 اند... دهیام، مغزم، افکارم پوس شده ریپ

 آخ دستانم! دستانم،

 ...استبستهنه یاست که پام برداشته  ی زندگ ر یمس یام را از جلو  ی بخت اه یس  آنقدر
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 امنه یس  ی. دستم را رو دهد ی فِرش جوالن م ی و تاب موها چیدر پ  د یسف ی که چند تار مو نمیبی را م ی دختر  نهیدر آ من

بنشانم و در   ش یبه رسم وداع بر رو یابوسه  کنم،خارجشنه یام بزنم و ازس به قلبِ هزار تکه  یچنگ   توانستمی کاش م  گذارم،ی م

 "..جسمم کشم. ی راحت در گور روم، و سنگ لهد را بر رو یال یبا خ توانستمی م دفنش کنم، آن وقت خودم هم   یاچاله

 

 داد.   یرا م شیشدن اشک ها ی بود که هر لحظه  احتمال خال ی و سرخ اهیمرد به چشمانِ س  یره یخ نگاه

 زد:  شیصدا

 . زادیپر -

 !شد ی م  د یبه خاطراتِ گذشته تبع ی! او با هر تلنگر د ینشن

 .نازش یو پر  ثمی که او بود و م یخاطرات

 را تر کرد:  زبانش

 

 داشته باشم. ی و سه سالم باشه و قد زنِ شصت ساله درد و بدبخت  ستیکه ب  ستیحقم ن نی! اخوامی م ی حقم رو از زندگ -

 

 را کنار خود داشته باشد.  زادی پر نکهی ا یبود برا ش ی. تبش صبح قطع شده بود! تمامش نقش هانشست

 

 : د یکش زادیپر یگونه   یدستش را رو  

 ! زادیپر -

 بسته بود: اشک در آن حلقه  یاکه هاله  یکرد، با چشمان نگاهش

 هم حقه توئه!  دنیبخند، خند  -

 

 تلخِ ارسالن.  یکرد! لبخندش تلخ بود، مثل اسپرسو، مثلِ شکالت ها دایانحناپ ر ییتغ ی به لبخند  شیها لب
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 او بود!  یرا ینگاهِ گ نیهم یفته یش  رارسالنینگاهش قفلِ چشمان او بود. ام د،یکش  یق یعم نفس

 بود.  شتر یاش را ول کند اما زور او بجمع شد، تقال کرد تا چانه  شیگذاشت، اخم ها  زاد یپر ی چانه  رِی را ز دستش

 از دست رفت.  شیزد همان قدر قوا شیصدا ی اش جدا کند! اما وقتچانه  یگذاشت تا آن را از رو   رارسالنیدست ام ی را رو دستش

 . زادیپر -

 .ل..بله؟!  ب..-

 

 .خواستی وجودش هم م ! از اعماقِخواستی او را م  د،یکش  یق یعم نفس

 

 ! اما...شهی ! گناه ممی ستیمحرم ن -

 

 گفت!  ی چه م د یفهم ی زده نگاهش کرد، نم بهت

 مکث گشود.   یهم فشرد و ب ی را رو چشمانش

 کرد: ی خود زمزمه م ش یکه پ انگار

 تونم ازش بگذرم.  یتونم! نم  ینم -

 

 چشمانش شد و گفت:  یره یکرد، خ مکث

 

 خودم.  یپاهست  یتاوان و گناهش هرچ -
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 ترس و وحشت گفت:  با

 ... رارس ی!؟ امی..چچ  -

 

 نبود!  زادی پر یتقال ها یِحواسش پ د،ی! دستش را پشتِ کمر دختر گذاشت و او را به سمتِ خود کشد یبوس  ی م اورا

 

 و نه   ینهم/ قسمت س  فصل

 

 گذاشت و او را با تمامِ توانش به عقب هل داد.  مردنه یس  قفسه  ی را رو دستش

 .باال گرفت اش ه یگر یشکست و هق هق خفه  شیسد اشک ها 

 .   د یلرز ی از شدتِ اشک و بغض م شیلب ها 

 .اش نه یحس درون س  نیاز مرد و ا شد،ی دور م  د یبه آن بلندشد. با هی فرش گذاشت و با تک ی را رو دستش

 . ند یبنش دستش را گرفت و وادارش کرد  مچ

 

 ! نیبش -

 

 ! یو جد   محکم

 باز هم از او حساب ببرد. زادیاش باعث شد پر ده یدرهم کش ی اخم ها 

 مخالفت داشت؟!   یاجازه

 !  نه

 .نداشت



 محصور 

126 
 

 

 و قطرات اشک را پاک کرد.   د یکش زاد یچشمان سرخ پر رِیشستش را ز انگشت

 

 کرد:  زمزمه 

 

 نکن. ه ی گر -

 

 ! سردش بود؟! د یلرز جسمش

 

 !یمن رو ببوس  یتو...تو حق نداشت -

 

 محو!  ی لیکرد، خ اخم

 شد: م یبار مال نیاول یآرام و لحنش برا  شیصدا

 

 .یدوستم نداشته باش   یتوهم حق ندار -

 

 ! داشت

 حس نوپا را باور نداشت. نیاما ا د ی کش  یم  ادینام او را فر دلش

 

 آرامش خاص بود:  ک ی یچاشن لحنش
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 . رارسالنیام -

 

 شده بود.   ره ی بود که با عشق در چشمانِ دختر خ یزد اما باز هم جواب مرد چشمان شیکرد و پاسخ نداد! دوباره صدا نگاهش

 

 زد.  شیتر و بلند تر صدا  ی جد  یبار کم نیچشمانش تکان داد، ا یرا جلو  دستش

 

 ! رارسالنیام -

 

 انداخت گفت:  یچپش را به عادت باال م  ی ابرو یکه تا ینی. حد یخند 

 

 زهرمار.  -

 

 فرستاد. رون یرا پرصدا به ب  نفسش

 

 ! ؟یبد  یتون  یکنم جواب نم ی صدات م -

 

 و قلبش را لرزاند.   د یچی پ  زاد یآرامش در گوِش پر یدر هم رفت و زمزمه  شیپاک شد. اخم ها لبخندش 

 

 ! پره ی م ادم یاز  یهمه چ شمیم  رهیتو چشم هات خ  یوقت -
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 :د یانداخت، دستش را پشتِ گردنش کش نییرا پا سرش 

 

 ! الکلِ صد در صده. یلعنت  -

 

  قمیمست ر یغ یبله  ک یمرد  ی لبخند خود برا ن یدور نماند و ا رارسالنیام د ینشست از د شیلب ها ی که ناخودآگاه رو  یلبخند 

 بود! 

 ! زاد؟یپر -

 

 کرد.  نگاهش

 

 مکث گفت:  یب

 !؟یش ی م -

 

 واضح بود گفت:  شی که در صدا ی تعجب و بهت با

 ! ؟یچ -

 

 :د یخند 

 ! ؟یش  یمالِ من م  -
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 فرستاد. رون یو بازدم را آرام ارام به ب د یکش  نهیبه س  قیرا عم دم

 . د یدهانش را سخت و پر درد بلع بزاق

 آمد گفت:  یکه از اعماقِ چاه در م  ییصدا  ا یانداخت و  نییرا پا سرش 

 

 . رارسالنیبه فرصت دارم ام ازیفکر کنم! من ن د یبا -

 

 آمد!  ی بار را کوتاه م نی ا د یو همه را به عقب هل داد با د یکش شیدر موها  پنجه

 

  ن یبرم! ا یم خی تا ب خ یباشه سرش رو ب ی...جوابت جزء من هر احد و الناس زادیفکر کن! اما پر  یخوایفکر کن! هرچند روز که م  -

 ! یدخترونت و ااِل تو مال خودم   یناز و ادا یِذارم پا   یفکر کردنت رو هم م 

 

 نثارش کرد.   یلب گستاخ رِ یکرد و از ز  کیکرد،چشمانش را بار اخم

 گفت.   یم انیسوخت و هذ  یم  نیتا صبح در تب آتش شبیبود که د ی مرد همان مرد نینه انگار ا انگار

 

 نهم/ قسمت چهل  فصل

 

 گذاشت.   زی م یرا رو   شیپا یپاشنه  د،یجست خودش را باال کش ک یمبل گذاشت و با  ی دستش را رو پشت

 بود را برداشت آن را کنج دهانش گذاشت به دنبال فندک گشت، اما نبود.  ز یم ی که رو ی گاریس  یشد نخ ها خم

 شد: ره یخ زاد یرا باال آورد و به چشمان پر سرش 

 ! ؟یآری از آشپز خونه فندک م -



 محصور 

130 
 

 

 مرد قرار گرفت، روکشش را باز کرد.  ی که قصدش بود برگشت روبه رو ی زیرا تکان داد و به آشپز خانه رفت! با چ سرش 

 جا خوش کرده بود را برداشت و با لبخند آن را درون تشتِ آب انداخت.  رارسالن یام ی که کنجِ لب ها  یگاریرا جلو بردو س  دستش

 گرفت:   شیاش را روبه رومورد عالقه  شکالتِ

 رو بخور!  اون ضرر داره.  نیبه جاش ا -

 

 نفر مهم بود.  کی ی برا  اش ی بود که سالمت ی بار نیاول نینشست، ا  شیلب ها ی رو لبخند 

 را با ولعِ دردهانش گذاشت. شکالت

 کرده بود را به زبان آورد.   ریکه چند روز ذهنش را درگ یسوال

 ! رارسالنیام -

 هوم.  -

 شد:  یشالش مشغولِ باز  یلبه  با

 ! رون؟یب یزنی از خونه م آدی چرا تا بارون م -

 را نداشت. یسوال  ن یخورد، انتظار همچ جا

 آن را نشنود گفت:   زادی کرد پر ی که دعا م ییهم فشرد،مکث کرد و بعد با صدا ی را رو شیها پلک

 تو خونه بمونم. نکه یتا ا  نمیبش اط یتو ح  دمی م ح یرعد و برق وحشت دارم! ترج یاز صدا-

 لب گفت:  ر یجمع شد و ز شی اخم ها د،یبلندخند  یلحظه نگاهش کرد و بعد باصدا چند 

 مرگ.  -

 قطع شد. رارسالنیام یبا قفل شدن چشمانش در چشمانِ برزخ اش خنده

 کرد و بعد گفت:  یاسرفه 
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 .ی دی ترس مسخرت خودت رو به کشتن م نی! اخر با ا؟یامرد گنده! مگه بچه دوساله  -

 گفت:  طنتیرا باال انداخت با ش  شیابرو  یتا

  ی تو بغلم تا صدا چپونمتیسفت م یده دختر!  دوماً تو که کنارم باش   ی ها جون نم زیچ ن یبا ا رارسالنیباطل! ام الِیخ ی زهک -

 بره.  ادمیرعد و برق از 

 

 آورد.  ی پروا احساسش را به زبان م یشد! او ب سرخ

 را تر کرد و گفت:  زبانش

 !یبرم توهم که بهتر شد  گه یمن د -

 بعد به سمتِ دررفت!  و

 زد.  شیصدا آرام

 ! زادیپر -

 گفت:   ند یشود تا عکس العملش را بب ره یآنکه به عقب خ ی ب رارسالن یام ستاد،یا

 . ستیبهتان ن یکه تو در خونِ من  م یگر بگو -

 بود.   نیا یباعث و بان زادیه بود! عشقِ پرشعر شد  اهل

 آورد.  ی شعر تمامِ احساسش را به زبان م با

 نشست. شی لب ها  یرو  ق یعم یلبخند 

 ! ؟یکرد ی و رو نم  یاهل شعر بود  -

 

 را به عقب خم کرد:  سرش 

 رو لب هات.  نهیش ی خونم و  لبخندم یبرات م ی کنم وقت ی عالقت به شعره زدم تو کارِ شعر! عشق م دمیتا فهم ، ینبودم! منته -
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 کی دهم/ قسمت چهل و   فصل

روز را کامل فکر کند و   ک یکه داده بود و گفته بود   یامینداشت جز پ رارسالنیاز ام یخبر چیکه گذشته بود ه ی روز ک ی در

 .د یایبه سرکار ن  یحت

 داشت.  رارسالنیاز طرفِ ام یامیرا به دست گرفت، پ اش ی گوش 

 .د یلرزی که دستانش م اد یآنقدر ز رشد،یدر وجودش تکث ه یاز ثان ی د، استرس در کسررا حبس کر  نفسش

 "جانا؟!  یداریب  "اولش را خواند  امیپ

 

 تا حد ممکن درشت شد! شیهاچشم

 بود؟!  رارسالن یهمان ام نیا

 "دم در ایموش کوچولو، ب "دومش را باز کرد امیپ

 

 با او داشت؟!  یوقتِ شب چه کار  نیانداخت، ا اش ی به ساعتِ گوش  ینگاه

 

لب   ی را رو یرژ صورت   اریاخت یبلندتر شده بود را بست، ب  ی کوتاهش که حال کم ی . موهاستادیا نهیآ  ی بلندشد، روبه رو شیجا از

 زد.  نه ییدر آ زادیبه پر یو لبخند  د یدرشتش کش یها

 بود در خانه را باز کرد.  شیپا ی که نگاهش به انگشت ها ین یمرتب کرد و ح شیموها ی را رو اش یمشکشال

 شد!  رهیخ شیپاها ی درست جلو ش،ی روشد! بهت زده به روبه  خی

 قلبش قرار گرفت و چشمانش مملو از اشک شد.   یرو  اریاخت ی ب دستش

طرحِ قلب    د یباکسِ گل رز که درست در مرکزش با رزِ سف ک یبادکنک به  ک یبه شکلِ قلب قرمز که ربانِ  یومیهل چندبادکنک

 مخمل قرمز بسته شده بود. یجعبه  کیکه ربانش به  یگری درست شده بود و بادکنک د
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 هم فشرد و بعد باز کرد.  ی را رو شیپلک ها  د،یاش غلتگونه   یرو  جان ی از شدتِ  بهت و ه اشک

که دور جعبه بسته شده بود را باز   یبود به سمتش آمد، خم شد ربان نشیشلوار ج بِ یدستش درون ج  کیکه  ین یح رارسالنیام

 به سرعت در هوا پرواز کرد.   یومیکرد، بادکنک هل

 زد!   یلبخند 

 : کردزمزمه 

 ! یفکر هات رو کرده باش  د یبا گهید -

 

 بود.   یامشب آرام و خواستن زاد یمرد در نظرِ پر ن یا  چقدر

 گرفت.   زادیپر سِ یچشمانِ خ ی رورا روبه  نی تک نگ   یرا باز کرد و حلقه زانوزد، جعبه  زادیپر یرو  روبه 

 بود گفت:  ره ی خ زادیکه در چشمانِ پر ی نیو ح د یفرستاد، خند  رونیرا به ب نفسش

 

 ! یمن و جانِ من اریمن و   ی تو تمنا -

 

 

 بود؟!   وقتش

 نجوا کرد:  رارسالنیرا کنار گذاشت و همراه ام د یترد

 مان! پس ب -

 

 به گوش خورد:  شتر یب زادیپر یآرام ترشد و نجوا  رارسالن یام یصدا
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 ! یکس یپس بمان تا که نمانم به تمنا-

 

 !د یدرخش ی خوش م ب یعج ان یم نیامشب ا عشق

 دستان مرد گرفت.  انیرا از م حلقه 

 ! ری و نفس گ فیظر

 سُر  داد.  زادیپر یده یبلندشد، حلقه را در انگشتِ کش رارسالنیام

 

 شد.  یپاک  نم یالحظه  شانیلب ها یاز رو  لبخند 

 بود.  یایماندن  ادیشک شبِ به  یب امشب

 .شد ی که تا ابد فراموش نم یشب

 

 برگرد!  -

 

 ! ؟یچ -

 

 اش را چرخاند و گفت:اشاره انگشت

 برگرد.  گم ی م -

 

 را تکان داد و برگشت.  سرش 

 . د یکش رون یچرمش گردنبند را ب کت  بِ یدرونِ ج زا
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 کرد و گردنبند را دورِ گردنش انداخت. کینزد  زادیرا به گردنِ پر دستش

 متوقف شد. اش نه یس یقفسه  ی شد و رو ده یکش نییبه پا نگاهش

 اش را خواند:و نوشته  د یپالک گردنبد کش یِ را رو دستش

 . ستیبهتان ن یکه  تو در خون من م یگر بگو -

 

 نشست: شیدر گوش ها رارسالن یام یزمزمه 

 

 . گستید ز یچ هی  نیکردم! اما ا  نییهزار تا شعر رو باال پا -

 

 عشق گفت:  تیسمتش برگشت، بغض مزاحمش را فرو برد و با نها به

 . رارسالنیازت ممنونم ام  ی لیخ -

 زد:  لبخند 

 جبران کن!  -

 

 ! ؟یچطور  -

 

 کرد و گفت:  کی نزد شیرا به گوش ها سرش 

 تا ابد با من بمون.  -

 

 دهم/ قسمت چهل و دو  فصل
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 نشست.  رارسالنیام کنار

 شد: ره یخ زاد یباال آورد و در چشمانِ پر یدر فکر بود. سرش را بعد مدت طوالن سخت

 ! م؟یعقد کن ی ک -

 

 زد:  لبخند 

 ! یچقدر عجله دار  -

 

 آنکه بخندد گفت:  یب

 رو تحمل کنم!   تیورتونم د   ینم -

 

 را حبس کرد.  نفسش

 بده.  تیمحضرو رضا ایب شهی مطمئنم حاضر نم   ی! پدربزرگم از سر لج و لج باز رارسالنی من پدر ندارم ام -

 تعجب گفت:   با

 مدت کجا بود؟!  ن یپدربزرگت؟! تمام ا -

 

قلبش شده بود که   ی بر رو کهنه   ی! گذشته زخمکردی که در حقش کرده بود  بغض نم یی کارها یادآور یبا  گریزد، د یشخند ین

 زخم عادت کرده بود.  نیشد و او به داشتن و بودن ا یپاک نم

 در هم بود:  شیها اخم
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 . آدیغولِ دو سره!  از من خوشش نم ه ی -

 

 گفت:  نیطر همبه خا رد یبحث را بگ  یخواد دنباله  یدلش نم  زاد یکه پر د یفهم  رارسالنیام

 برم باهاش حرف بزنم؟!  یخوای م -

 

 را تکان داد، به سمتِ مرد خم شد و گفت:  سرش 

 . دنشیرم د ی فردا خودم م -

 

 نگفت.  یزی چ گریرا تکان داد و د سرش 

 

 با شوق نگاهش کرد و بعد گفت:  رارسالنیام

 .بهت نشون بدم   زیچ ه یخوام  ی م -

 را به دست گرفت. اش ی گوش  بعد 

 .د یبود رس  زاد ی که نامش پر یاکرد تا به پوشه  نییهارا باال و پا صفحه 

 که تمامش خودش بود بهت زده شد. لم یعکس و چند ف دنِیسرش را جلو برد و با د زادیپر

 ! ؟یگرفت   یک  نارویتو...تو ا -

 از دختر گرفته بود.  یواشکیمدت  نی بود که ا ییعکس ها تمامش

 ! قهیا زد، کوتاه بود...چهاردقر لم یف پخش

 داد.   ی حوض را آب م دوری داشت گل ها  زادی بود که پر ی روز

 شبِ قبل بود!  ی بعد  لمِیف
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 گردنبد را در گردنش انداخت.  رارسالنیکه ام  یدر را باز کرد تا زمان زاد یکه پر  یزمان از

 تعجب گفت:  با

 !؟یرو گرفت  لم یف ن یا یچطور  -

 کردم.   میبعد تنظ ه یرو گذاشتم رو پا ی! گوش مونهی م  یادگار یگفتم  -

 ادامه داد:  یو به همراه چشمک د یخند 

 ! یراحت نیبه هم -

 "چقدر حواسش به همه جا هست "دلش زمزمه کرد  در

 

 را مرتب کرد، استرس داشت!  شیها لباس 

 .شد ی دست به دامان او م  رارسالنیبه ام دنیرس   یبرا د یچه بود؟! بااما چاره شد ی حالش بد م رمرد یآن پ دنِ ید از

 گفته بود  حرکت کرد.  زاد یکه پر  یرا روشن کرد و به سمت آدرس  نینشست، ماش  رارسالنیام کنار

 نَکَن.  -

 را باال آورد، نگاهش کرد: سرش 

 ! ؟یچ -

 داشت از ته آن را بشکند اشاره کرد:  یسع  زاد یکه پر یی ناخن ها به

 شه.  ی نکن، دستت زخم م -

 چسباند و زمزمه کرد:  ی را به صندل سرش 

 . ترسمی م -

 نترس! من پُشتتم!  -
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 آرام شود.  کبارهیبود تا  یکاف نیهم

 فوت شود.   رون ی را به لبخند دهد و نفسش محکم به ب شیجا استرس 

 را متوقف کرد.  نیعمارت ماش  ی روروبه 

 گذاشت: گره یدست ی را رو دستش

 . گردمی برو!  خودم بر م -

 

 کرد، دستش را دور فرمان حلقه کرد و گفت:  اخم

 . ای! کارت تموم شد بستمیا ی م ییتو کوچه باال -

 شد و در را بست. اده یپ نیزد، از ماش  لبخند 

 

 دهم/ قسمت چهل و سه   فصل

 

 

 بود!  ستادهیا ی که  اهل خراسان، با گستاخ  ی ریباغبان پ م یرح ی روبهرو 

 و بعد نجوا کرد:  د یاو را کاو  یسرتاپا شیهاچشم

 ! یش  ی آقا گفت اعدام م -

 

 ...شد ی گذاشت گستاخ م  یخانه م  نیرا در ا شیهر وقت پا د،یخند 

 . کردی م  یو بدبخت یکوچک احساِسه یو بق  یمقابل حاج عل یاذره  د ینبا

 صاف کرد و گفت:  یارا با سرفه  شیگلو
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 ! ن؟یختمم رو بخور یهفته غذا هی دار و تا  ی صاحابتون که سرم بره باال ی به اون دلِ ب نی! صابون زده بوده؟ یچ -

 

 انداخت و گفت:  ریکرد، شلنگ را دورِ ش  اخم

 . یدختر! دور از جونت باشه مرگ، تو هنوز جوون   ریزبون به دهن بگ  -

 

 زد!  یدلش پوزخند   در

 کرده بود؟!  ی! او مگر جوان ؟یجوان

 و فرتوت شده بود.   ریپ ی درست در اوجِ جوان او

 داخل اشاره کرد:   به

 تون؟!   یهستن حاج -

 

 را تکان داد، کنار درختِ سرو نشست و گفت:  سرش 

 . یدق مرگش کن یدونم باز اومد   یآره! من که م -

 

 جا کرد و کالفه گفت: اش جابهشانه  ی را رو فش یک

 ناراحته مرد؟!    یاز چ  التی! خرهیم ی شما تا من رو تو گور نخوابونه نم یقبال هم گفته بودم که حاج  -

 و گفت:  د یکش شیهاچشم  ی را تا رو کالهش

 تو اتاقشه!    -

 

 . اوردیرا در ن  شیبار هم کفش ها نی توجه از کنارش رد شد، ا یب
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 تصور کند.  ی و گل فیخانه را کث  د یتوانست پارکتِ سف یحال م  نیبود و او از هم ی گِل ی کم ش یکفش ها رِیز

 باشد. دهیزد، اما آنقدر آرام که شک داشت خودش هم شن در

 نبود.   یکس  د؛یداخل سرک کش  به

 را باال رفت.   چیمارپ یهاپله  یگریپس از د  ی کیرنگ گذاشت و   ییطال یهاپله  یرا رو  شیپا

  ش یها یباز طان یش  ن یباره از ا ک یو  ستی که تک و توک آغشته به گل شده بودند را نگر یی از باال پله ها ستاد، یپله ا نیآخر ی رو

 دوباره گرفت.  یجان

 در را باز کرد. ی و کم د یکش نیی را پا گره یآمد، آرام دست ینم ییصدا ستاد،یگرفت. پشتِ در ا ش یرا در پ ی حاج عل اتاقِ

 که پشت به او در حالِ انتخاب عطر بود افتاد.  ی حاج عل کلِیبه ه نگاهش

 . ردیصدا انتقام بگ  یجا ب ن یتا که  هم ردیهم فشرد تا تنفر تمامِ وجود و جانش را نگ  ی را رو چشمانش

 ...آرام و سخت.د یدهانش را بلع بزاق

 

  یکه بلندشد باعث شد حاج عل ییدر گذاشت،مکث کرد و بعد انگشتانش را تکان داد و صدا یرا رو  اش ده یکش یها انگشت

 آن هم در خانه اش شوکه شود.  زادی پر دنِیبرگردد و با د دهیترس 

 ! زادیپ...پر...پر -

 

 آن پرت کرد.   ی شد و جسمش را رو کی تخت پرت کرد، خودش هم به تخت نزد یِ را رو فش یک

 . د یطرح دار و کرم رنگ کش یِ ترو تخ ی را رو شیها دست

 طرفت؟!  امیب  یکرد ی نم ال ی! خ؟یحاج عل  ه یچ -

 

 .شد ی فوت م  رونیهر دم داغ به ب شیو نفس ها سوختی وجودش م د، یرا به آتش کش زادیباره پر ک یبه  نیتفاوت شد و هم یب

 را انتخاب کرد و به دست گرفت. خورد ی که به لباسش م یمشک ی عصا کی ش یانواع عصا ها  نِیکمدش را باز کرد، از ب   درِ
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 به عصا داشت؟!  یاز یکند چه ن ی خود حرکت م ی دو پا یکه سالم و سالمت رو  ی بود؛ مرد دهیآخر هم نفهم زادیپر

 بود: ی بار لحنش تند و جد  نیحرف آمد، ا به

 !  رونیام رو از عمارتت بذارم بزودتر پ یکاغذم، تا هر چ  رِیز ی امضا بزن هی بحث و جدال! اومدم  ومدمین -

 

 تا روشن شود.  د یکش قی دهانش گذاشت و روشن کرد، چند بار عم یرا گوشه  پی کارش نشست، پ زیم پشتِ

 !؟یزن  ی حرف م یاز چه کاغذ  -

 

ازدواجش با   ی برا یانامه  تیکه رضا یکاغذ   فشی را نداشت! از داخلِ ک ین یمقدمه چ یرا به دست گرفت،حوصله  فش یک

 گذاشت:  ش یکاغذ را جلو ستاد،یا شیروبلندشد، روبه  د،ی کش رون یبود را ب رارسالنیام

 . یکاغذ حرفمه حاج ن یا -

 

 دهم/ قسمت چهل و چهار  فصل

 

 دقت تک تک کلمات کاغذ را خواند و چشمانش رنگ تعجب به خود گرفت.  با

 ! ؟یکن ی که به ازدواج ختمش م ی زد ی! چه گند ؟یکه سر خود ازدواج کن ی کس و کار شد  ی ب -

 

 پرحرص.  ک،یستری...هد یخند 

 

 کوباند: ز یم ی دستانش را رو  کف

 !  ؟یدار رفت و تو تماشاگرش بود   یکه سرم تا باال ی من بود کثافت؟! تو کس و کارِ  یکه یمرت  ی زن یاز کدوم کس و کار حرف م  -
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 اش زمزمه کرد: قفل شده  ی دندان ها  انِیهم فشرد و ازم ی را رو چشمانش

گند کثافت    یتا  بو  ی کش ی م دک یرو  ی! اسم حاجیچسبه شاه عبداله یناجور فقط به خودت م  یهاگند و کثافت و وصله  -

 هات محل رو برنداره.  یکار

 و گفت:  د یخند  یاش را به سمتِ خودش گرفت؛ عصباشاره انگشت

 به من که نگو!  گهید -

 دردنده بود!  ی کرد، همچو گرگ کیچشمانش را بار بعد 

ازش شک کردم که نزول خودت   رمیتا نزول بگ  ی دست تو بود! همون موقع که شمارش رو داد ر یز یر یدونم زح  ینکن نم  الیخ -

  رمی . تو بگو ف من تا آخرش مشهی سرم نم ز یم ز یکودنم و چ  آرمینکن به روت نم الیدستته!  خ ر یبدبخت ز یِ ریو زح  ید  یم

 وا نشد.  نی از ا شتری! پس امضا کن! امضا کن تا دهنم بیمن خودت یها  ی! مقصر آوارگی!  مقصرِ مرگ پسرت خودت بودیحاج

 

 دم.... ی دختر؟! من نزول نم ید  ی م لم یشر و رو تحو یچ -

 

 تر کرد:  ک یانگشتانش گرفت و او را به خود نزد ان یرا م اش یکروات مشک د،یحرفش پر انیم

 وقته که  رو شد.   یل یخ یکیمن  شِیامضا کن! انکار نکن که  دستت پ -

 

 گفت:  اورد یخودش ن یبه رو  ی زیچ کرد ی م ی که سع  ی و درحال  د یکش زادی دستان پر ان یرا از م کرواتش 

 هست؟!  ی طرف ک -

 

 صورتش گذاشت.  ی هم فشرد، دستش را رو ی را رو چشمانش
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 .ستیاونش به تو مربوط ن  -

 

 حک شده بود.  شیبود و نامش رو  یی را برداشت، طال سشیدر روان نو د،یخند 

 

 .شهی سرت نم یچ یتر بزرگ تر ه کیبد ادبت کرد دختر! کوچ ثمیم -

 

 . زدیبر خواستی بود که م ی زهر خود نشانه  نینشست، آرام بود  و ا ز یم یلبه 

 

 پا انداخت، سرش را به طرفش کج کرد و گفت: یرا رو  شیپا

 من ادب ندارم درست! اما... -

 

 :د یزد، دستش را پشت گردنش کش لبخند 

 

 . یهم ندار تیشما عالوه بر ادب، شعور و شخص -

 !یکنی رو چه حساب قضاوت م-

 

 :د یکش  یق یعم نفس

چهارتا بزرگ تر و کله گنده تر از خودش اما   ی برا شهی و تا کمر خم م سازهی م  مونیو ا  نیکه ظاهرش رو اهل د یدِ آخه آدم -

 داره؟! شعور داره؟!   ت یشخص طانه یباطنش دست پرورده و شاگرد برتر ش 
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 خود جواب خود را داد:  و

 

 تف انداخت تو صورش!  د ینوچ، نداره. فقط با-

 

 . د یپر نییگذاشت و پا ز یم ی ستانش را رود  کف

 داد و گفت: ی جا فشی دستانش گرفت، در ک انِیاز م  رابرگه 

 ! یحاج عل ارت ی یعل -

 

 قرار گرفت و  زمزمه کرد: زاد یپر یروبلندشد، روبه  ز یپشت م از

 !؟یشونیپی گندش رو م ی دار  یکه با ازدواج هول هولک ی کرد یکار  زاد، یراستش رو بگو پر -

 

 شانه اش گذاشت. یرا رو  ف یک یدسته 

 نابجا و توهم عادت کرده بود.  یقضاوت ها ن یبه ا گریبود، د خونسرد

 را قضاوت کنند!   گرانیتا د  شوند ی آدم ها زاده م ازی بعض 

 شکانند،  ی بندن و نمکدان را با وقاحت م یم خورده شده  ینان و نمک ها ی بر رو چَشم

 روح و افکار ما. دنِیاز هم پاش  یبرا ستیری ت  شانیتمامِ حرف ها ند،نیچ  ی کلمات را پشتِ کلمات م 

 خود خراب کند!   دنیباال کش  یرا برا گرانید  یموجودات به ظاهر انسان زاده شده اند تا شالوده  ی بعض 

 نیبود! از نوع هم  ن یهم هم یکشد... حاج عل  یرا هم به گِل م  ی گریافتد د ی ...انسان جماعت هرجا که در مجنالب باصال

 خواند. یموجودات که خود را با افتخار اشرف مخلوقات م

 چسباند. ی انگ م زادیرفته بود را جمع کند به پر زادیپر شیکه پ  ییابرو  نکه یا یبرا
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 خسته بود!  د،یکش  یجان سوز  اه

 ماند؟!  ی چه م یبرا گریبود، د ی امضا کاف نیهم

 اه احساس کرد دهانش تلخ شده است! زد، تلخ بود! آنقدر تلخ که ناخودآگ لبخند 

 را پس بزند. اتیداشت تمامِ محتو یو سع د یپچی در هم م اش معده

 . د یداد بلع ی دهانش گرفت، بزاق دهانش را که طعم زهر م  یرا جلو  دستش

 گرفت.   زیم  یرا لبه  دستش

 چسباند. ی م ی که هر بار حاج عل ییانگ ها یجا نداشت برا گریاش د یشانیپ

 کند...  ر یآرام بود و باطنش...آخ، خدا بارانِ امشبِ چشمانش را به خ ظاهرش 

 

 !یآب از سر من گذشت حاج  -

  یبارم شده برا ه ی خوامی با مزخرفات تو و امثال تو ندارم. آدمم! م یکار  گهیخودم! د یها یوقته غرق شدم تو بدبخت  یلیخ من

 که دوست دارن!  یمیکه دوست دارم نه تصم رم یرو بگ   ی میکنم! تصم  یخودم زندگ

و فکرِ   ی کن! خودت الیخ یخوای م  ی! حاال تو هرچیشد حاج دایکه نجاتم بده. پ ی شد کس دایاما باالخره پ ،ینجاتم نشد  ق یغر تو

  امتیتا ق  زاد یوسط پر  نیبمونه اگه همه حاللت کنن ا ادتی ی پره! فقط حاج عل ی نباشه، هرز نم ف یخودت، وااِل فکر کث  فیکث

 .بخشتتینم

 

 دهم/ قسمت چهل و پنج  فصل

 

 

 .شکستیم  آمد ی عمارت م نیخارج شد، دلش هر بار که به اخانه  از

 را گرفت و منتظر ماند جواب دهد.  رارسالن یام یرا به دست گرفت، شماره اش ی گوش 
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 گفت:  زادیپر د یچیپ ی هوم گفتنش در گوش  یکه صدا نیهم

 ! ؟یی کجا -

 همونجا، اومدم.  ستای! واییباالگفتم که کوچه  -

 

 را قطع کرد و منتظرش شد. تماس 

 گرفت.  یجا ی صندل یرو  کنارش 

 رخ داده!  ی که بحث دادی درهمش نشان م یهااخم

 را به حرکت در آورد.  نیحرف ماش  یب

 ! زادیپر -

 ادامه داد:  رارسالنیگذاشت نگاهش کرد که ام  شیپا یرا رو  فیک

 غمت نباشه.  -

 چسباند و آرام نجوا کرد:  شهیرا به ش  سرش 

 

 حس باال تر از تنفر دارم.  ه ی نسبت بهش  -

 

 را کم کرد.  نیماش  سرعت

 

 تنفره؟!  ق یاون ال یمطمئن  -

 

 ! ؟یکرد: چ اخم
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 را به سمتش کج کرد و آرام گفت:  سرش 

نقطه   ه یخودش  نیکه برات مهمه و ا یفهمون  ی به اون م یبِرَنج  ای یناراحت ش  ی انتقامه! وقت نیتر ی قو هی تفاوت ی به نظرم ب  -

 ضعف بزرگه!  

 

 بود...  بیمرد چقدر عج ن یفکر کرد، ا  شیحرف ها به

 :د یکش  شهیش  ی را رو دستانش

 نبودمو نسبت داد بهم!  ی. خسته شدم از بس هرچ رارسالنیکم اوردم ام -

 

 بود.  هاه یبه چراغ قرمز و ثان نگاهش

 !  کاغذ رو امضا کرد؟! ؟ی اریمگه من مردم که کم ب -

 

 را تکان داد، حرفش همزمان شد با سبز شد چراغ.  سرش 

 

 آره.  -

 .د یدر وجودش دم کبارهی به  یشوق

 هم به لبخند نشست. زاد یپر ی که لب ها یو واقع   قیزد آنقدر عم لبخند 

 ورد گذشته را شست و برد!  که به صورتش خ ی برد. باد رون یدستش را ب  د،یکش نییپا راشهیش 

با   یکه حاج عل نیمهم بود! هم نیبود... هم ینشست، چقدر خواستن رارسالن یام ی سپرد، نگاهش رو یرا به فراموش   شیپ قیدقا

 .شیبه تمامِ نداشته ها د یارزی را داشت م رارسالنیکه ام نیازدواج شد. هم نیبه ا ی کاغذ را امضا کرد و راض ی تفاوت یب

 



 محصور 

149 
 

 من برم سالن. -

 :د ینگاهش کرد و بعد پرس  یکم

 سرکارم.  ومدمی! االن سه روزه که نآمی منم م  -

 :د یخند  آرام

 .ی ایب گهید   ستین ی ازیبمون خونه! ن -

 

 قسمت چهل و هفت /ازدهمی فصل

 

 .د یدر چشمانش دم اشک

 .نشست  اوردیرا باال ب اتیوداشت تمامِ محت   یاش که سعمعده   یرو  اریاخت ی ب دستش

 داد؟!  ی بله را نم چرا

 کرد و گفت:   یکوتاه یخنده عاقد 

 .یخوای م  ی لفظ ر یآقا داماد گمونم ز -

 اش را پنهان کرد بار دوم را خواند.عاقد نشست، خنده  یرو  رارسالنیام نِیخشمگ  نگاه

 نگاهش کرد.  یشانیبا پر  رارسالنیجوابِ ام منتظر

 . گریحس د ک یپر شد از استرس، ترس، دلشوره و هزار و  تمامش

 زد:  شیصدا آرام

 . رارسالنیام -

شد،   رهیخ  زادیدر چشمانِ پر  رارسالنی...امبار آخر خواند  ی بود. دستانش را مشت کرد، عاقد برا نیهم خشمگ  زاد یبه پر نگاهش

 نشست. شیلب ها  یرو  یپوزخند 
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 کرد:  زمزمه 

که تو چشم هاش   ی! اشکریتو چشماش نگاه کن انتقام بگ  یری انتقام بگ  یازکس ی خوای م ی... وقت رارسالنیقانونِ اول ام -

  ی پنهون رارسالنی... انتقامِ ام زادی پر رهیگ یانتقام م  یطور  ن یا  رارسالنی ! امدهی تورو م ی روزیکه خبرِ پ ه یزیچ ن یاول بندهی محلقه 

 از کجا خورده!  ی که طرف نفهمه از ک ستین

 

 کرد لبخند بزند.  یسع

 ! عاقد با تو بود، نوبتِ بله گفتنِ توئه! رارسالن؟یام  یگ  یم  هی چ نایا -

 

 !د یبلندشد، دستش را پشتِ گردنش گذاشت، خند  بارهک یرا تکان داد،  سرش 

 ! آمد؟ی ماتش برد، چه داشت بر سرش م زادیپر

 کتش را گرفت:  یدشد، لبه هم ناخودآگاه بلن زادیپر

 ... ریام -

 را قطع کرد، به سمتِ عاقد برگشت:  حرفش

 بارِ چهارم بخون.  ی برا -

 بود که عاقد دوباره خواند. یمحکم و جد   یبه قدر لحنش

 :د یتنها شن زادیشد. عاقد خواند و پر رهیخ زادی پر سِ یچشمانِ ناباور و خ در

 ! لم؟یوک  ایآ -

 تمام  گفت:  یرحم ی با ب 

 نه!  -

 

 کند.  انیتوانست کلمات را ب یباز ماند، الل شده بود. نم دهانش
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 گفت:   زادیسرش را خم کرد؛ کنار گوش پر رارسالنیام

شه، همش   ی روزه عاشق نم ه ی وقت عاشقت نبودم! آدم   چیدسته خودمه. من ه  ریشمس هم ز ی! حت زادیهمش نقشه بود پر -

 نقشه بود تا نابودت کنم. 

 

 نجوا کرد:  رارسالن یام د،یاش غلتگونه   یآرام رو  اشکیچشمانش اشاره کرد، قطره  به

 ! یروز یپ ینشونه  نیاول  -

 

 بعد ادامه داد: و

 ! بماند...؟یرو من دادم. قصدم  انتقام بود، انتقام چ هی پولِ د -

 

 

 اش از محضر خارج شد.کرد و بعد برداشتن شناسنامه   فیکتش را رد  رارسالنیسست و ناتوان بود، ام شیپاها

 ! د؟یچرخ ی اتاق م ا ی د یچرخ ی زانو افتاد. او م به

 . خوردی گونه اش سر م ی پشت هم رو شیها اشک

 خارج شد: شیلب ها  انیاز م و

 

 نگاه اعتقاد دارم...  ه یشه!  من به عشق تو  ی روزه عاشق م  هی آدم  -

 

 له کند.  شیپاها رِیو ز  اورد یاش در ب نه یقلبش را از درون س  خواستی قلبش نشست، دلش م  یرو  دستش

 رفت...  یم د یبا
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 توانست تحمل کند. ی عاقد را نم نِیسنگ   نگاه

 سر داد.  فش یرا درون ک اش شناسنامه

 قهقهه زد!  شیتمام اشک ها انیم

 گفت:  شخند ی انداخت و با ن رفتی که به سمت در م  زادیپر ینگاه عاقل

 رفت.  ادتیعروس خانم دسته گلت رو   -

 .د ی سمت عاقد برگشت، خند  به

 نزن! ش یشما ن گهیحاج آقا د -

 

 

 گلش را به دست گرفت، با قدم آرام و نا منظم به سمت در رفت.  دسته

 !د یچرخ ی دور سرش م ایدن

 بر سرش آمده بود؟!  چه

 

 قسمت چهل و شش /ازدهمی فصل

 چشمانش سرخ سرخ بود.  ی د یده بود! سفپاره ش  یی چشمان گو یها رگ یمو

 بود. افته ی  یاز اشک  تسل ستنی بود و چشمانش بعد مدت ها گر ختهیشب را اشک ر تمامِ

 بود.  نیساده و بدون چ ده،یعروِس کامال پوش  راهنیپ ک یعقدش  لباس 

 تاجش بود.  ،ی عیگلِ طب یدرشت و حلقه  ی فر ها شیساده آمده بود...موها شیآرا کی  ی برا ستاد، یا نهیآ ی روروبه 

 اش صد برابر شده بود. فروان جلوه  ملِیبا خط چشم و ر  چشمانش

 .زدی که به جانش افتاده بود دامن م  یرا دوست نداشت...به استرس  شیتق تق کفش ها ی را پا کرد، صدا ش یها کفش
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 خارج شد. شگاهیانداخت، و بعد حساب کردن مبلغ از آرا شیشانه ها یرا رو  شنل

 .اش ی کس  یو ب ییتنها  نیاز ا شد،ی بزرگ و بزرگ تر م  ی بغض لعنت نیآمد و هر پله ا ن ییپا یکی ی کیهارا  پله

 . ختیر ی بهم م ششیتمامِ آرا ختیری کردن نبود! اگر اشک م ه یگر  وقتِ

 در دستش بود افتاد. ی داده بود و دسته گلِ رز ه یتک نیکه به ماش   رارسالنیبه ام نگاهش

 ! د یممکن پر کش  ی جا نیبغض به دور تر ش،ی لب ها ی نشست رو لبخند 

 مرد.  نیبود، تنها هم نیهم یخوشبخت

 اش رفت. با چشم قربان صدقه  زاد یتن کرده بود، پر ی رنگ  یو شلوارِ مشک کت

 آمد...  ی به او م چقدر

 ودش بود! خاص و مخصوص به خ شهیهم اش لیاستا

تق تق کفش   ی چسبانده بود، نگاهش به گل ها بود، با صدا نیرا به ماش  شیپا ک یشلوارش بود و کفِ  بِ یانگشتِ شستش در ج 

 سرش را نرم نرمک باال آورد.  زاد یپر یها

 غرقش شد.  رارسالن ینبود اما ام ییایشد! چشمانش در غرق

 ! ری.. نفس گبود.  رایگ

 زده زمزمه کرد:  جانیش گذاشت، هزد، دستش را پشتِ گردن لبخند 

 ! یمحشر شد  -

 ...د یبه اوج رس  یعمق گرفت، خوشبخت لبخندش 

 گل را به دستش داد.  

 قصد داشت او را به جنون برساند! یی گو د،یمرد کش  ینه یس  یقفسه  ی را دلبرانه خم کرد، دستش را رو سرش 

 بود.  رارسالنیام یسرش درست مقابل گوش ها   د، یباال کش ی خودش را کم 

 کرد:  نجوا
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 ! نهیبی هات محشر مچشم  -

 رفت. نیبعد به سمتِ در ماش  و

 .د یو آرام خند  د یکش ی قیکنارِ بدنش افتاد، نفس عم شیدست ها  رارسالنیام

 را به رو به رو داد. باز کند پشت فرمان نشست و نگاهش شی برا رارسالنیکه منتظر بود در را ام زاد یبه پر توجه  بدون

 با حرص گفت:  زادیپر

 ! یکرد  ی در رو برام باز م  د یاالن با -

 

 :د یخند را به سمت پنچره برد، مردانه  سرش 

 

 و برم؟!  رمیگازش رو بگ  ای ی نیش  ی م -

 

 نازش را بخرد.  نکهی ا الیرا برگرداند به خ شیرو

 پدال گاز گذاشت و به سرعت دور شد. ی را رو شیپا رارسالن یام اما

 ناباور به سرکوچه نگاه کرد.  زادیپر

 .شناختی مرد نم نیاز خشم مشت شد! گستاخ تر از ا دستانش

 نشست. ابانیجدول کنارِ خ ی رو

 ترمز کرد.  زادیپر ی پا یرا دنده عقب گرفت و درست جلو رفته  رِیمس  رارسالن یکه ام  د ینکش یطول

 قهر نکن.   ا،یب -

 

 را باال انداخت: سرش 
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 ! ؟یباور کنم تو احساس دار ،ی رفت ی ! االن هم که گذاشتیبگ  ی ستیبلد ن گه ید زیجز هوم چ زنمی صدات که م -

 

 شد. اده یپ نیماش  از

 به زانو نشست: زاد یپر ی روروبه 

 

 تو نبود!   رِ یاگه احساس نداشتم که دلم گ -

 

 را باال انداخت و زمزمه کرد:  شیابرو

 

 ! ستین ی مَلک یبعدش عمله، پوچ و الک  رارسالنیکه حرفِ ام ی و بفهم ادیرفتم تا حساب کار دستت ب  -

 

 را هم دوست داشت. شیشد، گستاخ بودن ها ره یچشمانش خ در

 

 

 ها به عاقد بود. در حال دادن شناسنامه  رارسالنیکه پهن شده بود نشستند، ام ی عقد  یسفره  پشتِ

 را نگاه کرد.  زاد یگذاشت و با عشق پر ز یم یبرگشت، دستش را لبه  رارسالنیام

 که زود در دلش جا گرفته بود...  ی مملو از عشق بود، عشق زاد ی. نگاه پرد یصورتش کش  ی زد، دستش را رو  یلبخند 

 اش بلند شود. تا هق هق  زدی م ی بود حرف  یآمد، کاف کنارش نشست. بغضش سرباز کرد و اشک تا پشتِ چشمانش 

 کَل بکشد! ش ینبود برا یکس
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 ... اوردیگل ب  اورد،یعروس رفته گالب ب د یبگو

 نگاهش کرد.  نهیاز آ رارسالنیام

 را تکان داد و زمزمه کرد:  شیها لب

 نباش! یچی نگران ه -

 نبود...  یکاف  یکس  یحجم  از ب  نیا  یبرا  یدلدار نینبود! ا یکاف

 ...د ییسا  یسرش قند نم ی باال یکس 

 !د یتپی قلبش گذاشت، با شدت م ی را رو دستش

 خشک شده بود.  دهانش

 . د یدهانش را بلع بزاق

 بار دوم خواند.  یبرا عاقد 

 نجوا کرد:  رارسالنیام

 

 که جون تو بدنمه...  ی تا وقت -

 داخت و ادامه داد: را باال ان  ش یرا قطع کرد؛ مکث کرد. سرش را تکان داد ابرو حرفش

 

 هم باشم بازم دوست دارم. اگه مرده  ینه! من حت -

 

 هم افتاد، بارِ آخر بود...  ی کوتاه رو چشمانش

 ! داد؟ی بله را م یچه کس یاجازه با
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 جان گفت:  ی بود، آرام و ب رارسالنی ام یکه چشمانش رو  ینیرا کنار گذاشت ح د ی ترد زاد یمنتظر ماند، پر عاقد 

 بله. -

 

 کل!  یسوت آمد؛ نه صدا ی صدا نه

 عاقد بود که زمزمه کرد: مبارکه!  یصدا تنها

 

 . د یپرس  رارسالنی بار از ام نیا

 وجودش رخنه کرد. در دلشوره 

 است؟!  یاز هر حس یعشق در آن وجود نداره و خال گرید  کردی بود، چرا حس م  رارسالنیبه چشمان ام نگاهش

 

 قسمت چهل و هشت /ازدهمی فصل

 

 

 

 . د یدی . پله هارا تار موفتد ین نیزم یها قالب کرد تا رو نرده  ی را رو دستانش

 اش گرفته بود.  سکسه د،ی چی پ یاش در راه رو مهقهق  یو صدا  د یلرز  یم دستانش

 رو قدم برداشت نگاه  رهگزران همراه با هزار حسِ متفاوت بود.  اده یلباس عروس درپ با

 گفت  ی م چاره یو ب شد ی م  رهیخ  سشیدر چشمانِ خ  یکیگفت،  ی لب استغفراهلل م رِ یکرد و ز یصورتش را کج م  یکی

  ادیز یبه قدر  ش ای تا تعادلش حفظ شود، اما حجمِ اندوه و بدبخت  د یکش یمانیس  وارِ یبود، دستش را به د دهیهق نفسش را بر هق

 بزند. نیاش را به زم بود که تنِ خسته 
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 .پرت کرد ابانیآن ها را در آورد و با تمام حرص در جدول خ  داد،ی ازارش م شیهاکفش 

 که سرش آوار شده بود.  ی بتیهق زد از مص ند، ینب ی آسفالت خم شد تا صورتش را کس ی رو

 داد.  یامانش نم اش سکسه

 شد.  رهیکرد خ یکه با تعجب نگاهش م  ی نِ زنرا باال آورد و در چشما سرش 

و خط   ملیفرا گرفته بود؛ تمام ر اهیس  یرنگ بود که دورش را قاب یمشک  یله یقبل را نداشت، حاال دو ت  ییبایز گرید چشمانش

 چشمش پخش شده بود. 

 شود:  ده یبر ده یسکسکه باعث شده بود کالمش بر د،یخند  واروانه ید  شیاشک ها انیم

 ! ؟ید ی! عرو..عروس بد...بخت ند ه؟ی چ.. -

 

 حرف از کنارش گذشت.  یو ب   د یچادرش را جلو کش زن

 زد، مردم فقط تماشاگر بودند... پوزخند 

 گل را جدا کرد.   یکرد بلند شود برگ ها  یم  یکه سع  ینیرا به دست گرفت، ح گلشدسته 

 :د یو کل کش  ختیسر خود ر یبا بلندشدنش گل هارا رو  همزمان

 ... یل ی ل  یل   ی ل -

 آرام با تمسخر زمزمه کرد: بعد 

 عروس چقدر بدبخته!  -

 بلند تر گفت:  د،یخند 

 مبارکش باد.  شاهللیا -

 داشت!  یرو قدم برم ادهیجان در لباس عروس که در پ ی بود ب یقدم را برداشت، زن  نیاول

 بود!  ده یرس  یاهیس  به
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 نبود.  یرنگ  گر ید یاهیمعنا تر از قبل شده بود و باال تر از س  ی پوچ و ب یزندگ

 خورد. ن یقدم بردارد، جسمش محکم به زم توانستی سست بود، نم شیپاها

 گذاشت و هق زد.  ابان یآسفالت خ یرا رو  سرش 

 باخته بود.  ی نیب شیقابلِ پ  ریغ اش را در مقابلِ عشق  یمهم نبود، او احساس و زندگ   زینگاه ترحم انگ  شیبرا گرید

 حد ضربه بخورد.  ن یکرد چند روزه عاشق شود و تا ا ی فکرش را م که 

 داد.  یجان م شیهق هق ها انیصدا و تلخ م ی بود، ب ک ینزد مرگ

 .د یلرزی به جانش افتاده بود، به همان اندازه م یشتر یهشت ر یلرزه ن یزم  ییگو ش،یها شانه

 کرد!  ی با او چه ها که نم  یزندگ

 رفت. یم  یاهیرو به س  چشمانش

پخش شده مانده   یشیعروس با آرا کی رژ سرخش پخش شد، حاال از آن عروس خوش بر و رو   د،یکش  شیلب ها یرو  دست

 که در وصالِ نافرجام جان داده  بود!   یبود...عروس 

 .د یتمامِ بدنش لرز  کبارهیکرد و   تیبه تمامِ بدنش سرا شیهاقرار گرفت، لرزش شانه  شیهاشانه  ی رو یدست

 که از خشم سرخ شده بود ماتش بود!   یدرهم و چشمان یابروها  دنِیو با د  د یرا  باال بردبه سمتِ مخالف چرخ سرش 

 .د یچک ی مهابا م یاشک از چشمانش ب  د،یخند 

 ! ؟یکن  شتریانتقامت رو ب ی خوش  ی! اومد ه؟ یچ -

 

 آسفالت گذاشت و بلند شد. ی را رو دستش

 و جمع شدن مردم دورش مهم نبود!  نگاه

 زده بود.  خیمملو از عشق و حال سرد و  ش یپ یقی بود که تا دقا ی چشمان مرد مهم

 !اش یشده بود جز گستاخ ستیدرونش سر به ن ی حس ها تمام
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 نگاهش کرد و نجوا کرد:  ستاد، یا مقابلش

 ! ؟یزد   روی روزگارم زخم چ یمن خودم زخم خورده   ی !  لعنت؟یازم گرفت روی ! انتقام چییطباطبا رارسالنیام -

 

 را گرفت او  را وادار به   حرکت کرد.  شیدست ها مچ

 .جواب ماند  یب زاد یپر یرا باز کرد و تقال ها نیماش  در

 :د یلب غر ری فرمان نشست، قفل را زد و بعد ز پشتِ

 ! ؟یکه چ ی عام و خاص کرد یخودت رو مضحکه  -

 

 او شد. یرخ پر جذبه  می قفلِ ن نگاهش

 ک 

 انتقام رو کم داشت.  ه یمن  یپر غصه  یکه بگم قصه  -

 

 را به حرکت در آورد.  نیماش   رارسالنیام

 لرزان گفت:   ییبا صدا زادیپر

 

 .میزندگ  یم پبزارم برم، بزار بر -

 

 :د یچی پ ابانیخ چِیپ در

 

 .ی ماه گذشته! سفته دستم دار   هی سال کارکردنت  هی از  -
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 سمتش برگشت: به

 که نرفته؟!   ادتی -

 

 قسمت چهل و نه  /ازدهمی فصل

 

 

 

 جان نداشت، خسته بود.  شیهادست

 کند.  ی مرد چه م ن یکنار ا دانستی داد، خودش هم نم  هیتک  ی صندل یرا به پشت سرش 

 حرف زدن و گله کردن را هم نداشت. یرا بست، نا چشمانش

 

 پاک کن.  -

 

 صورتش گرفته بود، دوباره تکرار کرد:  ی داد و نگاهش کرد، دستمال را جلو  ی را تکان ش یرمق پلک ها یب

 پاکش کن!   -

 خود نجوا کرد:  ش یبعد پ و

 شده. ت یم ه یشب -
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گز گز   شیدوباره چشمانش را بست. کف پاها  یالیخ ی پرت کرد و بعد با ب رونیبه ب شه یش  دستمال را گرفت و آن را از  یجعبه 

 که زخم شده.  دادی نشان م  نیکرد و ا یم

 داد.   یازارش م رارسالنینگاه ام ینیسنگ 

کرد.    یروان شود. تمام تنش درد م  شیهاگونه   یرو  شیداد اشک هاو اجازه  د یچشمانش کش یکه عقب رفته بود را تا جلو شنلش

 شد. ادهیپ نیاز ماش  زاد یتوجه به پر  ی قفل را زد و ب رارسالن یکه جلو در قرار گرفت، ام نیماش 

  ی تا گرما کردی م  سیسر و صورتش را خ د یشد. با مانیحوض پش  دنیرا باز کرد، اول خواست به سمتِ اتاق برود اما با د  در

 وجودش کم شود. 

 حوض داد و دستش را در آب حوض انداخت. یواره ی را به د اش ه یشد. تک یحوض نشست، از صورتش  آتش بلند م کنار

 از کنارش رد شد و پله هارا باال رفت. ی رحم یبا ب  رارسالنیام

 باور بود.  رقابل یغ شیبرا رارسالن یام یناگهان ر ییتغ نیا

 زانو نشست، نفس گرفت و سرش را در حوض خم کرد. ی رو

 .د یصورتش غلت ی قطرات درشت آب رو  د،یکش یق یبود که سرش را باال آورد، نفس عم ده یسه شماره نرس  هب

 زن دل مرده...   کیلباس مرگ بود،  ه یتنش شب ی عروس تو لباس 

 . اوردیخواست هرچه زودتر آن را از تنش در ب یم  دلش

 مهم نبود.  شی صورتش برا یاهیس  بلندشد،

 پرت کرد.  یارا کند و گوشه  رش یحر یهانیرا گرفت، آست  راهنشیپ یگوشه 

 اش دوباره اوج گرفت.را به آسمان داد و هق هق خفه  نگاهش

 

 

 بود  انیشب، آه در جر یکیتار ی تو

 شد  یدود نکم یزدم به آسمون، ع زل
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 خانه اش سر خورد و نشست. ی. کنار پله د یباران بار  ه یاز ثان یکرد و در کسر یغرش  آسمان

 

 

 

 د یبارون بار هویزنگ در،  یصدا با

 شد  ی خونه پر از گل داود  یدستا

 راه پله نشست یرو  د،یاز راه رس  ماه

 

 

 دفن کند.  ی اش خارج کند و او را در گودال نهیتوانست قلبش را از س   یم کاش 

 شد! ی بود، هنوز هم باورش نم رارسالن یبه نام ام قلبش

 بود که او را از طناب دار نجات داده بود؟! یهمان رارسالنیام

 . ردیخاطرات بم ییبا تدا هی بود که هر ثان نیبهتر بود! بهتر از ا ی ا هی مرد قطعا از مرگ ثان  یداد...اگر همان لحظه م ینم کاش 

 

 

 قلبِ من، دونه دونه شل  شدن  یهادکمه 

 شد به آسمون   ره ی زس خمعج  هی  نیا گفتم 

 ستاره ها دونه دونه گل شدن یهمه
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 کرد؟!  ی کرد و تنفر را زنده م  ی عشق درونش را سرکوب م چطور

 را گم کرده بود.  زادیپله گذاشت، سردرگم بود، دوباره پر یرا رو  سرش 

 

 عشق  یا  ین یعشق، نازن یا  یمهربون

 عشق  یا ی نیجورچ نیا یکه یت نیآخر

 

 

 !گشتی کرد دوباره بر م ی م شیصدا رارسالنیاالن ام نیبود،هنوز هم عاشقش بود! اگر هم عاشق

 

 کرد  یوا م   یجور  ه یبادبادکمو،  نخ

 تا هرجا خواستم بتونم پر بکشم که 

 

 

 عشق در وجودش بود.  نینشده بود! هنوز عطش ا رابیس  هنوز

 

 رو  ایدر شد ی تشنم کرد، که م  یجور  هی

 فس سر بکشم ن  هی آب،   وانیل  هی  مثل
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 تخت پرت کرد. ی در خانه را باز کرد و خودش را رو بلندشد،

 د یکش غ ی کرد و از اعماق  وجودش ج ک یرا به دهانش نزد بالشت

 افتاد، به سمتش رفت  ز یم ی به گردنبد رو نگاهش

 مشتش فشرد، نامفهوم گفت:   انیرا م آن

 ! هیماهر گریحد باز نیتا ا دونستم ی ! من چه مشهیدونستم همش باز یممن چه  -

 

 

 دونستم، اومده زود بره!   یمچه  من

 آخرش!  یهاداشتن، خنده   یغروب  چه

 تپش از قلبم   هی  ،یخداحافظ ی موقع

 سنجاق سرش! یپروانه نشست، رو  مثل

 

 

 افتاد:  شیحرفش ها ادی

 

 "! رارسالنیفقط ام ،ی رارسالنیتو مال ام -"

 

 "بودنه، من حاظرم تا آخر عمر خل و چل بمونم.  وونهی د یلعنت ی اگه دوست داشتن تو-"
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 بوسه به موهاش زد.!  هیشد،   مانیرا باال آورد تا گردنبد را پرت کند اما پش دستش

 

 

 قسمت پنجاه  /ازدهمی فصل

بان چشمانش کرد و آرام آرام چشمانش را  ه یدستش را سا د،یدرست در چشمانش تاب  د یخورش  یتکان خورد، اشعه  شیها پلک

نداشت  یاشک گریزد. د ینور آفتاب برق م  رِ یپالک ز د، یتلخ خند  انگشتان دستش بود  نیافتاد که ب ید. چشمش به گردنبد گشو

 گذاشت و بلند شد.  نیزم یو دستش را ر  زد؛یعشق نافرجامش بر یکه به پا

 .  د ید  یرا تار م  ایو تمام اش  د یکش  یم  ریت سرش 

 بغلِ لباس را آرام باز کرد و لبخند زد.   پیز  ستاد،یا نه یآ   ی روروبه 

 حرف ها بود... نیتر از ا  یقو  او

 درست مثل گذشته.  ستاد،یای م شیپاها ی رو د یبا

بد   ی کرد؛ تمام تنش بو  یحمام م د یرا عوض کرد، با شیهل داد، لباس ها نییشانه اش گذاشت و لباس را به پا ی را رو دستش

 . دادی عرق م

 شک آبگرمکن هم خاموش.  ی گاز قطع بود و ب د،یکش  رونیحوله را ب ش یکشو از

 قدم برداشت.  اطیرا به دست گرفت و به سمتِ حمام در ح شیها لباس 

 جسمش.  یآب سرد رو  ختنیاش همزمان شد با رخسته ی را بست و بستن پلک ها ش یپلک ها ستاد، یدوش ا ریز

 نداشت. یچاره ا خورد اما  ی از شدت سرما بهم م شیدندان ها د،یلرز

 تنش جا خوش کرده بود.  ی شد؛ اما سرما  هنوز تو یعاد شیآب برا ی که گذشت سرد یکم

 حمام انداخت. یحرکت در آورد و گوشه  ک یلباسش را گرفت و بلوزش را با  یلبه 

گونه    یهزارم رو  بار ی چشمانش به رقص در آمد و اشک برا ی مدت جلو ن یتمام ا رارسالن یمرگِ شاهرخ، اعدام، ام ثم، یم  مرگِ

 اش نشست.
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 شد.  یکی د یچک ی صورتش م ی درشت اشکش با قطرات زالل آب، که رو  قطرات

 خم شده بود.  ب یبار عج نیبار مشکالت ا رِیرا  قابِ صورتش کرد، خم شد، کمرش ز دستانش

 : د یناخوداگاه باز شد و نال  شیرا باال آورد، لب ها سرش 

 کم آوردم.   گهید -

 کرد.  جادیرا ا یی به کفِ حمام  صدا شیزانو ها  شیحمام افتاد، سا ی ها کیسرام  یزانو رو  به

 شده بود.  دهیبر ی که با بدبخت  یکوچکش را کف حمام کوباند و گله کرد، از سرنوشتش! از بند ناف  مشت

 سرخ سرخ بود.  سوخت،یم چشمانش

 شبه گود افتاده بود.  کی  شیپلک ها رِیمتورم شده بود و ز  شیها لب

 جا خوش کرده بود.  اهشیس   یافتاد که انبوه موها ید یسف یبه تار مو  نه یاز آ نگاهش

 زد.  ی تلخند  د،یکش شیموها ی دستش را رو  ستاد،یا نهیآ ی شد، روبه رو بلند 

 بود.  ی قسمتِ زندگ نی دردناک تر شیلب ها یرا برگرداند، لبخند تلخ رو  شیرو

 باعث شد جسمش بلرزد.  واری د یداد، سرما  هی تک وار یاش را به د یشان ی. پزدیرا تکان داد، انگار بخواهد دوباره اشک بر سرش 

 گرفته و کم جان بود. شیصدا

 ام.  یمن به مرگ راض  نه یا ی اگه زندگ ایشدم. خدا ر یپ یمگه چند سالمه؟! من تو اوج جوون -

 

 ر عذاب بود.هم فشرد، جسم و روحش د ی را رو شیها پلک

 .شد   یتمام آن سوال ها م  الِیخیب  د،یرس  ی کرد و نوبت به پاسخ که م  یگرفته بود، معما طرح م   یذهنش را به باز یسوال

 گرفته بود؟!  زاد یچه را از پر انتقام

 زد.  یم  یبود که به حاج عل ییها ه یو کنا ش یکه تنها آزارش ن  یزادیپر
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 رود.  ینم رون یاز حمام ب شی راحت بود که صدا الشیخ

 !اش یسالگ نقش بست،  خاطرات پانزده  ثم یاش صورتِ مبسته  یپلک ها پشتِ

 کند.  ی ادآوری را  یی ها زی چ زادی پر یعادت داشت قبل از خواب برا ثمیم

 تر شود.  یق یو حق  ردیجان بگ  شیپشت پلک ها ریتصو د یهم فشرد تا شا ی را محکم رو شیها پلک

 

 :د یچیپ شی در گوش ها ثم یم ی ها رفح

 

 

  ییوسط تو  ن یبره! ا یو جون رو باهم م  ری پ ادیب ی که وقت  لهیس  هی هو  ن یشناسه! ع ی و جوون نم ریرحمه! پ  یب  یزندگ  زادی پر - "

 ...ی سیمقابلش وا د یبا یچطور  یبدون د یبا  ،یریبگ  اد یو خمش رو  چیپ د یکه با

 داره!  یبه خودت و جنمت بستگ  شیاولش خوشه، مابق ی زندگ زادیپر

  نیکه پشت ا ی کنج لب هات! در صورت  نهیش  یم  ط یشرا نیباشه که تو بدتر یالبخند مسخره  د ی شا یبه بعد زندگ ییجا ه ی از

 لبخند همش اشک و آه و حسرته! 

  یم  نییوسط تو تا  نی.ایکن  یکه به داشته هات و کار هات افتخار م ی ! لبخند یزن  یعشق م  یباشه که از رو  ی هم لبخند  د یشا

 ! یو به کدوم برس  ی کدوم راه رو بر  یکن

کردن رو بذار   ه یگر  یاگه کم آورد  سن،ینو  یآدمان که سرنوشت خودشون رو م   نیا ست،ینظرم سرنوشت آدم ها نوشته شده ن به

 تر باش.   یرحمه تو قو  یو ب  ی و روزگار قو ی ! اگه زندگستایکنار، پاشو، رو پاهات وا

 

 .د یکش  قیهم نفس عم پشت

 رفت؟!   یکرد و م   یرا جمع م  شیلباس ها د ی کرده بود، با  ریگ  یدوراه نیب

 .تنش را زنده کرد   یمرده   ی آب تمام سلول ها یرا در آورد،  سرما  شیلباس ها یباق
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 بار سکوت کرد. نیخودش گرفت  و  ا انیرا در م رارسالن یشد  و قلبش، نامِ ام اریبا او  عقلش

سوزش   ی شست در فکرش غرق شد، حت ی را م شیکه موها ینیو ح   ختیر ش یموها ی گرفت، شامپو را رو  یم  میتصم د یبا

 . اوردین شی چشمانش  هوشش را سر جا

 .د یرا پوش  شیآب را بست، تنش را خشک کرد و لباس ها ریش 

 

 

 

 

 

 ی برگرد  یبخر  ی مِ ی نشستم برو من

 !ییجا یاست که مسلمان شده باش  نیا ترسم

 

 ی فرج  ی: مهد شعر

 

 ک یدوازدهم/ قسمت پنجاه و   فصل

 

 عصر بود.  قه ی دق  یشش و س  ساعت

 شده بود.  ی بهار یزمستان رخت بسته بود، حاالهوا کم یسرما

 وست داشت.د  شتریرنگ را ب یارژ قهوه   ن یخط چشم و ا ن یکرد، ا یم  یی خود نما شیپشت پلک ها ک یچشم نازک و بار خط 

 مرتب بود. شیها لباس 
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 .کردی زنده م د یدرونش را با زادی را دوست داشت، پر ظاهرش 

 وجود نداشت.  یهراس  ی پس جا شودی از حقوقش کم م ز یهارا پا کرد، گفته بود همه چ ییدمپا

اش تنها در   یآزاد  یرا درون خودش حبس کرده بود و اجازه  بدبخت و شکست خورده  یباال رفت، آن رو  یکیهارا دوتا   پله

 بود.  نشیبال

 در گذاشت و ضربه زد.  ی دستش را رو  کف

 نکرد، تنها در زد.  شیبار صدا نیا

 پشتِ در ظاهر شد. یبا لباس راحت رارسالن یگذشت، ام یکم

 به عادت گفت: بانه، یرا باال انداخت و سرد و غر شیابرو  یتا

 

 هوم؟!  -

 

بود با کوچک شدن دوباره   یمساو اش ی اما حکم آزاد  د،یرا بگو شیهااش تقال کرد تا آزاد شود و تمام ناگفته ه شکست خورد  روحِ 

 زده.  خیو   رهیچشمان ت ن یاش مقابل ا

 عدد چهار را نشان داد:  شیانگشت ها د،بایدهانش را بلع بزاق

 . رمیبگ  لهیمس له، یاومدم سه چهار تا وس  -

 

 داد. یرا نشان نم  یزیچ چیاش هداد، چهره  ه یر تکرا به د دستش

 بود.  رارسالنینه انگار او همان ام انگار

 

 دو کوچه باالترِ!   یبقال  -
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 را جمع کرد، طلبکارانه گفت:  شیها اخم

 !  یقرار بود از حقوقم کم کن -

 

 

 که قرار بود جمع شود دوباره فرد شد! ی فرد لحن

 

 درهمش عقب رفت:   یبا همان اخم ها د، یکش شیدر موها  پنجه

 که تو آشپز خونس!  ی رو برگه ا سیبردار، همه رو بنو ی خوا ی م ی هرچ -

 

 را در آورد و وارد خانه شد. شیها  ییرا تکان داد، دمپا سرش 

 . د یچیپ اش ینیدر ب  گاریالکل و س  ی آشنا یبو

 .شد ی رفع م  د یکه با  ییمرد عادت کرده بود! لعنت به عادت ها نیبو عادت کرده بود. به ا  نیا به

  یبا بغض زادیچشمانش گذاشت. پر ی ساعد دستش را رو د،یدراز کش شی تفاوت و خونسرد به سمتِ مبل رفت و رو یب  رارسالنیام

 به سمتِ آشپز خانه رفت.  بردش ی م که هر دم فرو 

 که در کار نبود.  ی نداشت، اجبار دوستش

 پر بود.  خچالشی  شهیداد، هم  هیرا باز کرد، به آن تک خچالی در

 .د یرا بلع الس یگ  یگرفت و با ولع در دهانش گذاشت. هسته یاتازه و سرحال برد، دانه  یها  الس ی را به سمت گ  دستش

 

 کنه تو گلوت!  یم  ر یگ -

 .هم افتاد  ی رو شیهاپلک
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 عادت دارد هسته را هم ببلعد.. زادیدانست پر ی کوچک هم بود، م  زیچ ک یحواسش به  یحت

افتاد، آن روز    شیسه روز پ اد یحواسش بود، اما  نکهیبود.  دلش غنج رفت از ا ستادهیبود که پشت سرش ا رارسالنیام برگشت،

 شومِ عقدش! 

 خواست برداشت. ی حرف هرچه که م  یرد، برا جمع ک  شیها اخم

 اوپن گذاشت و گفت: یرو  راهمه

 رو برداشتم.   نقدر یهم -

 . هیهمسا کیهم تنها  د یبود، شا  به یغر ک ی شیبرا زادیپر 

 کرد زمزمه کرد:  ی م ک یآب را به دهانش نزد وانیکه ل   ین ینشست، ح زیم پشتِ

 . سیتک تکش رو بنو   -

 "سیپَستِ خس یه ی مرتک  "نبود.در دلش زمزمه کرد  یابروانش باز شدن یگره 

 بعد بلند گفت:  و

 کاغذ خودکار کجاست؟! -

 شلوارش برد و گفت: بِ یاوپن اشاره کرد، بلند شد، دستش را در ج یچشم و ابرو به رو  با

 جلو چِشت!  -

 کوتاه بود و سرد.   شیها حرف

  ز یم یگاه داشت. دستانش را لبه  ی گاه و ب  یها طنت یشوخ بود، ش  شناختی م  زادی که پر یرارسالنینبود، آن ام رارسالن یام نیا

 داد.  ی خودش را ناتوان جلوه م د یگرفت، نبا

 حرف بزند، اما به تکان دادن سر اکتفا کرد.  خواست

 

 دوازدهم/ قسمت پنجاه و دو   فصل
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ببرند   غمایداشتند او را به   ی مشت، احساساتش که سع ن یا انیداشت م  یمشت شده بود، سع فشی دور  بند چرم ک انگشتانش

 .شد ی قاتلِ احساساتش م  د یخفه کند، با

 و اسطوره  داشت.   یحکم منج  شیبود که برا یاش به مرد دهانش را با تعلل فرو برد، نگاه غم زده  بزاق

 کرد.  ی رنگ را رقصان م یریش  یهاپرده  د،یوزی که م  باد

  دنشیهر بار با د ییکرد، گو یسر باز م  رارسالنی ام یدوباره  دنیکرد با د ی ر سرکوبش مکه هر با ی و سرکش یاغیحس  نیا

 !شد ی دوباره عاشق م

 .شودی خشک م شیاشک ها یچشمه  ی داشت روز ن یقیگونه اش نشست؛  ی را به سمت مخالف کج  کرد و  اشک رو سرش 

 .چاند یاش پشالش را دور انگشت اشاره   نخ

 .شد ی اش م یآدم زندگ  نیمنفور تر د یمرد با نیا

 خب!  -

 بزنند.  اد یمشوش درونش را فر یچشمانش حس ها  د یترس  یباال آورد، م  د یرا با ترد سرش 

 شد، نخ شال را کند و لب باز کرد: نییباال و پا ش یگلو بیس 

 !  یبمونم کارم دار یکار هام تموم شد، گفت  -

 

 مردانه اش داد.  ی را به دست ها نگاهش

 کرد.   یم یشماراتاق لحظه  ن یمرد و ا نیرها شدن از ا ی را تکان داد، برا سرش 

 خواند.  ینم  یشعر شیبرا   یسخت بود، وقت تحملش

 .کرد ی که اخم م ی شد، وقت ی صد برابر م  تشیاش داد جذاب ی را به صندل اش ه ی مخصوصش گذاشت، تک یرا در جا سشینو روان

 .د یرس   یبه جنون م شتریصدا مقابلش نشسته بود، با هر حرکتش او ب ی آرام و ب زادیپر

 باشد. نشیاش دلربا تر ی آدم زندگ  نیکرد منفور تر ی را هم نم فکرش 

 از انتظار...  شد ی م  یضرب گرفت. عصب کی سرام ی کفشش رو ی لبه  با
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 اش ثابت کرد و گفت: شانه ی را رو فش یبند ک ،بلندشد 

 

 و به سکوت گوش بدم!   نمیمنم وقت ندارم بش ،ی ندار یگمونم حرف  -

 

 کرد، کرواتش را شل کرد: لیمتما نییچپش را را به پا دست

 ! نیبش -

 

 کرد.  ی گوش م  شیبه حرف ها د یرا جمع کرد، نبا ش یاخم ها یگره 

 سرد باشد:   رارسالنیداشت همچون چشمان ام  یکه سع  یبا لحن کوتاه، 

 شده!  رمید -

 

 را تا آرنج تا زد.  تشیمچش را باز کرد و آست یبلندشد، دکمه ها ز یپشت م از

 بود.  ستاده یا فیبالتکل زاد ینشست، پر ز یم   یلبه 

 گرما کم نکرد.  نیاز ا د یوزی که م  ی مینس ی اش نفوذ کرده بود، گرمش بود! حتبه جسم خسته  رارسالنی چشمان ام یسرد

 بود، خوش ژست بود!  زیم  یاز پشت رو شیچسباند،  کف دست ها زی چپش را به م یراستش صاف بود و  کف پا یپا

 دادند. ی حرف هم دستور م ی ها او را بچشم ن یحواس دوباره نشست؛ ا یب

 نشست. ش یلب ها ی جان که رنگ تمسخر داشت رو یب  یلبخند 

 پا انداخت: ینبازد پا رو  نکه یا ی برا زادیپر

 شنوم.  ی م -
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خونسرد   رارسالن،یبرداشت. حاال ام زادی را به سمت پر شیسرش را تکان داد، قدم ها د،یو خند  د ی صورتش کش ی را رو دستش

 .د یچک ی اش مهمه  ی بود که اشک چشمانش به تار مو بند بود و با تلنگر ی زادیمقابل پر

 قیرا به سقف داد و نامحسوس عم نگاهش

 کرد.  دایحس متفاوت درونش پ ک یهزار و  انیاش را از م یکه مسلط شد گستاخ شیاشک ها یرو  د،یکش  نفس

 اش!مورد عالقه  یشکالت برد. از همان شکالت ها  ن ینشست، دستش را درونِ ظرف بلور زادیپر یرو  روبه 

 :  د یدلخور نال   ناخودآگاه، 

 ! رارسالنیام -

 

 بزند باز ماند و چشمانش در چشمانِ دختر گره خورد، شکالت از دستش دوباره در ظرف افتاد.  یکه باز شده بود  تا حرف یدهان

 گرفت.  شیدست ها ان یاش را مزانوانش گذاشت و صورت خسته   یرا رو  شیدست ها آرنج

 گرفت.  یرا م  شی جلو د یکرد و با ی اش داشت سر باز مناگفته  ی ها حرف

 کند.   ینگاهش م ره یانگشتانش خ  یفاصله  ان یکه از م  د یکه چشمان مرد را د ی ست بلندشود، وقتنتوان شیجا از

 .د یترس  ی روح و سرد م ی چشمان ب نیا از

 آرام بود:  بیعج شیرا تکان داد، صدا سرش 

 ! ه؟ یچ -

 آورد.  نییرا پا شیو دست ها  د یبود کش شه یکه بلند تر از هم ی شیته ر ی را رو دستش

به   یرا باز کرد و دو طرفش گذاشت، پا رو پا انداخت و با لحن  شیمبل داد، دست ها ی را به پشت اش ه ی شکالت ها اشاره کرد، تک به

 تفاوت زمزمه کرد: 

 تلخ... انیبا پا لمی! اما ف یشکالت تلخ دوست ندار  ی گفته بود -

 کرد، نگاهش کرد و ادامه داد:  مکث
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 !  یدوست داشت -

 

 را نکند. شیهاگونه  ی هوس ُسر خوردن رو اش ی لعنت ی کرد اشک ها  یهم فشرد، خدا خدا م ی را رو شیها پلک

 را تصور کرد.  رارسالنیبار ام ن یا شیمشت دست ها ان یمشت شد، م دستانش

 .ماند ی تا عمر م  شیو جا شد یکه خوب نم  یی نداشت جز سر باز کردن زخم ها یادهیماندن فا رفت، یم د یبا بلندشد،

 تنها نجوا کرد:  زدی قدم مانده بود تا به در برسد، به سمتش برگشت، اشک در چشمانش برق م  کی

 

 از حد تلخ بود!  شیب انشیپا  ، یکه ساخت ی لمیف -

 

 کند.  ان یخواست ب یتوانست جمله هارا کامل و آن طور که م   ینم ،د یلرزی م شیصدا

 به بغضِ  الکردار!  لعنت

 

 دوازدهم/ قسمت پنجاه و سه   فصل

 

 

 رحم شده بود.  یزد، چقدر ب شخند ین

 . ختی صورتش ر یرو  اشی مشک  یتار تار موها  د،یرا گرفت و آن را جلو کش  رنگشی گریشال ج ی ها کناره

 .انتقام را بپرسد  نیا لیدل   خواستی را تر کرد، چقدر دلش م شیکنج صورتش نشست، لب ها  شی را تکان داد و موها صورتش

 ! زادیپر -

 .ستینگر ی بود و چشمانش  را م ستادهیبود که مقابلش ا یاقه ی انداخت، چند دق نیی خودش آمد سرش را پا به
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 عقب رفت، به در اشاره کرد و با اضطراب گفت:  یقدم

 وقت شد. ر یبرم کار هامم که تموم شد، د د یبا  گه یمن د -

 

 چنگ زد:  زی م یکتش را از رو   د،یکش ش یموها درپنجه 

 اما من هنوز حرفامو نزندم.  -

 

 را بشنود.  شیحرف ها خواستی نم 

چشمانش    د یبه سالن که رس  کرد،ی را پشت سرش احساس م رارسالن یام ی قدم ها یبلند و نامنظم بود، صدا شیها قدم

 داشت. ی با آن لباس شوم و لعنت یاد ینشست که شباهت ز ی لباس عروس  یناخودآگاه رو 

 گذاشت نفس بکشد! یشد، نم  ش یدور گلو یچکیدم بر نداشت، خاطرات پقدم از ق گرید

 است. شیکرد قلبش درست مقابل گوش ها ی قلبش آنقدر واضح بود، که حس م  خفقان

تفاوت به  لباس    یبود، نگاهش  را ب ستادهیپشتش ا رارسالن یرا گرفته بود شکست، ام زشش یر یکه با هزار زحمت جلو  یسد 

 ضربه زد:  زاد یپر ی دوخت، به شانه 

 دِ راه برو.  -

 ممنوع شده بود. دایکه  جد  یحس ن یمرد، از ا نیاز ا شد،یدور م  د یبا د، یسمت در دو به

 منظم نشد.  شیکم بود، باز هم نفس ها شیهم برا آزادی هوا

 دردناک.  ق، یعم د،یزانوانش گذاشت و پشت هم نفس کش یشد، دستانش را رو  خم

 بود.  ش یروبه رو حاال

 .د یدرخشی شب چشمانش خوش م  یکیرا باال آورد، در تار سرش 

 زانوانش برداشت. ی از رو دست

 . دادی جوالن م شیدر صدا  ی ریتوام با نفرت، دلگ  یحس
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 !؟یکنی رو نگاه م  ی چته؟! چ -

 

 زد:  شخند ین

 

 رو!که ساختم  ی لمیف یجه ینت -

 

 کرد.  ی را در باد رها م شیموها یوقت شد ی م  بایچقدر ز آورد،ی و آن ها را به رقص درم  د یچ یپ یم  شیموها ان یم باد

 برداشت.  ی زد، قدم  یتلخند  دند،یچسبی به شالش م  گرید  یاو لحظه  شد ی صورتش پخش م  یتمامش رو   یالحظه 

 شد. ریاس  رارسالن یانگشتان ام ان یقدم هم دور نشده بود که مچ دستش م ک ی هنوز

 نفسش بند آمد. یالحظه  یبرا

 آمد:  رونیاز هم باز شد تا حرف بزند اما تنها از دهانش ب شی را خشک کرد، لب ها شیدستانش خونِ رگ ها   یگرما

 ولم کن.  -

 

 را باال انداخت: شیابروها

 نوچ! حرف هام رو نزدم.  -

 

 سوخت:  یهم فشرد، چشمانش م ی را رو شیها پلک

 با تو ندارم.  ی من حرف -

 

 : د یاش در هم جمع شد، نالانگشتانش مچش را فشرد، دردش آمد، چهره  ان یو م  د یرا کش دستانش
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 نَ...نکن.  -

 

 همچو چشمانش سرد بود.  شیرا رها کرد، صدا دستانش

 

 ! یکه به حرف هام گوش کن  دم ی دارم بهت دستور م  ستییبه عنوان ر -

 

 اش گرفت.انداخت، خنده نییرا پا سرش 

 . زدی کودکانه م ی ها حرف

 

 ها ضربه زد: به عقربه  شهیش  ی بلندش از رو ی را مقابلِ چشمان مرد گرفت، با ناخن ها اش یمچ ساعت

 عجله دارم. ینم وقتنداره به حرفات گوش ک ی لیمنم تموم شد، دل ی شب گذشته،  ساعت کار! ساعت از دوازده سییر -

 

 دوازدهم/ قسمت پنجاه و چهار  فصل

 تا مرتب شود.  د یکش نیی کتش را به دست گرفت و آن را پا  یکرد، کناره ها مکث

 . میر  یباهم م  ایباشه! ب  - را تکان داد: سرش 

 شانه اش گذاشت: ی افتاده بود، دوباره رو نییپا شیهاشانه  یکه از رو  فشی شد، بند ک کالفه

 ! ته؟یحال رم،ی!  خودم م ؟ی د یم ر یچرا گ  -

 گفت:  ی و لجباز  یتخس با

در    ی.  با اخم هاومد یسگم باال ن ی تا اون رو افتی راه ب  ،ینداره تنها بر  تیوقت شب خوب  نینکن! ا ی اضاف ی! وراجستین م یحال -

 .دستش را تکان داد: هم نگاهش کرد 
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 !فتی راه ب -

 بار پر صدا !  نیو ا  ق یعمکالفه    د،یکش  نفس

سقف   یدستش را رو    ک یرا باز کرد، نیپس مخالفت نکرد.پشت سرش قدم برداشت، در ماش  د یآ ینم رش یدانست اتوبوس گ یم

 در گذاشت:  یرا باال گرش یو دست د

 سوار شو. االی!  ؟یکن یاستخاره م -

  یبه فکر  زادی هر دو ساکت بودند، پر ریرا باز کرد و نشست.تمام طول مس نیهنوز در هم بود،  در ماش  ش یخودش آمد، اخم ها به

را کنارِ جاده متوقف کرد، کمربندش   نیبود.ماش  یدر چه فکر  دانستی...خدا م رارسالنیزنده بود و ام اش نه یکه هنوز در س  یعشق

 را باز کرد: 

 ! ؟ یخور ی م ی بستن -

 تعجب نگاهش کرد:  با

 .کاریچ خوامی م  یزودتر برم خونه! بستن  د یمن با رارسالنیام -

 را گرفت.  ش یناخودآگاه بازو زادی شود که پر ادهیآمد پ  زادی توجه به حرف پر یب

حلقه شده بود، آرام آرام سرش را باال آورد و در چشمانِ پر غم و   شیداد که دور بازو  یا ده یبرد...نگاهش را به انگشتان کش ماتش

 فرستاد: ش یها یبه حواس پرت یشل شد، لعنت رارسالنی ام یدستانش از دور بازو د، یشد.بزاق دهانش را بلع ره یانده دختر خ

 خونه!  م یبر -

 باز را بست.  مه یشد، درِ ن ی بستن الِیخیب

 زد.  ی که ناخودآگاه ازش سر م  ییکرد، از کار ها یم  یرا دورِ فرمان حلقه کرد و نگاهش را به رو به رو داد.خود خور  دستانش

  ی که م ی زیداشبورت را باز کرد و چ زاد، ی.خم شد سمتِ پرشد ی گرفت، پوستِ خشک لبش راحت کنده م  یرا با دندان به باز لبش

 گرفت:   زادیپر  یرا جلو ی.کارت بانکد یکش  رونیخواست را ب

 ! ریبگ  -

 انداخت: رارسالنیبه کارت و بعد به ام  ینگاه

 ! ه؟ یچ -
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 را به حرکت در آورد و در همان حال گفت:  نیپرت کرد؛ ماش  زادیپر یپا ی را رو کارت

 کارت.  ن یبه هم  زمیری به بعد هر ماه م ن یحقوقت، ا -

 "یتهران  یی طباطبا رارسالنیام"بود   رارسالن یکارت افتاد، به اسم ام ینوشته  یرو نگاهش

 شد؟!  یتمام نم های بدبخت  نیچرا ا د، ید ی چشمانش تار م د،یاش رس خانه  به

را در   شیبرداشت، زانو ها زیتخت خ ی را از تنش در آورد و رو شی.مانتودادی ظاهرا خوب شده بود اما روحش، عذابش م جسمش

 کرد که بخوابد. خواب!  ی هم سع یرو  ش یو با فشردن پلک هاشکمش جمع کرد  

. بلندشد، آمد ی به او نم خواستی .هرچه که خوب بود و او مآمد یبه چشمانش نم ی ا ه یثان یحت  ی وقت   یامسخره  یکلمه  چه

 بالشت گذاشت و با کف دستش صورتش را پوشاند. ی گذاشت، آرنج دستانش را رو شیپاها ی سرش بلند کرد و رو ری بالشت را از ز

 ! یواه  ی فکر...لعنت به فکر ها فکر،

 . د ینفس، الجرعه نوش  ک یسرخ لبالب کرد تمامش را  الِسی از گ جام

 .د ینوش ی نفس م ک ی یشده بود که به هنگام تشنگ  ی داد، همچون آب  یآزارش نم گریکرده بود، طعم گس و تلخش، د عادت

پرت   کیسرام ی حوصله آن را  رو ی و ب د ی کش روت یحرکت آن را از تن ب کیبلوزش را گرفت و با   رِی اشت، زاوپن گذ  یرا رو  جام

 کرد. 

 باال آمد ..  وانیل  ی آن پرت کرد، محتوا یکه در دستش بود به سمت  مبل رفت، جسمش را رو  یجام 

 جمع شد، غر زد:  اش چهره

 کم بود.   نیهم -

 

  نییاز تنش پا یبا آب شیهای خستگ  نکهیا  یبود برا یخوب  یگذاشت و به سمتِ حمام قدم برداشت، بهانه ز یم ی شد، آن را رو خم

 بچکد و راحتش کند. 

 . د یرس  شیسر گرفت و به کف پا شیموها  یآب را باز کرد، آب داغ از رو  اهرم

 را بست.  شهیتمام ش  ه یاز ثان ی در کسر بخار
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  د،یصورتش کش ی بل چشمانش نقش بست، فوراً چشمانش را باز کرد، دستش را رومقا  زادی را بست، صورتِ معصوم پر چشمانش

 بود، باال فرستاد.  دهیاش چسب ی شانیرا که به پ  شیموها

 داد.  انیحمام کوتاه و مختصرش پا  به

 خشک شود.  شیعقب، جلو کرد تا موها شیموها یرا رو  گرید  یو و حوله  د ی چیرا دور کمرش پحوله  کی

 را تن کرد.  شیها لباس 

 نشست. نیزم  یرو  ش یزد،رو به رو ون یزیبود  به تلو خته یرا در آن ر اش ی گوش  ی و عکس ها  لمیتمام ف  شیکه چند وقتِ پ یفلش

 را زد.  لم یف ک یتفاوت پخش  یب

 از آنت شب نشان داد. یلم یف اهیس  ی مکث صفحه   یکم بعد 

 کرده بود.  یخواستگار زادی شب که از پر همان

 فرستاد.   رونیب "پوف"را همراه با  نفسش

 :د یچ یپ شیدر گوش ها زادی پر یرا عقب برد، صدا سرش 

 . یکس یپس بمان تا که نمانم به تمنا -

 چشم دوخت.  ون ی زیتلو یهم فشرد، سرش را بلند کرد و به صفحه  ی را رو شیها پلک

 بود.  یواقع  شیآن شب لبخند ها چقدر

 نداشت! زادیاز پر یامی پ چیرا به دست گرفت، تلگرامش را چک کرد،ه اش ی گوش 

 بود.  زیبهت انگ  شیبرا  ییبعد از آن روز کذا ی تفاوت ی حجم از ب  نیسکوت و ا نیا

 باور بود.  رقابل یکند اما سکوتش غ گری د  زیچ ک یو هزار و   هی پولِ د  یبپرسد! سوال درباره  ل یگله کند، دل زاد یداشت پر انتظار

 

 دوازدهم/ قسمت پنجاه و پنج   فصل
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 رفت.  ی م رون یشد و از خانه ب  ی بود که سوار موتورش م رارسالنیزد، ام آرام کنار  راپرده 

 "خدا پشت و پناهت "زد، در دلش زمزمه کرد لبخند 

 داشت.  یبر م  خواستیو هرچه که م   رفتی به خانه اش م رارسالن یقبل از آمدنِ ام  د یشده بود با ی خال خچالشی

 سرش انداخت. یحواس رو  یب یشال

 .د ی راحت شد به سمت پله ها دو الش یخ نکهیانداخت و بعد ا اط یح یبه در بسته   ینگاه

 بو...   باز کرد، دوباره همان رادرخانه 

 کرد.   یرا م  قی رق ع یاو هم هوِس خوردن آن ما د ینوش ی آن را با عالقه م  رارسالن یکه هر بار ام یهمان

 .گاریود از ته س پر ب ز یم ی رو

 بود.  رارسالنیحس کرد، خم شد، بلوز ام شیپا ریرا ز  یز یبرداشت که چ یقدم

 .شد ده یبه سمت در کش اریاخت ی را برداشت، نگاهش ب آن

 داد  ی عطرش را م ی . بود ییکرد و با ولع بو ک ینزد اش ینیفراوان لباس را به ب  ی دلتنگ  با

 را حس کرد.  رارسالنیهم افتاد و سلول به سلول تنش عطر ام یرو چشمانش

 پر بغض تکان خورد:  شیرا درونش تصور کرد، لب ها رارسالن یبلوز را مقابل چشمانش گرفت، ام د،یپرچ لب

  یقو  یحس ی ب هی عشق مثل  نی. اسوختمی که بودم جهنم بود! هر لحظه داشتم م ییکردم تو بهشتم! اما...اما نگو جا ی حس م  -

 ذاشت سوزش رو حس کنم!  ی نم یحس یب  نیاما ا سوختمی بود، من م 

 

 خانه رفت. را همان جا انداخت، به سمت آشپز بلوز

 که به عکس مرد افتاد دلخور گفت:  نگاهش

 ! رارسالنی ام ینامرد  ی لیخ -
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  ی نیدرش را با زحمت باز کرد و آن را به ب د،ی کش رون ی را ب شه یاش را جلب کرد، ش سبز رنگ توجه  یاشه ی، ش را باز کرد خچالی در

 کرد.  ک یاش نزد

 خورد.  ی م  کیپ ک، یپ رارسالنیکه ام  یبود! همان خودش 

 که دستش بود گذاشت.  یفکر در سبد  یامتحانش کند، پس آن را ب خواستی به جانش افتاد، دلش م یخوردنِ آن زهرمار هوس 

 رفت.  رون یمرد ب یاز خانه  گرید ز یبرداشت چند چ بعد 

 

 .خوردی با ولع م  نگونه یبود، با دقت نگاهش کرد، چه داشت که او ا ش یرو به رو  یبطر

 . د یتخت پر ی شد و رو یبطر ال یخیب د،یکش  یق یعم نفس

 اش برود، در صورتش داد بزند و گله کند. به خانه  توانستی اش افتاد، کاش مبه چراغ روشنِ خانه  نگاهش

 ! ختی را در چمدان ر شی کردنش لباس ها  یدر ذهنش جوالن داد قبل از عمل ید یافتاد، فکرِ پل  یبه بطر  نگاهش

 داشت.   رارسالنی به جواب ام یبستگ  یچهمه

 نشست. شی لب ها  یرو  تیلبخند رضا ،

 "تو حال  خودم نبودم کنه ی فکر م ی طور نیاعوضش "خود زمزمه کرد  شیپ

 

 نخوردن!  ایخوردن  نیداشت؛ ب  د یدستانش گرفت، ترد ن یسرد را ب  یشه یرا بست، ش  چشمانش

  یم  یاگزنده ی کرد، بو کی را کنار گذاشت، آن را به دهانش نزد د یچشمانش جان گرفت ترد یمرد که جلو ی خیسرد و  چشمانِ

 داد. 

کرد، با   یصبر در دهانش خال ی را ب اتیرا آرام باال آورد و تمام محتو یهم فشرد و بطر  ی را رو شیپلک ها د،یدهانش را بلع اقبز

 را فرو برد.  ع یهزار زحمت ما

تخت    رِیو ز د یافتاد، غلت نییپا شه یخورد و ش  زیم  یگذاشت، دستش را باال آورد، انگشتش به لبه  زی م ی آورد و رو نییپا راشهیش 

 رفت.
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  ش یدستش را دورِ گلو کرد، یتلخ را احساس م ی زبانش مزه  ر یباعث شد اشک در چشمانش حلقه ببندد،  ز یدنینوش  یِتلخ

 کرد، چند بار پشت هم.و سرفه  د یچیپ

 اش نشست.گونه  ی شدت سرفه اشکِ چشمانش  رو از

 خنک شود.  ی خودش را فوت کرد تا کم و د یلباسش را گرفت، آن را جلو کش یقه یگرمش شده بود، با انگشتانش  

 خمار شده بود، چقدر زود اثر کرده بود!  چشمانش

 انگار لکنت گرفته بود:  کرد، یاسکسکه

 ن! ...سال...ن...اَاَرریماَ...م  -

 رفت.   یم یاهیجان نداشت، چشمانش س  شیدر نشست، پاها یره یدستگ   یرو  دستش

 بود!  شدهمست

 افتاد.  یاز دهانش نم رارسالنینام ام یالحظه 

 

 قسمت پنجاه و شش  /زدهمیس  فصل

 اش نبود! مورد عالقه  یشه یانداخت، ش  خچالیدرون   اتیبه محتو ینگاه ت یتعجب و عصبان با

 و همه را به عقب روانه کرد. د یپر پشتش کش  ی موها درپنجه 

 مبل نشست. ی رو رفت، درش را باز کرد و   یگرید  ی  شهیرا محکم بست، به سمتِ ش  خچالی در

 بکشد و بلند شود.  ی خورد باعث شد کالفه پوف ی که به در م  ینامنظم یهاضربه  ی را پر کرد که صدا جام

 در آغوشش حل شد.   زادیکه در را باز کرد جسمِ پر نیهم

 ! زاد؟یپر -

 توجه به صدا کردن مرد او را کنار زد داخل خانه شد.  یب

 گذاشت: اش ی شانیپ یِ کف دستش را رو  ستاد،یا ش یمبل نشست، رو به رو ی جلو ی چوب ز یم ی رو
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 وجب! ک یکم بود، کمتر از  فاصله

  ی به دختر رهیداد و خ وار یرا به د اش ه یعقب رفت، تک ی ببرد. قدم هیبه تمام قض یپ رارسالن یبزند ام یکه باز شد  تا حرف دهانش

 شده بود.  ختهیپوشش دور شانه اش ر ی ب که   ییاش صد برابر شده بود با موها ینی ریشد که ش 

 کرد.    یم سکسکه

 اش کرده بود. کالفه زد، سکسکه ی لبخند   رارسالنیام

 شده بود. خته ی اش ر یشانیپ یرو  شیبود، موها نییپا سرش 

 شلوارش سر داد:  بِیرا در ج دستانش

 با خودت؟!  ی کرد کاریچ -

 

 بود.  زیت  شی! گوش هاد یشن

 .  د یرا باال آورد، خند  سرش 

 بود قرار گرفت.  ستاده یتحرک ا یکه ب  رارسالنیام ی رو به رو بلندشد،

 ! کردی اش ممرد قرار داد،بغض داشت خفه  یگونه  ی را رو دستش

 : د یلرز یم  شیبه شدتِ صدا دستانش

 دوست دارم.  -

 هم افتاد. ی رو رارسالنیام چشمان

 اش پس زد: گونه   یرا از رو  زاد یپر دست

 ....!ستیخوب ن  توحالت

 نشست:   ز یم یدوباره لبه   ستاد،یوا شیسر پاها توانستی نم د،یخند مستانه
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 فرستاد.  رونیرا پر صدا به ب نفسش

 دختر آورده بود؟!   نیبر سر ا چه

 انتقام باشد... یبار شک داشت که از رو  نیا شد ی مکه داشت زنده   یحس ن یهم فشرد، ا یکوتاه رو   یمدت یرا برا  شیها پلک

 زد:   شیصدا ل یدل  یشد، ب ره یخ رارسالن یدر چشمان ام زادیپر

 

 ...ار...ارسالنری.ام...اما.  -

 

 سرخ شده بود.  شیهاشد، گونه  رهیصورتش خ در

 که گفت:  ی بود وقت اریاخت یب

 جانم؟!  -

 

 بار بود!  نیاول نیا

 بود.  دهیبار که جانم در زبانش چرخ ن یاول 

 نشست، خوشش آمد!  ش یلب ها  یرو  ی محو لبخند 

 زد!  یاو را صدا م  زاد یپر یبود وقت  ن یجانم دل نش چقدر

 اش نشست، نگاهش به جام پر شده افتاد. گونه   یرو  اشکی را کج کرد، قطره  سرش 

 ...د یراسرکش یدنیزد اما او تمام نوش  شیصدا رارسالنیرا به دست گرفت، ام جام

 .شه یش  یگر یدستش جام و د ک یدر  بلندشد،

 شد.  ریقرمز از آن سراز  یعه یکرد، آنقدر پر که ما پر

 :د یجام گرفت، آن را به سمت خود کش ریدستش را ز  رارسالنیام
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 !  ستیحالت خوب ن ینکن، به اندازه کاف یرو  یاد ی!  ززادیبِدش من پر -

 

 را تکان داد، مخالفت کرد:  سرش 

 تا باز هم بهت بگم دوست دارم!....   خوامی م -

 

 جان گرفت: کباره یاش  ه یگر یرا از دستش گرفت، هق هق مظلومانه   شه یش  رارسالنیام

 ...رارسالنیام -

 

 پرت کرد:  نیزم  یرو  اتش یدستش را پس زد، جام را با تمامِ محتو یعصب

 به من گوش بده!  -

 

 شد، کف دو دستش را دو طرف صورتش گذاشت: ره یچشمانش خ در

 ! زادی آروم باش پر -

 

 کرد:  یمدام تکرار م زد،ی مهق

 دوست دارم!  -

 

 .د یشنیزد، اما نم شیهم فشرد، صدا یرا رو  شیپلک ها رارسالنیام

 خارج کرد.  شیدست ها انیرا از م  صورتش

 واضح تر از قبل بود:   شیانو زد، صداز رارسالنیام  یدرست مقابلِ پا ن،یجام بلور ی ها شهیش خرده  ی رو
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 با من ازدواج کن!   -

 

 مچ دستانش را گرفت:  ش یتوجه به حرف ها یب

 ! برهی پات رو م شه یپاشو، ش  -

 

 :د یکش  ادیفر

 !  رارسالنیبا من ازدواج کن ام  -

 

 .د یچ یدر کل بدنش پ  کبارهیبه  یاش رفت سوز و درد که در زانو  ی زیت  یشهیش 

 واجب تر بود.  ش یبرا رارسالنی اش از ام یخواستگار اما

 بود.  ده یفا یتا بلندشود اما ب  د یدستش را کش  رارسالنیام

 توانست تحمل کند!  یرا نم  زادیحال پر ن یبود، ا شدهکالفه 

 هم فشرد:  ی را رو شیها پلک

 کنم بلند شو!  یخواهش م  زاد یپر -

 

 شد: ره یرا باال آورد، در چشمانش خ سرش 

 

 ! ؟یکن ی . با من ازدواج مرارسالنیام دمی دم کنارم خوشبختت کنم! قول م   یقول م  -
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 قسمت پنجاه و هفت /زدهمیس  فصل

 وضع ادامه دهد. ن یتوانست به ا ینم

 گفت.  یم  شیرا برا لشیکرد و دال یدهان باز م  د ی! باتوانستینم

 نوازشش کرد.  د،یکش  زاد یپر یگونه   یبه زانو نشست، دستش را رو  زاد یپر کنار

 چشمانش مملو از عشق و التماس بود!  در

 عشق بود!  ی اما...معجزه  شد،ی م  دهیها تنفر دچشم  نیدر ا د یبا

 ادامه داد:  زادیامد دهان باز کند پر رارسالن یام تا

 نه!  ایفقط بگو آره  -

 

 که حاال سرخ از شراب شده بود داد.   را بست، نگاهش به کف خانه چشمانش

 ! یآرام بود، آرام و پر از حسِ شرمندگ  اش زمزمه 

 

 نه!  -

 

 نگاه نکرد!  زاد یبار در چشمان پر نیا

 درکار نبود.   یبار انتقام  ن یا ند،یبار نخواست شکستنش را بب نیا

 و او را قانع کند اما او...  د یبگو زاد یتا به پر د یرا کنار هم چ لشیدال  رارسالنیام د،یخند 

 وار ی گذاشت، تلوتلو خوران بلندشد، دستش را به د ن یزم ی دستانش را رو  کف

 آمد. یاش خون م زانو  د،یکش

 حرفم تموم نشد.  زاد، یپر -
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 کر شده بود، الل شده بود.  د،یشن ینم

 اش تمام شده بود!  یزندگ

 رفت، حالش بد بود، کنار حوض خم شد، سرش را در آب حوض فرو کرد.  یم  جیرفت، سرش گ نییخانه را پا یهاپله

 سمت خانه اش رفت، مرده بود!  به

 هم بند آمده بود. شیها اشک

 است.  دهیرس  ی که به آخر و خشک  دادی نشان م نیو ا  د یچک یم یاقطره   یگاه گه 

نبود،   زیماندن جا گریرفت! د  یم د یفت بارا تن کرد چمدان کوچکش را به دست گر  ش یانداخت، مانتو شیموها  یرا رو  شالش

 زد.  رون ینبود؛ از خانه ب  رارسالنیام یحواسش به دور و برش و صدا 

 بود.  دهیبهترشده بود اما از سرش نپر حالش

 بود.  ک یتار کِیتار آسمان

...مرده بود  د یتپ ی قلبش نم د،ید  یچشمانش تار م  رفت،ی م  جیقدم برداشت، سرش گ ابانیبه سمت خ د،یچیپ ی م  شیدر موها باد

 !گرید

بوق قدم دوم را برداشت،  ی به صداتوجه   یبه چشمانش خورد، ب ی اد یبرود، نورِ ز ابانیخ یاول را برداشت تا به آن سو قدم

 پرت شد. نیزم ی رو  نیهم افتاد و جسمش با برخورد ماش  یچشمانش رو

 

 قسمت پنجاه و هشت  /زدهمیس  فصل

 

 

 بود!  نگران

 .یخبر  ی ب نیاز ا شد ی و چهار ساعت بود که داشت ذره ذره آب م  ستیب جسم و روحش  

 رساند. ی او را به مرز جنون م ینبود، کالفگ  یع یو روزش طب حال
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 کرد انداخت.  یدر آن سکونت م  زادی که پر یتییو سو  رونیبه ب ی رقصد نگاه ی که در هوا م  یاکنارِ پرده  از

 بارخودش را لعنت فرستاده بود!  هزار

احتمال   یکرد؛ درصد  یبرود، گمان نم  زادی را عوض کند و بعد به دنبال پر شیداد اول لباس ها حیترج نکه یفرستاده بود از ا لعنت

 رود.  رونیبا آن حالِ خرابش از خانه ب دادینم

 و فشرد.  د یاش کشبسته  یاش را پشتِ پلک هاشست و اشاره انگشت

 اصال با او سازگار نبود!  ی خواب ی، ب بود خسته

بر سر مزار رفت، اما آنجا هم   ی رفته بود، حت ن یزم رِ یبود که ز یگشته بود اما نبود، مانند آب  زادیدنبال پر ابان یشب را در خ تمامِ

 نبود. 

 

 قدم برداشت.  ت ییشلوارش سر داد، از خانه خارج شد و به سمت سو بِ یرا در ج چش یو سو  یگوش 

 

هم افتاد، با تمامِ جانش عطر را   یاش احساس کرد، چشمانش ناخودآگاه رو  ین یب ری را ز زاد یعطر پر  یکه در را باز کرد بو نیهم

 .د ییبو

 پرت کرد.  زادیتخت پر یاش را رو را در آورد و جسم خسته  شیهایی دمپا

 سرش  برداشت و آن را در آغوشش گرفت.  زی را باال نگهداشت و بالشت را از ر  سرش 

 بود...  زاد یپر ی را در بالشت فرو کرد، انگار موها صورتش

 ! د یبخش یفرستاد، تا عمر داشت خودش را نم  رون ی گشت...نفسش را کالفه به ب ی برنم زاد یپر اگر

 

 کنارِ تخت افتاد.  زادیبه تلفن همراه پر چشمش

 انگشت بر صفحه باز شود.   دن یکش ی کرد رمز نداشته باشد و قفلش را راحت  یبرداشت، خدا خدا م ز یسمتش خ به

 شد. انینما زاد یروشن شد و عکس خندان پررا زد، صفحه  یکنار گوش   یدکمه 
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 . نشیموج دار و لبخند دلنش ی موها ی ضعف رفت برا دلش

 رمز نداشت! د، یصفحه کش ی را رو دستش

 نشست.  شیلب ها ی رو لبخند 

 کرد:   یکه متوقف شده بود را پل یای قیموس 

 "ارهین ادمیخاطرات تورو  ایدن  هی برم  د یکجا با   "

 

حاج   "خودش بود که  آن هم به اسمِ  ی از شماره  ریشماره بود به غ  ک یکرد، تنها  نییرا باال و پا ی گوش   نیمخاطب د، یکش یآه

 شده بود.  رهیذخ "یعل

مشترک مورد نظر   "گفت   یکه م ی زن یبرقرار کرد، اما صدا  یز که نماد تلفن داشت تماس را با حاج علسب کون یلمس کردن آ با

 .د یبه خود بگو ییباعث شد کالفه شود و ناسزا "باشد  یخاموش م

 اش را جلب کرد. توجه  رارسالنیبه اسم ام یارا لمس کرد، پوشه  اش ی گوش   یگالر

 ! ردیبگ  یواشکیعکس هارا  نی وقت کرده بود ا  یعمق گرفت، ک  شتر یب شیلب ها لبخند 

 دنیکش  گاریعکس در حال س  کی

 دن ید ون یزیتلو  درحال

 حال غذا خوردن...  در

 است! رک یآنقدر ز  زادیبود پر دهینفهم چرا

 

 قسمت پنجاه و نه  /زدهمیس  فصل

 

 . د یدهانش را سخت بلع بزاق

 ده بود نگاه کرد. پخش ش  ابانیکه کفِ خ یجان ی به جسمِ ب باوحشت
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 !شد ی مچه  دانستی خدا م ماند ی اگر م رفت، یم د یبا

 را چرخاند، روشن نشد.  چیسو

 :د یچیپ شیهمسرش در گوش ها   یصدا

 برگرد.  ی تهرون زود یرفت  -

 

 زود برگردد به شهرش!  توانستی نم ماند ی م اگر

 .شد ی م نییبا شدت باال و پا ش یگلو بِی را بست، س  شیراه گلو  بغض

 "اهلل "داد  نیماش  ی جلو زِ یحلقه کرد، نگاهش را به آو نیرا دور فرمان ماش  دستانش

 داد؟!   یرا چه م شیرفت جواب خدا ی م اگر

 شد.   ادهیجان نداشت، به زحمت پ شیپاها

 زد:  شیجسمِ دختر نشست، چند بار صدا کنارِ

 ! ؟یشنوی خانم، خانم صدامو م  -

 .شد ی ازدهانش خارج نم ییصدا نیتر کی هم افتاده بود و کوچ یدختر رو   یپلک ها اما

  یم مارستانی زودتر او را به ب د یبا د، یدو نی دختر را در آغوش گرفت و به سمت ماش  ف یبه دور و اطرافش انداخت، جسمِ ظر ینگاه

 رساند.

 بار، دوباره، اما روشن نشد. ک یرا برداشت، استارت زد،  چمدانش

 که چند خراش برداشته بود انداخت. ی به صورت ینگاه فهکال

 استارت زد، روشن شد... ید یبار با ناام نیا

 .د یدر وجودش دم کباره یبه  یشوق

 کند.  ادهی پ نیکمک خواست تا دختر را از ماش   د،یرس  مارستانیب به
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 آن گستاخِ مظلوم تنگ شده بود.   یدلش برا د، یتپ ی مهابا م ی ب قلبش

 بود.  ند یخوشا  ش یشد برا یدر وجودش احساس م داًیکه جد  یحس نیا

 را کند. زادی به کجا برود و طلب پر د یدانست با یرا کنار تخت گذاشت، نم زادیپر یگوش 

 به خواب رود.  ی عطر  دلدارش کم یکرد با بو  یچشمانش گذاشت و سع یدستش را رو  ساعد 

 شده بود!  یاو مسخره   بیغر یچه واژه   خواب،

 پرت کرد:  نیزم  یرو  ی تخت نشست، بالشت را عصب ی رو کالفه

 ! ده؟ی چرا انقدر عطر تنت رو م یبالشت لعنت نی! دِ ایدونه عطر هم نداشت ه ی  ،یزد  ی به خودت نم ی کوفت و زهرمار  چیه -

 

 

 خارج شد. ت ییرا به دست گرفت و از سو زادیپری که زده نشد. گوش   ییو حرف ها یخداحافظ یبود، از رفتن ب سردرگم 

 حوض نشست، دستش را تا آرنج در آب فرو کرد.  کنارِ

 ..گرفت.   یآتش م داشت

 حس نشده بود؟!  ن یا یزودتر متوجه  چرا

 بر دل مانده!  یهانه یبه گذشته، لعنت بر ک لعنت

 

 چهاردهم/ قسمت شصت و دو  فصل

 .د ی چک یگوله گوله م  شیآب را به دستش داد، اشک ها وانی کرد، ل ی نمرا درک   یشانیحد از پر ن یا د،یفهم ی را نم او

 کشت و باز زنده بود!  ی دم خود را م هر

 شد لرز کند.  ی خورد و باعث م ی م سشیاز پنجره به صورتِ خ یباد سرد  د، یلرزی به شدت م شیها لب
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اش پشت آنها   و با انگشت شست و اشاره  را بست شیانداخت، پلک ها ی صندل  یاش را روعقب رفت، جسم خسته و بهت زده  مرد

 را فشار داد. 

 !رفتی م رازیزودتر به ش   د یبود، با شدهکالفه 

 داد:   زادی را به چشمانِ پر نگاهش

 

 به حرفم گوش بده!  قه ی خانم، دو د -

 

 !شد ی مشخص م  شیدر حرف ها ش یرا به سمتش چرخاند، لهجه داشت و کم و ب سرش 

 

 حرفت رو بزن!  -

 داشت!  یسوز داشت، غم داشت، خروار خروار بدبخت شیصدا

 :د ی چی را دور مچش پ اش حیتسب

 . میکار و کاسب  یبده بذار برم پ تیرضا ستم یمن اسمم محسنه! من بچه تهرون ن -

 

 را زد:  ش یبلند تر از قبل حرف ها ییدل و جرات گرفت. باصدا  د،یرا که د زدایپر سکوت

 نکن که گرفتارم!  تیکنم اما شکا ی برات م ادیو از دستم بر ب  یبخوا یهرکار  -

 

 سرش روشن شد. یباال یالمپ

 بود؟!  رازیش  اهل

 داد.  ی را م رارسالنیعطر ام یکه بو   ییها فاصله از تهران و هوا  لومتر یشدن، آن هم با ک دور 
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 را به سرم تمام شده اش داد:  نگاهش

 شرط داره!  -

 اش نشست. ده یکش ی لب ها  ی، لبخند رو شد  یغرقِ خوش  چشمانش

 

 ک ی چهاردهم/ قسمت شصت و  فصل

 

 هم فشرد، در باز شد همان زن، با همان عطر تندش واردشد. ی را رو شیها پلک

کرد نگاهش   یانداخت، چرا حس م زادیدر چشمان پر  یبو را قبال حس کرده بود، به ذهن خسته اش فشار آورد، زن نگاه نیا

 ؟! رنگ ترحم دارد

 را قطع کرد:  سرمش

 .یمرخص   گهیتا چند ساعت د  -

 بعد به سمت در رفت و خارج شد. و

 زن،   نیدست آزادش گرفت، ا  نیرا ب سرش 

 تختش...  یباال ش،یپ ساعت

 ...دزیا

 دارد؟!    دزیزن بود که گفته بود ا  نیهم گذاشت، فشرد، هم ی را دوباره رو شیها پلک

 داشت؟! دزیا

 العالج!  یماریب

 آن روز دختر در دستش فرو کرده بود. که  یسرنگ 

 کرد.  یم  تیبا وحشت باز شد، مرد هنوز التماس به رضا چشمانش
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 مات و مبهوت بود.  شد،ی م  نییاش با شدت باال و پا نهیس  یقفسه 

 سرش آمده بود!  ییبال چه

 داشت؟! دزیاش نشست، ا ی شانیپ یخشکِ خشک بود، عرقِ سرد رو  شیها لب

 واضح بود.  شیدر گوش ها ش ینفس ها یصدا

 اش شد.و روان بر گونه  د یچشمش جوش  یدر کاسه  اشک

 شد.  ینم باورش 

 شد. یرا باورش نم بت یمص نیا

 بود.  یوتر یکامپ  یباز  ک ی هی شک شب ی ب یزندگ

رود، روحت   یدر جانت فرو م   یکمک حالت باشد،  بدبخت ستین  ی، کساست ی و اواسطش مملو از بدبخت بای که آغازش ز ی ا یباز

 ! یریمی و  م  شودی پاشاند، جانت قرمز م ی را از هم م

 ! یراحت  نیهم به

بار با روح و   ن یشد، ا یدوباره شروع م  یگذرد و باز ی همچون برق و باد م هی فاصله دارد، ده ثان هیبا آغازش تنها ده ثان انشیپا اما

  ، یشو یباز  الیخیکه از هفت خان رستم سخت تر است، امکان دارد ب  ی هکه خسته است با را ییکه ترک خورده و پاها یجسم

 !یاآن وقت است که تو برنده  ،ی و دم نزن  یده  یها را ذره ذره در وجودت جا ی بدبخت راما اگ ی ریجانت تمام شود و بم

 ... یزندگ یِ باز ی  برنده

 . ردیهق هقش اوج نگ  یدهانش گذاشت تا صدا ی زد، دستش را رو هق

 و ترس نگاهش کرد:   یبا نگران مرد

 خانم؟ خانم چت شد؟! -

 .د یشن یمرد را نم   یزد، صدا ی م هق

 گرفت.   زادیرا از آب پر کرد و آن را به سمتِ پر  وانی برداشت، ل زیکردهه به سمتِ پارچِ کنار تخت خ هل

 کوباند. وار یرا از دست مرد گرفت، آن را با شدت به د وانیل



 محصور 

199 
 

 برداشتبه عقب  یقدم  دهیترس   مرد

 .د یکش  غی دهانش گذاشت و ج  یرا رو  بالشت

 

 چهاردهم/ قسمت شصت فصل

چشمانش را   یالحظه  خواستی و منگ بود، دلش نم  جیسرمش کرده بودند که گ  ق یبود، آنقدر آرام بخش تزر ی داریخواب و ب نیب

 باز کند. 

 . کردی سرش، کنار تخت احساس  م یرا باال یتنِد عطر   یبو

 وشش خورد: به گ یزن  فیظر یصدا

 

 اومده؟!  ششیجوابِ آزما -

 

 پر اندوه طرفِ مقابل بلند شود:  یگذشت تا صدا یکم

 

 .داره دزیسن کمش ا نی! بدبخت با ا؟یآره! اما چه اومدن -

 

 کردند.  ی م یخواب لحظه شمار یدستانش گرفت، چشمانش برا  نیرا ب سرش 

 رفت. فروزان، همسرش منتظرش بود.  یگرفت و به شهرش م  یدختر را م   تیزودتر رضا د یبا

 بلند شد، با استرس به سمتش رفت:  شیخارج شدنِ پرستار از اتاق از جا با

 خانم دکتر، خانم دکتر.  -

 را جمع کرد:  شیبه سمتش برگشت، اخم ها زن
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 ! پرستارم، امرتون؟! ستمیمن دکتر ن -

 

 آورد؟!  یحرف ها چه سر در م  نیاو از ا د،ی را پشتِ گردنش کش دستش

 گفت:   کالفه

 ما به هوش اومد؟!   ضیخانم پرستار مر -

 

 گذاشت:  بشیرا درون ج نکشیع

 

 . ادیبهوش ب د یکم کم با  گه یهنوز نه، اما د -

 که نداره؟!   یمشکل خاص -

 رفت گفت:  یم   رش یکه به سمت پذ  ینیح

 نه، فقط دستش شکسته.  -

 هم افتاد، خداراشکر کرد.  یرو چشمانش

 

 

 :د یچیدر سرش پ زاد یپر ی داد، صدا یرا کنارِ دهانش جا گارش یس 

 ضرر داره!  -

 تنگ شده بود.  ب یمشتش فشرد. کالفه بود، دلش عج نیرا ب گاریس  د،یکش  یق یعم نفس

 برد.  زیم  یرا به سمتِ شکالت رو دستش

 جان گرفت:  شیدر گوش ها  زادیپر یصدا دوباره 
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 تلخم.  انِیبا پا لمیدوست ندارم، اما عاشق ف شکالت تلخ -

 

کرد، بلند شد،  جادیا یگوش خراش  یافتاد و صدا نییپا ز یم یبه عقب هل داد، ظرف از لبه  شیشکالت را با انگشت پا ظرف

 فرستاد. زاد یبه خودش، به پر یلعنت

 و زمزمه کرد: لعنت بهت! د ی صورتش کش ی را رو دستش

 

 

 هدف به سقف زل زده بود.  ی افتاد که ب یفروغ  یاتاق را آرام باز کرد، نگاهش به چشمانِ ب  ِد یسف در

 شد.  رهیآورد و در چشمان مرد خ  نییدر سرش را پا یصدا با

 به سمتِ داخل برداشت.  یرا تر کرد؛ قدم  شیها لب

 . آشفته یو ظاهر   یسر تا پا مشک  یلباس  ، یجوگندم یبا موها  ی تعجب نگاهش کرد، مرد با

 کرد!   یچه م  نجایبه حال او داشت، او که بود و ا ی را از مرد برداشت، چه فرق نگاهش

 رفت.  یاز مقابلِ چشمانش کنار نم یاتصادفش لحظه   شب،ید یهاگرفت، صحنه   یتنش درد م  تمام

 . رارسالنیو کوتاهِ نه آن هم از زبان ام  یدو حرف یشده بود از کلمه  متنفر 

 :ستادیا استرس و ترس کنارش اگچ گرفته بود، مرد ب دستش

 ! ن؟یشنو یخانم صدامو م  ابون، یسر خ د ید یپر هویقسم خودتون   ی خانم به عل -

 

 شناخت. یاش را جمع کرد، او را نمرا به سمتش کج کرد، چهره سرش 

 

 چهاردهم/ قسمت شصت و سه  فصل
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 چرخاند. ی در انگشتش بود و آن را م  چیسو ینشست، حلقه  ابانیجدولِ خ ی رو

 گشت.  ی آشنا م یمشک یله یتفاوت به رهگذران بود و به دنبال دو ت یب نگاهش

 عمر بر او گذشته بود.  کی روز، دو روز؟! هرچه بود  ک یخبر بود؟!  یروز بود که از او ب چند 

 

 زد.   یرا صدا م زادیبه سلول تنش نام پر سلول

 واند.شعر بخ شیکرده بود برا هوس 

 تلگرامش همان اول بود!  یدر صفحه    زادیدر آورد، نام پر  بشی را از ج لشیموبای گوش 

دست خودش بود، اما باز هم هر شب به عشقِ او   اش ی چون گوش  رسد،ی نم زاد یگاهش به دست پر ی گاه و ب یها امیپ دانستی م

 نوشت. یم   ش یکرد و برا یشعر، متن، حفظ م  تیب کی

 داشت!  دوستش

 موج دارش، تمامش را دوست داشت.  یموها چشمانش،

 

 مرخص شد، شرطش را گفته بود و قبولِ محسن شده بود.  مارستانیب از

پول گذاشته بود که   ش یآنقدر برا رارسالنیرا حساب کرده بود، ام مارستانیب  یها نه یکوچکش دستش بود، خودش هز چمدان

 کرده بود. کم ن یااز حقوقش ذره  یراحت باشد، او حت  الشیخ

 قد کوتاه تر و الغر تر بود.  رارسالنیرا به محسن که پشتش به او بود داد. از ام نگاهش

  ی چهارشانه اش هم قلبش را وادار به قربان صدقه رفتن م کلِیتصورِ ه ی کرد، تمام فکر و ذکرش آن مرد بود، حت ینوچ  کالفه

 کرد. 

 داد، انتخابِ ارسالنش بود!   شیرا به کفش ها نگاهش

 .د یکش ر ی اش ت نه یراستش گذاشت، قلب در س   یآرنج دستِ گچ گرفته  ی چپش را  رو دست
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 شود  ش یبزرگ و مقاوم در گلو یبغض سنگ  شد یآن روزِ شوم باعث م   یآور  ادی

 شد، نه تکه تکه.  ی م ده یکه نه بلع یسنگ 

 .محسن رفت  نیشالش فرو کرد. چمدان به دست به سمتِ ماش  رِی را ز شیموها

 حال و روزِ گرفته و غم زده.   نیکه آرزو داشت به آن سفر کند، اما نه با ا ی! شهررازیش 

 عقب نشست.  یِصندل ی رو

 بود.  نیریش  شیلهجه برا ن یچقدر ا ی داشت و  روز ی رازیش  یگرفت، ته لهجه   یپشتِ فرمان جا محسن

 ! ؟یسفر  یکه راه  یخبرشون کن   نجایا ستیکس و کارت ن  -

 پاسخ دهد. خواستی را بست، نم چشمانش

 آتش وجودش. نِیبود ب  ند یخوشا شهیش  یچسباند، سرما شهیرا به ش  سرش 

 کرد.  ی گذشت قطعا فوران م ی منوال م  نیبه هم اگر

 کرد.   دایپ شیلباس ها ریرا از ز  رارسالن یکوچکش را باز کرد،  قابِ عکس ام چمدان

 خواست! ی پسش زده اما باز هم او را م نکه یاش فشرد، دلتنگ بود، با وجود ا نه یرا به س  آن

 بلندش نشاند، در دلش زمزمه کرد:  یشانیپ ی کرد بوسه رو  کینزد شیرا به لب ها قاب

 شوم...  یچه با ولع مرتکبت م د ید  یو گناه من باش آن وقت خواه  ایتو ب -

 

 چهار چهاردهم/ قسمت شصت و  فصل

 

 بودند.  دهیرس 

 بود!   یبا خدا و قابلِ اعتماد ن، یمحسن مرد مت 

 خودشان متوقف کرد.  را در محله  نیماش 
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 انداخت: زاد یبه پر ی نگاه نهیاز آ 

 ! مید یرس  -

 حس بود.  یشد، تنش کرخت و ب ادهیپ آرام

  مت یبا ق یدنبال خانه ا د یداد. با ی اش را نوازش م ی نیبود و ب دهیچیرا آرام و باز و بسته کرد، عطر بهارنارنج در کوچه پ چشمانش

 رفت.  یرا به محسن گفته بود. محسن به سمتِ در سبز رنگ گشت؛ همه  ی اجاره م یمناسب برا

 ! یکن  دایتا هر وقت که خونه پ یی فعال مهمون ما -

 نداشت!  ی. اعتماد کرده بود، چاره استیگفته بود که همسرش و مادرش هستند و او تنها ن  د،یدهانش را بلع بزاق

 بود.   یمانیداد، مردِ با ا ی به او نم ینگاه محسن پاک بود و حس بد  ، یاز طرف  

 را باز کرد:  در

 اهلل.  ای -

 افتاد گله کرد: بود، تا نگاهش به محسن  ستادهیا اطیخم شده وسط ح یو کمر  دهیها چروک با گونه  یزن

 ! ت؟یکنه از دور  یزنت دق م ی گ  ی(؟! نمیی)کجاییکجو هست معلوم   تهرون، ی محسن! دو روزه رفت   -

 

 اشاره کرد:  زادیپر به

 

تهرون    ی! رفته؟ی ک نیا  دو نشان زدن( ری ت  کیهم شوم شوُ بچا؟!) با   ن، یکن )نگاه کن، نگاه کن(! هم نذر حس  یکن، س   یس  -

 شلوارت شده دوتو)دوتا(؟! 

 

 :د یحرف ها مادرش پر ان یم محسن

 مامان؟! مهمونه از تهرون اومده.   یگ یم  یچ -
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 بند پهن کرد:  یرا جمع کرد، لباس را رو  اش چهره

 ( گذاشته کنار  آبرو  و   کِرده. ) شرم ی رِ خورده، آب و رِ ق ایح -

 

 خودش جرات داد:  به

 سالم خانم جان.  -

 

  یآن لهجه  ی که مدت ها بود فراموش شده بود. دلش رفته بود برا  یخصلت را داشت، خصلت  نی هم م یبود، از قد  زبان نیریش 

شد،   کیگذاشت. به سمتش نزد  اطیکرد، تشت آب را کنار ح کی!چشمانش را باریاز دور  ی و حرص و جوش خوردن ها نیریش 

 کرد:  ی خودش را معرف زادیپر

 دنبال خونه بگردم.  رازی ش  اومدم  !زادِیمن اسمم پر -

 آنکه جوابش را بدهد، به سمت محسن برگشت:  یب

 به ما؟!   ی و خبر نداد  یزد  یبانگاه -

 :د یکش شی کالفه دست در موها محسن

 نکِردن، منم لطفشونِ جبران کِردم.  تیتصادف کردم! زدم به خانم، لطف کِردن شکا -

 

 :د یبلند کش ین یرا به دندان گرفت، ه لبش

 مامان؟!  ی خوب -

 زد، سرش را تکان داد:  لبخند 

 خانم فقط دسش شکسته! ست،ین م یزیچ -

 انداخت. زادی به ترحم به پر ینگاه

 :د یپرس  ی بعد مکث محسن
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 فروزان کو ؟!  -

 نشست:  وانیا ی رو

 رفته خونه بُواش.) باباش(  -

 زد:   وانیا ی تپلش را رو   یدست ها  کف

 . نمتیبب ن ی( بشنجایا ای) ب  نجو یا و یب -

 

 چهاردهم/ قسمت شصت و پنج  فصل

 

 بود.  شیپا ینشست، نگاهش به انگشت ها وان یا یمادر محسن رو  کنار

 دست آزادش را گرفت:  

 راه از تنت بره. یتازه دم بدم خستگ  یی چا هی بهت  می بر ایب -

 دستت درد نکنه خانم جان. -

 

 کرد:  اخم

 صدا کن.  ی ب ی کنن، توام ب یصدام م   ی ب ی همه ب نجایا -

 .زمزمه کرد یزد و چشم لبخند 

 کرد.   یتظاهر به خوب بودن م   د یداد، با ی درونِ نا آرامش را نشان م د ینبا 

 

 داغ بود...سوخت. د،ینوش  شیاز چا ی ا جرعه

 با اخم نگاهش کرد:  ی ب یب
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 امون بده دختر، بذار خنک شه.  ،یخور  ی خو دنبالت نکردن که انقد تند تند م -

 

 داد.  ی را م یکرد،با عشق بو کرد،عطرِ گل محمد   کیاش نزد  ی نیرا به ب یرد. استکان چاو سکوت ک د یخند 

 رفته بود.  زادیبود و از همان اول در دل پر ی کرد. زنِ مهربان و خونگرم  ینگاهش م یباکنجکاو

 بود؟!  ی چ یمادر، اسمت چ گم یم -

 رنگ گذاشت.  یگل دار و آب یدست  شیرا در پ استکان

 داد و کوتاه نامش را گفت:  ه یتک ی پشت به

 . زادیپر -

 آمد: شیبه لب ها لبخند 

 ماهه!   یکه یها، اسمتم که مثل خودت ت  -

تا   د یکش ی و م  چاند یپ یرا دورِ انگشتانش م شیکرد. نخ ها  یشالش باز یهاانداخت با لبه  نییحرف سرش را پا ی بود ب معذب

 شد گفت: زاد یمعذب بودن پر یکه متوجه   یب  یکنده شود.ب

 معذب نباش مادر، منم و خودت! تک و تنها. -

 : د یپرس  نیرا در دهانش گذاشت، در همان ح قند 

 آقا محسن و زنش...  -

 بود.  ی عجول رزن یرا قطع کرد، پ حرفش

 رو تنها نذارن.  رزنی آلونک کوچک ساختن که منه پ  هی کنن،  یم  یزندگ  اطیمحسن و فروزان ته ح -

 

 پانزدهم/ قسمت شصت و شش  فصل
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خارج کردن   یی نمانده بود، کف سرش را فشرد، کاش توانا ی زیبود قطعا چ ده یدر آن کشچه مانده بود؟! آنقدر پنجه  شیموها از

 .ذهن مشوشش را داشت 

  ن یدر ذهنش نفوذ نکرده بود، ا  یعشق حت نیبار نامرتب تر از تمام روز ها بود. شکسته شده بود!  فکر ا نیمرتبش ا شیر  ته

اش   یفرد زندگ  نیدلربا تر زاد یپر رد،یبگ  یدر دلش جا   زادیپر نگونه یبخش نقشه اش بود.حساب شده نبود که ا نیحساب نشده تر

 بود. 

  بیروز ها عج نیو هفت سال ا ستی. قدر بمهم نبود، کالفه بود  شیبرا گریگرم تابستان هم د یداد، هوا  هی تک واری را به د سرش 

 خسته بود. 

 : به روکش شکالت تلخ افتاد نگاهش

 کنه.  ی م نیریتلخم رو ش  ی! زندگچیوجودت شکالت که ه ین یریگفتم، ش   یکاش بهت م -

 کوباند، محزون با خود زمزمه کرد: ش یران پا  یرا به  رو  مشتش

 . دمیفهم ر ی! ددمیفهم ر ید -

اما دلش،   ستین  زیو بن ممنوع است و جا خی عشق از ب نیا دانستی دانست اشتباه هست، م یرا با کف دستش پوشاند. م صورتش

 کرد؟!   یبا دلش چه م

 ممکن بود.   ریسخت و غ ش یبرا زاد یبلند شد، تحمل خانه آن هم بدون پرپله  یرو  از

 

 کرد.   یبلند ط  یچند قدم تا مغازه را با گام ها  د،یچیپ  یدر هم م   یاش از شدت گشنگ معده  د، یپر یجو  یرو  از

 رنگ نشست.   ی گریج یفلز  یها ی صندل ی مانجا رورا داد و ه چیساندو کی سفارش 

کرد تا صدا هارا هرگز    یپنبه فرو م شیبود در گوش ها شیمتنفر بود و اگر جا یگذاشت، شلوغ بود، از شلوغ شه یش  یرا رو  سرش 

 نشنود. 

 هم فشرد.   یرا با حرص رو  شیها پلک

 "شن! یچرا خفه نم"دلش زمزمه کرد  در
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به اطرافش نگاه   د یبا ام اورد،یاش باعث شد به ضرب سرش را باال باسمِ موردعالقه  دنیتوجه باشد اما شن ی کرد  به صدا ها ب یسع

 "زاد یپر "کند و لب بزند 

 نبود...  اما

  یودش را مخ زادیلَخت بود، او پر رارسالنیام زادِ یبرخالف پر شینبود، موها زادی بود اما آن شخص پر دهینبود، اسم را شن توهم

 .دهیالغر و کش ی و صورت یموج دار، چشمانِ مشک ی خواست! همان دختر، با همان موها

 نگران بود!   د،یچرخ یزد لقمه در دهانش نم  چیبه ساندو یگاز  لیم  یکور شد، ب  شیکه آمد، اشتها سفارشش

 خوره؟! نکنه گشنش باشه.  ی م ی االن کجاست؟! چ  -

پوف به   کیهم فشرد، نفس کم آورده بود، تمام نفسش را با  ی اش حبس کرد چشمانش را رو نهیدم گرفت، بازدم را در س  قیعم

 فرستاد.  رون یب

 کلفتش رفت.  لِ یبلندشد، به سمت مرد با آن سب شیجا از

 چقدر شد؟! -

 قابلت رو نداره داداش.   - 

 تعارف را نداشت.  یرا تکان داد، حوصله  سرش 

 

 دهم/ قسمت شصت و هفتپانز فصل

 

 نبود.  مانیپش چ یه زادیو پر  ثمیاش در حق مرا کنار دهانش گذاشت، از کرده   پیپ

  نیآخر لِیموبا ی بود. با زنگ خوردنِ گوش  زادینشست، هفتاد سال سن داشت اما  ظاهرش جوان تر از پر د یو سف  یتاب آهن  ی رو

 د یشا نکه یرا صاف کرد به فکر ا شیدر هم جمع شد. صدا  شیمونازک و کم   ی اش انداخت، ابرو هابه صفحه  یمدلش، نگاه

 را کنار گوشش گذاشت:  ی سبز را لمس کرد.گوش   کون یکمک داشته باشد آ یباشد و تقاضا ره یخ یموسسه 

 .د ییهستم، بفرما یشاه عبداله -

 به تمسخر گفت: د،یچیپ ی پوزخند فردِ پشت خط در گوش  یصدا
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 ! یشاه عبداله -

 .شناختیآشنا بود، نم شیرا با زبان تر کرد.صدا اش ده یچروک یها لب

 شما؟! -

 :زدی موج م شیدر صدا تنفر 

 ! یکرد   شیو هفت سال مخف ستیکه ب  ی اون -

 را از گوشش فاصله داد و تماس را قطع کرد.  یبست، به سرفه افتاد، با وحشت گوش  خ ی شیدر رگ ها خون

 را به شماره داد:  نگاهش

 دروغه! امکان نداره،   -

 .دادی در تک تک حرکاتش جوالن م  وحشت

 !خواست؟یو هفت سال چه م  ستیب بعد 

 

! کنگر خورده بود و لنگر در جانش انداخته بود، قصد رفتن را نداشت و هر روز در سلول به  یاز تنش رفته بود اما دلتنگ  یخستگ 

 . د یکش ی سلول تنش سرک م

 خندان فروزان  انداخت: یبه چهره  ینگاه

 ! ؟یخند  ی م ی به چ -

 خونگرم و مهربان.   یاو آشنا شده بود، دختر با

 سخت بود راحت نشستن. شیگذاشت و آرام نشست، برا  یپشت ی را رو دستش

 ! تیفرفر یبه موها  -

 همراه بود:  یدلخور  ک یبا   اش خنده

 فقط موج داره.   ست،یفر ن -



 محصور 

211 
 

 را به سمت دهانش برد: لواشک

 . ادی! موهات قشنگه، به صورتت مه؟یها خو فرقش چ -

که کم از برادر    یمحسن یفروزان و حت  ، یب یبه ب  شیهوا آب و راز،ی گرفت با ش   یبا لهجه بود، داشت اُخت م شیحرف ها تمام

 نداشت. شیبرا

در دستانش نبود،   شد، حلقه  رهیخ اش دهی کش  یبالشت گذاشت، دستِ چپش را ناخودآگاه باال آورد و به انگشت ها یرا رو  سرش 

 خودش. یپَسش نداده بود، نگهداشته بود برا  رارسالنیبه ام

 کرد.   سهیفروزان مقا یشکمش گذاشت، ناخودآگاه شکم خودش را با شکمِ برآمده  یآورد و رو   نییدستش را پا د، یکش یآه

 بود.  دهیرا نپرس  تش یجنس یکه حت  یکودک  یبرا  د یشد، دلش پر کش  ش یسنجاق لب ها یلبخند 

 فروزان؟!  -

 شانه باال انداخت: ید یق یب با

 هوم!  -

...خدالعنتت...زبانش را گاز گرفت، حرفش را خورد و در دلش جمله اش را کامل کرد:  نرارسالیآشنا بود، ام ش یچقدر برا "هوم"

 خدا لعنتت نکنه!  

 کرد.  ینگاه فروزان را حس م ینیسنگ 

 پسر؟! ا یدختره  -

 بود: ی شکمش گذاشت، لبخندش چقدر واقع ی را رو دستش

 دختر.  -

 .ند یدخترِ فروزان را بب  توانستی م کاش 

 !نمشی شد بب یکاش م -

 غم زده اش انداخت: یبه چهره  ی د یعاقل اندر سف نگاه

 ! ؟یبر یی ! مگه قراره جای نیب ی خو معلومه که م -
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 نگاهش را به سقف داد:   د،یکمر خواب  به

 زودتر دنبال خونه بگردم. د یبا -

 د یرا در هم کش شیابروها

 بهت نگفته؟!   یب ی ب -

 را به سمتش کج کرد، زانوانش را مالش داد:  سرش 

 . آدی در م یی تنهاس، اونم از تنها  چاره یب ی ب ی ب ،ی مون ی م نجایا ی هست راز یکه ش  ی تا وقت -

 

 پانزدهم/ قسمت شصت و هشت  فصل

 

  ه ی غرب کینبود، کینزد اینداشت، از اقوام دور  ینسبت خون د،یچش یرا بعد مدت ها مرا پهن کرد، تازه داشت طعمِ خانواده   سفره

 و فرزند و عروسش حسِ آشنا را داشت. یب  ی که در جمع ب یاه ی بود! غرب

بود که جسم   شدهی اخوره اش ی مار یبود، فکرِ ب شانیگذاشت و نشست. پر ن یدست به زم ی ب یسفره گذاشت، ب ی برنج را رو سِید

 .د یجو یو روحش را م

پر درد بود،   شیخوش نشسته بود، نفس ها ش یسرطان بود که در گلو میبدخ یکه چند روز بود شکسته نشده بود، غده   یبغض

 شکست، االن وقتش نبود!  یبغض الکردارش داشت م 

 اش  شد، قاشق را در بشقاب رها کرد:  یناراحت یمتوجه  ی ب یب

 شده مادر؟!  ی زیچ -

 

 رد: خو یارا تکان داد، به اجبار لقمه  سرش 

 !  خوبم. یبی نه ب -
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 !خوب؟

 نبود!  

 فشرد!  یقلبش را م  ی و  شخص  شیگلو یشخص

 کرد؟!   یاش چه م  یماریب با

 کرد؟!   یرا چه م ه یرفت نگاه ترسان و ترحم بق ی که نداشت، اگر به سراغ درمان م  عالج

 درشت سفره داد:  ی را به گل ها نگاهش

 

 هست. ت یزیچ هی زنه که  یمادر، چشات داد م یستیخوب ن  -

 

 را باال آورد.  سرش 

 ! چشمانش؟

 سرخ شده بود!  حتما

 آب را به دست گرفت، خودش را سرگرم کرد:  پارچ

 

 مامان و بابام تنگ شده. یمقدار دلم برا  ه ی . حالم خوبه! یب یکنه ب   یچشمم شلوعش م -

 

 بود. اش ی مار یکمرنگ تر از ب یبار دلتنگ  نیبود، ا بهانه

 

 ! ؟یب یب  دنتید ان یب ی نگفت -
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 تلخ کش آمد:  یبه اجبار به لبخند  شیها لب

 

 رفع شه. یتا دلتنگ  دنشونیمن برم د  نکه یفوت کردن! مگه ا -

 

 دست به صورتش زد:  با

 

 . رنیم  یروز  ه ی مرگ حقه همه  آ،ی ها مادر غصه نخور -

 

 بار نوبتِ من باشه!  نیرا تکان داد و در دلش زمزمه کرد: کاش ا سرش 

 اشت سفره را جمع کند، او را به سمتِ اتاق هل داد و اصرار کرد تا استراحت کند.نگذ  ی ب یناهار ب بعد 

 یهاچشم داشت و از عشق بود، او را دوست داشت. گونه  یب شی داد، محبت ها ی مادرانه م یمهربان بود، عطر و بو  ی ب یب

زن را دوست   نیکرد، ا  یکه تن م  یگل دار   ِی بلند و از جنسِ نخ ی ها راهن یپ یاش! حت یچروکش، چشمان درشت و مشک

 داد!  ی مادر م ی داشت، بو

 

 پانزدهم/ قسمت شصت و نه  فصل

 آن ها بماند،    شیاصرار داشت که پ فروزان 

 ! بهیغر  کی بود در حق  ی ادیز  لطف

 رفت. یم  د یتوانست قبول کند، با ینم

 : د یتوپ باز کرد تا اعتراض کند که فروزان با اخم  دهان

 

 شم!  یم  یکه عصب  ار ی! اما و اگر نیمون یم  یعن ی یمون  ی گفتم م -
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 اش گرفت، سرش را تکان داد:  خنده

 

 خوام مزاحمتون باشم.  ینم -

 

 را به سمتش پرت کرد: لواشک

 

زنم، خسته    یدو کلوم باهات حرف م   رهیمنم حوصلم سر نم  ی مون ی م نجایا ،ی! ها؟! تو رو سرِ من جا دار ؟یگفته تو مزاحم ی ک -

 رو نگاه کردم.  وار یشدم از بس در و د

 

 اش درهم جمع شد:لواشک را باز کرد و آن را در دهانش گذاشت، ترش بود! چهره  روکش 

 ؟ یخوری م نو یا ی چه جور -

 

 از لواشک را به دهان برد:  گر یعشق برش د با

 

 جوم.  یذارم دهنم بعد م   یراحت، م  ی لیخ -

 

 نشست. د، یخند  یه مک  ینیح

 برادرش رفته و بود و قرار بود ناهار را آنجا بخورد. یاز صبح به خانه   ی ب یب

 اشاره کرد:  زاد یرا کنار گذاشت، به گچ دست پر ش یلواشک ها فروزان 
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 ! ؟یبازش کن د یبا ی ک -

 

 و غم زده گفت:   کالفه

 . گهیسه هفته د -

 داد:   هی تک یکنار نشست و به پشت فروزان 

 !  ستیتو حالت خوب ن ی تونم بخونم ول ی هست، من غم رو از چشم نم ت یزیچ ه یگه   یحسم م -

 

 ! د؟یکش ی م اد یآنقدر واضح غم را فر د،یکش  یق یعم آه

  نکه یا یدردودل، برا ی شد برا ینشست و او وسوسه م  ی م شیفروزان در گوش ها یهم افتاد، صدا یاش رو خسته  یها پلک

 کم شود.   یاندک شیشانه ها ینیسنگ  د یتا شا اورد یرا بر زبان ب شیحرف ها

 دروغ لب زد:  با

 

 ! ستین م یزیچ -

 

 اش در هم رفت:  یاکم پشت و قهوه  ی ها ابرو

 

 نگام کن... ،یستیتو روز روشن انقدر واضح خو دروغ نگو! با بچه طرف ن -

 

 شد  و او ادامه داد:  ره یرا قطع کرد، سرش را باال آورد، در چشمان فروزان خ حرفش
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 . آدی هق هق در نم یهست! آدم سالم و سرحال که شب از اتاقش صدا ت یزیچشم هات سرخِ سرخه! معلومه که چ -

 

 ... را باهم لعنت کند  شیها ی امان و آبروبرش را لعنت کند! خدا تمام او و بدبخت ی ب یهاه یگر خدا

  ی م انشی! از نوع برخورد اطرافد یترس   یم  د،یاش را بگو یماریخواست ب یدلش نم  د،یبلع شهیدهانش را سخت تر از هم براق

 ! ردیدر دلش بماند تا که بم  یماری راز ب  ن یداد ا  حیو ترج د یترس 

 چشمانش پف کرده و سرخ بود.  ستاد، یا نهیآ ی به رو رو

 ...هق زد... گله کرد! ختیزان گفت، گفت و اشک رفرو ی را برا ی ماریاش جز ب ی بدبخت تمام

 هم رو راست نبود!  نهی آ  یزد، حت  نهیبه آ یپوزخند 

 داد.  یرا درست و آنگونه که بود نشان نم او

 تکه تکه و شکسته بود نه سالم!  زادیپر

 "گه  یهم دروغ م  نهی آ ی حت "دلش زمزمه کرد  در

 تنگ شده بود!  ناز یو پر  ثمیم یدلش برا  د،یتشک دراز کش ی رو

 رفع شود.   یرا با مرگ تازه کند تا دلتنگ   دارید شد یم کاش 

 کرد!  یقاب عکس صبح م  نیتمام شب هارا با هم د،یعکس را محکم به آغوش کش قاب

 زده کرد.  خ یوجودش را   شهیش  ی سرد د، یکش  شهیش  ی را رو دستش

 

 پانزدهم/ قسمت هفتاد  فصل

 آمد.  یسرخ را در دهانش گذاشت، خواب به چشمانش نم الِسیگ

 کند به شدت وحشت داشت! ی با آن مالقات م یدانست به زود ی که م  یمرد  از

 ... قیبر مال شدن حقا وحشتِ
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 . دادی را از دهانش در آورد، نگاهش را به قابِ عکس خانوادگ الس ی گ ی  هسته

 ! ثمی همسرش و م خودش،

 چقدر کوچک بود. یشاه عبداله خاندان

 .د یپراکنده و کم پشتش کش یرا در موها شیگرفت. انگشت ها قیعم ی گذاشت و دم  زیم  یرو  ده یرا خواب قاب

 ! یبرنج ی شد به همان مجسمه  رهیرو پا انداخت و با باال آوردن سر خ پا

 اش شد. دهیکش  یدر دلش زنده و پوزخند سنجاق لب ها زاد یپر ی ها ه یو کنا شین

 کج کرد:  ی سرش را به سمتِ در اصل ی مراد یباصدا

 

 ... ییآقا  یآقا   -

 با ورود فرد نصفه ماند. حرفش

 افتاد و هسته ها از درونش غلتد خورد.  ن یزم ی رو شیپا ی ظرفِ رو ستاد،یزده ا بهت

 را گرفت:  ش یبازو ی مراد

 ...رونیب د ییآقا بفرما -

 :د یکش  ادیفر

 . ختمیدستت رو بکش تا خونت رو نر -

 کند.  ی اش  م یبعد عمل یه ی حرف  که بزند ثان دانستی کرد، م ی انیپا درم یعل حاج

 

 ! یبر  ی تون ی م ی مراد -

 

 شد. ره یخ ی را مرتب کرد و در چشمانِ حاج عل راهنش یپ یقه ی
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 بود!  شیهمچون نگاه گرگ به م نگاهش

 ! یعصب ، یوحش  درنده،

 زد:   یلبخند 

 ! نیبش -

 خورد؟!  ی را م  دش یکرد و گول ظاهر پل یرا باور م شیلبخند ها د ینشست، با شیلب ها ی رو پوزخند 

 .مبل نشست یزودتر از او رو  یعل حاج

 نداشت! یشوخ یبود او با کس شهیتر از هم ی محکم و جد  شیها قدم

 وسط نشست  یچوب ز یم یِ شد، رو  ک ینزد یحاج عل به

 گذاشت شیدو دستش را کنار پاها  کف

 !د یترس  یوحشتناک بود! م ی حاج عل یچشمانش هرچه که بود برا در

 اش. ی نیب شیقابل پ   ریغ ی مرد و رفتارها از

 را به سمتش گرفت: الس یگ سبد 

 

 !ی بخور، گمونم دوست داشت -

 و به پشت پرت کرد.  د یهمان پوزخند سبد را از دستش کش با

 . ختیها ر کیسرام  یرو  الس ی گ تمام

 

 پانزدهم/ قسمت هفتاد و دو  فصل

 

 .د یآب نوش  یآب را به دست گرفت و کم وانی خشک شده بود، ل شیها لب
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 شد:  کینزد

 

 ! ؟یشناس  یتو اونو از کجا م -

 

 معنا دار به چشمانش انداخت: ینگاه

 

 نشناسم؟! -

 

 نگاه کرد:  شیانداخت به کفش ها نییرا پا سرش 

 

 ازش!  یشته باش دلِ خوش دا د ینبا -

 

 خوش؟!  دلِ

 ...د یپرست  ی را م زادیعاشقانه پر او

 

 . فقط به من بگو کجاست!ستیحرف ها سر سوزن به تو مربوط ن نیا -

 

 کانتر گذاشت:  یرا رو  وانیل

 

 ! دمشیند  گهیو کشتن شاهرخ د ی بعد گند کار -
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 را بفهمد. شیحرف ها یشد تا درست ره یچشمانش خ در

 ترسد!  ی که از او م دانستی م

 اشاره کرد:  ی برداشت، به عمارت و بعد به حاج عل ز یسمتش خ به

 

 زنم.  یم  شیعمارتت رو باهم آت نیبفهمم دروغ تو کارته، تو و ا -

 

 : د یدهانش را بلع بزاق

 !رارسالنیام ستیدروغ تو کارم ن -

 

 

 بود!  زادیپر  یهمان دلداده  یعصب مرد

 کرد؟!  ی آنجا چه م اما

 شناخت؟ ی او را از کجا م یعل حاج

 مبل رها کرد، متفکرانه به سقف زل زد.  یرا رو  جسمش

 زد:  یپوزخند  رارسالنیام

 

  ی تو سرش به جا ختن یخبر نداره پوشال ر گهیتونه فکر کنه! د یتوسرش عقل داره و م   نکهیا الِیرو گرفته به خ شتنیژستِ ان -

 عقل.
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 شنود.  ی نم یآرام  و مطمئن بود که حاج عل اش زمزمه 

 بود.  ادیها ز  وان یاش با لبه آشپز خانه انداخت فاصله  یاش بود، پارچ را به دست گرفت؛ نگاه تشنه

 .د یکرد و آب نوش  ک یپارچ را به دهانش نزد ی لبه  ید یق یب با

 آورد:  نییداد، سرش را تکان داد، پارچ را پا  یچشم نگاهش را به حاج عل رِ یبا وسواس نگاهش کرد، ز یعل حاج

 گذره؟!   یم  یچ فتی ! تو مغزِ کثیطعمه کرد  نِی کم نیهو شاه نی! عه؟ یچ -

 

 .به او را نداشت  یحرف  ن یشد، جرات زدن کوچک تر ی نم رارسالن یام فیحر

 ! زادیکارت با پر   -

 

 کرد.  ی م شتریرا ب  تشیبه تن داشت، تپ اسپرت جذاب ید یو سف یمشک شرتیبلندشد، سو شیجا از

 لباس فرو کرد:  بِی را در ج شیانداخت و دست ها ش یموها ی آن را رو کاله 

 

 ! حواسم به تک تک کار هات هست. دنتید ام یباز هم م -

 

 ک یپانزدهم/ قسمت هفتاد و  فصل

 

 

 !یمهمونم کن   الس یگ  ومدمین -

 

 !  میکن ی باشه حلش م ی مشکلت هرچ -
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 قد رفت:  تمامی بلند شد، به سمت پنجره  ز یم ی از رو د،یکش  ششیر ی را رو دستش

 

 آدمه!   هیشدن  د یمشکلم ناپد  -

 

 دل و جرات گرفت:   د یرا که دور د نگاهش

 

 . یاشتباه اومد  ه؟ ی کالنتر  نجایمگه ا -

 

 به آسمان رفت:  ادش یکنارش کوباند؛ فر واری د ی رو یدستش را عصب  کف

 

 کنه!    یم  ینیکنم سرت رو تنت  سنگ   یم  الینکن که خ  ی! وراجیشاه عبداله -

 

 مبل داد.  یرا کامل به پشت اش ه یعقب رفت و تک د،یترس 

 

 حرفت رو بزن پسر!  ین یراست و حس  -

 

 داد و لب زد:  ی پرخاشگرش را به چشمان حاج عل نگاه

 ! زادیپر -

 باشند. دهیشک داشت که درست شن شیبه گوش ها ستاد،یبا بهت ا یعل حاج
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 ! زاد؟یپَ...پر...پر -

 

 اش را تکان داد: اشاره انگشت

 

 ! زادیآره، پر-

 

 اگر ماجرا را بداند. شودی شکه م دانستی م  د،یخند  مرموزانه

 .ستادیچند قدم ا ی، درست کنارش با فاصله به سمتش قدم برداشت یعل حاج

 بود.  دهیبود که پر زده بود از آسمان شهرش پر ی زادیپر افتنیهدفش  تنها

 به مرد انداخت: یهم فشرد، نگاه ی را کوتاه رو چشمانش یعل حاج

 ! زاده؟یمنظورت کدوم پر -

 

 .بلند نشست ه یپا یها ی صندل ی کوچک به او زد و از کنارش گذاشت، رو ی نگاهش کرد، تنه ا یکم

 خورد گفت:  ینم تش یکه اصال به او و شخص یابا لحن شوخ و زننده  نیزد و در همان ح یچرخ

 کلک!  ی ا -

 را از چرخش متوقف کرد:  یکرد، صندل  مکث

 رفته!   ادتیات رو که نوه   یدورت دار   زادی چند تا پر -

 

 خبر بود؟!  یافتاده بود که او ب یدر هم جمع شد، دور و برش چه اتفاق شیها اخم
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 اما او مجال  حرف زدن نداد: یگفتن حرف ی باز شد برا دهانش

 

 !هیشاه عبداله ی حاج عل ینوه  ،یشاه عبداله زاد یمنظورم پر -

 

 را گنگ تکان داد و نام مرد را لب زد و بعد نجوا کرد: سرش 

 

 !  خبر ندارم ازش! ؟یدار کاری! تو با اون دختر چ؟یر یگ  یو خبر اون دختر رو از من م  نجایاومد ا ی بعد عمر -

 

 بود!   دهینوش  شیآب رو  وانیرا خورده بود و صد ل ایو ح حرمت

 

 تر از قبل بود:  ی را داشت، لحنش جد  شهیهم ییرایگ شیصدا

 

از   شهیکه تنم مور مور م  یهات! دروغ بارم نکن حاجرو جفت گونه  ادی م م یلیجلو پات و س  ادیدروغ بارم نکن که تفم م یحاج -

 من کجاست؟!  زادِی کالم و ختمِ کالم، پر ه یدروغِ الکردار!   یهرچ

 بار آرام تر بود:  نیا شیصدا

 

دروغ تو   ی رو کار بنداز تا بفهم  یکه صدسال پلمپ کرد ی خودت عقل اکبند  گهید  رهیتو کَتِ من نم  حرف، رک و راستش -

 کنم!  یبه پا  م   ییحرفت باشه چه غوغا

 

 گرفت.   یرا م زاد یخبرِ پر نگونهیکه ا ی بود، از مرد دهیترس 

 ! د یفهم ینم اما



 محصور 

226 
 

 داشت؟!  یچه صنم زاد یبا پر او

 

 پانزدهم/ قسمت هفتاد و سه  فصل

 !  ست؟یچ یکتمان دلتنگ  یجه ی نت ، یاولِ امتحان زندگ سوال

 مرگ؟ 

 اشک و آه؟  

 ؟ یخودزن

 موارد؟  تمام

 چه بود جزء تمام موارد! پاسخ

 گرفت!  یرا از سر م  ی داد و صبح دوباره زندگ ی جان م  نش یهرشب در بال او

 مرد!  یآمد و او کامل م  یشد اگر نفسش بند م  ی م چه

 !  اوردش ی داشت از پا در م  اش ی ماریب ی داد. از طرف  یجسم و روحش را عذاب م  یشد دلتنگ  ی که م شب

 به چشمانش انداخت، سرخِ سرخ!  ینگاه

 عادت کرده بود.  ی سرخ نیبه ا گرید

 

 چه بر سرش آمد؟!   ثمیم یزکرده یو عز  یته تغار  

 

 واضح بود:  شیچقدر در گوش ها ثمیم یهم فشرد. صدا ی را رو شیها پلک

 

 .نه یشو ببکه خدا خوش نداره غم بنده   ادیکه خدا بهت داده، نذار اشک به چشمت ب   هینعمت ن یچشم هات بزرگ تر -
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 شود.  یم داریمتورم ب یخوابد و صبح با چشمان یکه دخترکت هر شب با هق هق م یی کجا ثم ی! مآخ

 بود.  یه آسمان داد، هوا ابررنگ ب یآب  یچوب یرا از پنچره  نگاهش

  س یرا خ شانیکه سرتا پا ی باران رِیو با او راه برود ز  ردیرا بگ  رارسالنیدستانِ ام  الش یباران قدم بزند، در خ رِیخواست ز یم  دلش

 کرده بود. 

 را داشت.  رارسالنیام  الشیشد، فقط در خ ش یسنجاق لب ها یشخند ین

 را پاک کرد.  شیک هاکه به در خورد فوراً اش  یی ضربه ها یباصدا

 :د یکش  یق یعم نفس

 بله؟!  -

 فروزان از پشت در آمد: یصدا

 ! زاد؟یپر ی داریب -

 سرش جمع کرد، در را باز کرد:  یرا باال شیبلندشد، موها شیجا از

 .دارم یب -

 زد و وارد اتاق شد. یلبخند  فروزان 

 تشک گذاشت و خودش هم نشست. ی که به دست داشت را رو  ییها لونینا

 

 حال و هوات رو عوض کنم. امیگفتم ب یبرد، محسن هم سرکار بود. حدس زدم توام در حال آب غوره گرفتن باش  یخوابم نم -

 

 چشمانش را فشرد:   ی کنارش نشست، کم زادیپر

 برد.  ی ! منم خوابم نمیاومد  یخوب کرد  -
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 نبود؟!  ی چرا تمام شدن اش ی زد، انرژ ی پت و پهن لبخند 

 ها برد:  لونیرا با شوق به سمت نا  دستش

 

 .د یمامانم چند دست لباس خر   -

 

 صورتش گرفت:  یآن را جلو  د،یکش رون یرنگ را ب د یسف یبا عشق سرهم بعد 

 

 فندوقِ مامان.   یش  یلباس  خوردن  نیچقدر تو ا -

 

 را از دست فروزان گرفت:  ی سرهم د،یپر کش شیغم ها 

 

 .! چقدر نازه زمیعز -

 

 را در کف دستش گذاشت: یکوچک و صورت پاپوِش

 

 . کهینگاه چه کوچ زاد،ینگاه پر -

 

 . یصورت  ی پاپوش ها یرفت برا  دلش

 کرد.  ی تشک خال ی را گرفت و تمامش را رو لون یذوق نا با
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 پانزدهم/ قسمت هفتاد و چهار فصل

 

 

 .د یکرد و بو کش  ک یاش نزد ین یرا به ب لباس 

 لباس نو نبود!  ی تر از بو ند یخوشا

 لباس ها را به سمتش هل داد:  فروزان 

 

 حاال زحمتِ تا کردنش با خودت خاله جون.  -

 

 کوچک را تا زد.  ی . لباس هااش گرفتفروزان خنده  یی پرو از

 بالشت گذاشت: ی سرش را رو فروزان 

 خزان!  میاسمش رو بذار گه یمحسن م -

 را با شوق تکان داد:  سرش 

 ! هی اسم قشنگ  -

 را در هم جمع کرد: شیها ابرو

 گردم که با ف شروع شه.  ی اسم م هی ! من دنبال ی توهم که هم نظر با برادرت -

 

 دانست.  ی م زاد یکه فروزان محسن را برادرِ پر یداشت وقت   یند یحس خوشا چقدر
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 باشد گفت:  یکرد نخندد و جد   یم  یکه سع  یرا باال انداخت و درحال شیابرو  یتا

 

 خوره!  یبه خزان م شیخب بزار فزان!  هم اولش ف داره هم مابق -

 

 که کنارش بود را به سمتش پرت کرد:   یکوچک بالشت

 

 توام منو مسخره کن.  -

 

 بالشت را به دست گرفت:  د،یخند  زادیپر

 

 !ه یخب خزان هم اسم قشنگ  -

 

 

 

 را تکان داد:  سرش 

 .گهیماه د ک یحاال تا  -

 .د یزد، کنارش دراز کش   یلبخند 

 گجِ دستش ثابت ماند: ی فروزان رو نگاه

 

 کنم!  ش یبرات خط خط ایب -
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 ! ؟یچ -

 

 .د یکش  رونیکه کنار اتاق بود دوعدد خودکار ب  یکوچک  زی م ی از درونِ کشو نشست،

 . سمیبنو یادگار ی -

 :د یکش  یق یعم نفس

 . یفوز  الیخیب-

 دانست که فروزان چقدر از مخفف کردن اسمش متنفر است. یرا مخفف کرده بود و نم اسمش

 

 فروزان هستم!  -

 

 و تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد.  د یخند 

 

 ! ن؟یبهتر از ا یتیبسته بود و چه موقع  زاد یشد، چشمانِ پر کشیآرام نزد آرام

 دستش.  د یگج سف یکرد به نوشتن رو   شروع

 

 ! یکن ی آنگه که اخم م ی بر ی م غمایرا به دل  -

 

 اش زد. به نوشته  یلبخند 

 را تکان داد:  زاد یپر یشانه
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 نوشتم!   یچ  نیبب -

 

 اش را جمع کرد:  چهره

 

 خواب دارم.  -

 شانه اش را تکان داد:  دوباره 

 ! باتوام، باز کن چشم هاتو. یخنث -

 

 خود خواند.  شیچشمانش را باز کرد، دستش را باال آورد و نوشته را نگاه کرد، آرام آن را پ کالفه

 ! ه؟یاز ک -

 ! ه؟ی از ک یگذاشت و دوباره شروع به نوشتن کرد در همان حال زمزمه کرد: چ ن یزم یرا گرفت و رو  دستش

 

 گج بود.  ی به رقص خودکار رو نگاهش

 . یکه نوشت ی نیا -

 

 . یکیزد: از خودم! سرکار خانم فروزانِ ب ی پت و پهن لبخند 

 

 بود!  یدختر واقع  نیکنار ا شیهاخنده

 شد. یکم نم  یاصد بود و ذره یاش  رو  یانرژ

 اش:شعرِ بداهه  ی کرد به نوشتنِ ادامه   شروع
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 ! یزن  یم میآنگه که صدا یروب  ی جانِ دل م-

 

 انداخت:آخر شعر  تِ یبه ب ینگاه د،یکه به اتمام رس  نوشتنش

 چه مسخره شد! یآخر  نیا -

 و آن را پرررنگ کرد.   د یاش دو قلب کشخودکار قرمز کنار نوشته  با

 

 پانزدهم/ قسمت هفتاد و پنج  فصل

 خواند! ی حفظ کرده بود و م ش یبرا رارسالنیکه ام یشعر  یبرا  د یپر کش دلش

 شد؟!  یاش کمرنگ نم یپسر در زندگ  نیا چرا

 کرد. ی را نبش قبر م تشیخاموش تمام یبرجانِ قلبش افتاده بود و  همچون  قاتل خاطرات

 هوا را استشمامم کند.  یتنها کم  ،یباز کرد تا کم دهان

 هم فشرد:  ی را رو چشمانش

 

 . ستیبهتان ن ی که تو در خونِ من  میگر بگو   س، یبنو -

 

 تفاوت شروع به نوشتن کرد. یب

 

 نشست، نگاهش کرد:   د یرس  انیه به پانوشتنش ک اورد،یطاقت ب نتوانست
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 چت شد؟!-

 

 را تکان داد و مدام تکرار کرد: سرش 

 

 ! یچ یه ،ی چیه -

 

 خاطرات، لبانش را به لرزش در آورد.  م یعظ حجم

  رونیبلندشد، خودش را به پنچره رساند، آن را باز کرد و سرش را ب دهی شده بود،  فروزان هم ترس  شانیشد و همراه او که پر بلند 

 نداخت.ا

 .د یکش  یکه او را به مرز جنون م  ی بود و خاطرات او

 بسپارد.  ی به فراموش  یارا لحظه  الش یشد خ یم کاش 

اش را داشت با  و قصِد گرفتن جانِ خسته  خت یآو  یهر لحظه و هر دم او را به دارِ اشک م ش یکرده بود در گلو  نیکه کم  یبغض

 کرد!   هزار زحمت خفه 

 

 . نمتی! ببزادیپر -

 

 معشوقش! یشده بود در هوا  پرت

 بغض!   ینبود خفه و سرپوش  ی چندان ساده ا کار

 را گرفت،  او را به سمت خودش چرخاند:  ش یبازو فروزان 

 

 باتوام چت شد؟!  -
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 اش دامن زد.  ی جیبه گ شیصدا

 در ذهنش مرور شد.  رارسالن یام ی رایگ  یکه شعر با صدا ی را به گجِ دستش داد، بغضش شکست وقت نگاهش

 داد.   هی تک واری را به د سرش 

 نشست: ش یداد در گوش ها یکه در آن غم جوالن م ییصدا

 

 حرف بزن! بذار بفهمم چت شده. -

 

 نامفهوم بود:  شیصدا

 

 ی اَ...م...-

 

 :د یپرس  د یرا قطع کرد با ترد حرفش

 

 ! رارسالن؟یام -

 

 اسمش. ی آوا  یبرا د یهقش اوج کرد، قلبش لرز هق

 لب خواند:   ریرا دوباره ز شعر

 

 ! ستیبهتان ن یکه تو در خونِ من  م یگر بگو -
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 شد:  رهیفروزان خ  نیدر چشمان اندوه گ بعد 

 

 تونم فروزان.   ی تونم تحمل کنم! نم  ینم -

 .دنشید  گهیبار د ه ی ی دلم لک زده برا 

 

 شانزدهم/ قسمت هفتاد و شش  فصل

 

 

 .د یحرف سفت در آغوشش کش یب

 صورتش  را قاب گرفت:  شیبه چشمانش انداخت و با کف دست ها ی جسمش که کمتر شد او را از خود فاصله داد، نگاه لرزش 

 

 نفس بکش، آروم باش.  -

 

 را با مخالفت تکان داد:  سرش 

 

 !شهی کشم خاطراتش زنده م  ینفس که م -

 

 هم افتاد.  ی رو  چشمانش

 توانست کند؟!   یبود چه م د یکردن هم ناام ی که از زندگ ی دختر یبرا
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 خورد.  واری اش به د ه ی به عقب برداشت، تک یقدم

 را پر غم فشرد.  چشمانش

 . کی نزد ی شد هر دم به آن روز ها ی م د یتبع

 .کرد   یزنده م شی را برا ییداد و آن شب کذا  ی اش آزارش مآزادش مشت شد، دست گج گرفته  دست

 کرد؟!  ی م چه

 "دخترِ شوم دوبار از جانب معشوقش پس زده شد   نیا "نوشتند   ی اش م یشانیپ ی رو  د یمرد! با یم د یبا

 شد! یم  ن یشد پر فروش تر یاگر در روزنامه چاپ م ی خبر حت نیا

در    یتواند کار ی نم نکهیاز ا فرستادی چشم دوخته بود و خود را لعنت م  شینشست، فروزان به تماشا وارینارِ دخورده همان ک ُسر

 حقش کند. 

 زانوانش گذاشت: یرا رو  سرش 

 

 خودمو بزنم...  د یق د ی با ش یفروزان! واسه فراموش  -

 

 قطع کرد:  تیرا با عصبان حرفش

 

 کنم حرف نزن.  ی! خواهش مزادیحرف نزن پر -

 .نشست شیلب ها ی محزون رو  یلبخند 

 شده بود!  ریپ

 کرد!  ی کم م یفشار را اندک  ن یآمد و ا ی م یکرد، کاش کس   یم ینیسنگ   ی فشارِ زندگ ر یز شیها شانه

 نفس بکشد. یاآسوده، لحظه  ی الیتوانست با خ  یوقت م  آن
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 را به سمتش برد و کنارش گذاشت: بالشت

 

 . یگی ته مزخرف مبخواب! وقت خوابت گذش  -

 

 فرستاد.  رونیپوف به ب  کیرا با  نفسش

 

 .د یگردنش باال کش  رِیدلسوز پتو را تا ز  ی بالشت گذاشت و فروزان همچون مادر یرا رو  سرش 

 

 شانزدهم/ قسمت هفتاد و هفت  فصل

 

 

 اش یشانیپ  یبر رو  یاگاهش را کرده بود. بوسه  ی گاه و ب ی زن و محبت ها نیا ی را دو طرفِ صورتش قاب گرفت، هوا دستانش

 !د یپرست ی وار م وانه یاش بود! او را دنشاند، بت

 انگار نه انگار....  "کرد. در دل زمزمه روانه کرد  شیبلوندش را با ناز پشتِ گوش ها ی اش زد، موهارژ زده  یسنجاق لب ها  یلبخند 

 نافرجام ماند. دلش  یو نجوا  خت یاو برهم ر ی افکارش  با صدا یشه یر

 گوش سپرد.  شیکرد و با جان و دل به حرف ها ز یرا ت شیها گوش 

 ذره شده بود!  هی دلم برات  -

 پشتِ دستش پنهان شد. شینشست و لب ها  ششیته ر ی رو  شه یکش آمد، دستش به عادت هم ی به لبخند  شیها لب

 مخصوصِ خودش بود! همچون خودش جذاب و خاص. لبخندش 

 هام بود.   ی و گرفتار ر یسرم گرمِ گ دنت،ید ام یبه موال وقت نشد ب -



 محصور 

239 
 

 : د یچیخوشرنگش در هم  پ ی شد! ابروها دلخور 

 رفت؟!  ادت یرو  غمایکه  یآنقدر مشغله داشت -

 گرفت:   غمایرا قاچ زد، از همه بهتر را به سمتِ  هندوانه

  یِگرفتار میهو قد  ن یع میکه گرفتار دنتید  ام ی! نخواستم بیتو رو سرم، رو جفت چشم هام جا دار اد،یسگم باال ب ی نذار اون رو -

 تو هم بشه! 

 

 تن چشم شد! همه

 کرد، نگاهش کرد!  نگاهش

 ...د یرا با چشم به آغوش کش او

 قربانش رفت!  به

 شد  شیفدا

 کرد  نگاهش

 مرد!   شیصدا برا ی و ب آرام

 .د یکش  یو هفت سال سنش را به رخ م ستیکه ب  یقد و قامت   یبود، برا ید که مردانه و ج  ییتُن صدا  یبرا 

 هندوانه برداشت و آن را به سمتش گرفت: ی قاچ ین یدرونِ س  از

 مخصوصا اگه خنک باشه.  ، یدونم دوست دار  ی خودت هم بخور! م -

 شناخت. یرا بهتر از خودش م او

 قاچ را گرفت و به سمت دهانش برد.  یمهربان با

 . نیریبزرگ به هندوانه زد، آبدار بود و ش  یگاز

 بود:  رارسالنی را مقابلِ چشمانش گرفت، مخاطبش ام شیاز موها یاتره 
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 رنگ شده، مگه نه؟! خوش  -

 باال انداخت: یاشانه

  ی شما زن ها لنگ م ی پرست جلو ! آفتابست؟ین فی ! ح؟یکن یکمونش م ن یخودت چشه که رنگ  اه یس  یبگم؟! موها یچ -

 کنه!  ی ! اون کم تر از شما رنگ عوض منیندازه!  دست اون بخت برگشته رو از پشت بست

 

 شد:   ده یکوب  رارسالنیام یمشت به شانه   شیها انگشت

 . رینکن ام ت یاذ -

 حواله اش کرد:  یچشمک

 خودت حرف نداره!  یدمش موها ینم  ایجونِ خودت که به دن -

 

 و خشک کرد:  د یشلوارش کش ی را رو شیها دست

 نبود.  م یهم مثلِ قد   گه یزده شده بودم ازش! د -

 را با تاسف تکان داد.  سرش 

 گذاشت. ز یم ی هندوانه را برداشت و به سمتِ آشپز خانه رفت و آن را رو ینیس  بلندشد،

 :د یکه پر از متلک بود به گوشش  رس  غمای یصدا

 که.  ستین  شتریبا خودم، دو تا بشقاب و جنگال ب  دنشیآب کش آ،ی دست نزن -

 

 زد به سمتش رفت:  ی را تا م شیها نیکه آست ی نیح ییکمال پرو با

 نشه.  زیکه حوصلت لبر  یبشور تیکاریراحت، گذاشتم تو ب  الت یخ  -
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 شانزدهم/ قسمت هفتاد و هشت  فصل

 

 

 گذاشت:   وار ید ی بلندشد، دستش را رو شیجا از

 ! یارث برد یزبونِ درازت رو از ک ن یا دمیآخر نفهم -

 به خود گرفت:  یشخند یشکلِ ن شیانداخت، لب ها نییرا پا سرش 

 ! تمیخاص ی ب یاز ننه بابا -

 گرفت:  یشگونین  شیبازو از

 باز که دهنت گنده تر از سنت باز شد. -

اش انداخت و  رنگش را در انگشت اشاره ی نقره ا یموتورش را به دست گرفت، حلقه  چیجدا کرد، سو ش یرا از بازو غمای دست

 چرخاند:

 نکن دورت بگردم.  ی! با اعصابِ من باز غماینکن  -

 نشاند. رارسالنی ام یگونه  ی رو یابلندشد، بوسه  شیپا یانگشت ها ی رو

 گذاشت.  بودده یبوس  غمایکه  ییگونه اش، درست همان جا ی دستش را رو ش،یلب ها ی حک شد رو لبخند 

 : د یکش شیدر موها  پنجه

 شده! رم ید  یمن برم که حساب -

 

 ؟ یبر  یبذار ی زود ن یبه ا ،یکه اومد   ستیوقت ن ی لیخ -

 

 به ساعت انداخت، هشتِ شب بود!  ینگاه
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 شده.  یپات ی قاط یبرم مزون، کار ها حساب د ی. بانجامیاز ظهر ا -

 

 مهم است. شیدانست کارش برا ی ، منکرد  مخالفت 

 سرش جمع کرد.  یرا باال شی اش موها ی صورت یره یگ با

 

  دنتید  یمحل کار و خونت بشم واِال هر روز برا کِ یندارم نزدخودمم که اجازه  ا، ی! زود به زود بدنمید  ی ایب گهیهفت ماهه د ی نر -

 آومدم.  یم

 

 

 : د یرا پوش  ش یها کفش

 

 .آمی با خروار خروار حرف م امیکه ب  یو وقت ام ی! مغمای ام یم -

 را تکان داد:  سرش 

 مونم.   یمنتظرت م -

 را مرتب کرد:  اش قه ی ستاد،یا

 

 دل جا نداره تو خودش حرف جا بده.  نی ا گه یذارم هفت ماه طول بکشه! بخوام هم د  یبار نم نیا -

 

 راه پله را روشن کرد:  چراغ
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 ! یکنی نگرانم م یدار  -

 

 : د یاش را بوس  یشانیپ

 . زمیعز ست ین ینگران یجا-

 

 صدا. یو  ب  قیعم د،یکش  نفس

 

 باشه!  ی گ ی که م  ی طور نیا دوارمیام -

 

 او تا چه حد حساس است. یرو  غمایدانست  ی دهد، م هیهد  غمایکرد آرامش را به  یسع

 

 .شه  یم  ری برم، تا برسم مزون د گهیراحت! من د   التیهست! خ -

 

 نجوا کرد:  ش یکنار گوش ها د،یکوتاه به آغوشش کش غمای

 

 دوست دارم! حواست به خودت باشه.  -

 

 شانزدهم/ قسمت هفتاد و نه  فصل
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 .اش را روشن کرد  یو مشک نیسنگ  موتور 

 !شد ی آرام م یمشکرنگ  با

 . د یخواب یشد و م ی آرام م ی نگاه به رنگ مشک  کیوجودش با   یبلبشو

 اُخت گرفته بود.  ب،یرنگ عج نیا با

 داد.  ی آزارش م شهی هم اهویشلوغ و پر ه ابانِیخ

 بود.  متیگران ق   ی ها نیبه ماش چراغ قرمز ترمز کرد، نگاهش  پشتِ

 

و   نیمدل ماش   نی! ننه باباشون انقدر براشون گذاشتن که لب ترکنن آخرنم یب ی من عدالت نم نجای! اما امی اوس کر ستمین لیبخ  -

و هفت سال بدو بدو کنه تا    ستیکنه، ب  ی مثل من سگ جون یکیزنه! حاال   یترمز م اطشونیپشتِ در ح یهر کوفت و زهرمار

 پژو بخره! ه یو  ه آخرش بتونه حسابشو تا حد متوسط پر کن

 

 پررنگ شد: پوزخندش 

 

 اونم نه صفر!   -

 

 

 . افتیخاتمه  شیروشن شدن چراغ غر غر ها با

 هرجا بود جز مزون!  مقصدش 

 

 چند ساله اش بود اعتماد کند.و   نیچند  ق یتواند به او که رف  یدانست م  ی سپرده بود و م  یرا به دوستش، کسر  مزون 
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 کرد!   ینم ش یرها ی لحظه ا یف یبلند و ق یها ی خوردن آن بستن یترمز کرد، وسوسه  ابانیخ کنار

 موتورش نشست. یدو رنگ را داد و به انتظار رو  ی بستن کی سفارش 

 . ختیرا در آن ر ی را چرخاند و بستن نان

 

 را از دهانش فاصله داد:  یکرد، بستن  ی زد، سرما تمامِ جسمش را گرفت، ناخودآگاه عطسه ا یبزرگ به بستن یگاز

 ! میمرگ رو رد کرد ی حتم می بخور م، ی! نخورده تب کردیکه ه  -

 

 گاز تمام شده بود.  کی اش با  ی را در سطل انداخت، هوس خوردن بستن یبستن

 

 شانزدهم/ قسمت هشتاد فصل

 

 

 ! د؟یکش ی سر م بود که الجرعه  کیپ نیچندم

 کرد!؟  ی حبس م نه یکرد آن را در س  ی بود که دود م گارینخِ س  نیچندم

 ...گر ید زیاش بود نه چ یکند، هدف زندگ  اهیاش راس  یاش به درک! قصد کرده بود زندگ ه یکند؛ ر اهیرا س  اش ه ی کرده بود ر قصد 

 گرفت؟!  ی آرام و قرار نم چرا

 بود که جسم و روحش را مالِ خود کرده بود. ی ف یتعر  رقابلیچه حسِ غ نیا

 را آرام فشرد:  شیهاکنارش نشست، شانه   یکسر

 

 . ایبه خودت ب -
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 طرفه!  کیاش که او قرار داشت بن بست بود و جاده یی جا نیبود! ا دهیبه آخرِ خط رس  گریزد، د یپوزخند 

 نداشت. ی راه چیه گرید

 کرد؟!  ی را چه م غمای

 !داد؟ی م  یدلش جا  یرا کجا غمای ی ها حرف

 آورد.  یدر م   شهیتوانست تمامش را از ر  یاگر م د،یرا پنجه کش شیموها

 داد:  ه یمبل تک ی شانه اش برداشت، سرش را به پشت یرا از رو  دستش

 

 ! ادته؟یرو   شیچهارسال پ -

 

 ادامه داد:  یکج کرد، تنها نگاهش کرد، کسر  یرا به سمتِ کسر  سرش 

 

کتک    ریرو شونم از ز یآدم تنها بودم دست گذاشت  لیا ه ی! وسط یشد   میبارِ کتک بودم که ناج ریتو کوچه باهات آشنا شدم!  ز -

. تو لجن و کثافت غرق  یخورد یخودت رو م  ی و سه سالت! از اول نون بازو  ستیسالم بود و تو ب! نوزده رونیب مید یهاشون کش

کنه،   ی افتم سمت چپِ صورتم گز گز م  یکه م   ادش یوقت جاش خوب نشد!  چیه ی بهم زد  که یا  ی لی!  س یبودم، تو نجاتم داد

 یپدرم، شد  ینه پدر داشتم نه مادر! تو شد  ، یداد ادنجاتم یاز  کثافت  و اعت ، یتلنگر بود. دست هامو  گرفت ه ی ی لیاون س 

 .بانمیپشت

 

 را پشت سر گذاشته بود.  ی سخت یهم فشرد، روز ها  ی و چشمانش را رو د یکش  قیعم یآه

 

 حال و روزت رو ندارم. نیا دن یطاقت د ا، یبه خودت ب ،یمیزندگ ی! تو اسطوره رارسالنیام -
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 را باز کرد:  راهنش یاول پ یدکمه 

 

 . یکردم کسر ر یگ  یدو راه  نیب -

 

 سرش را تکان داد: د،یپرچ لب

 طرف... ه یاس از حست گناه و ممنوعه  ی گ ی طرف م هی از  -

 گونه اش نشست: یاشک سمج رو قطع کرد، قطره   را حرفش

 

 اما من هنوز دوسش دارم.  -

 

 اشک را زدود:با بهت نگاهش کرد، انگشت شستش را به سمت صورتش برد و قطره  یکسر

 . زیاشک نر یشکنه! مرگِ کسر ینه داداش! اشک تو کمرم رو م  -

 

 برادر کوچک ترش بود.  یجا د،یرا محکم به آغوش کش یکسر

 

 ! غما؟ی دنِید  یرفت  -

 

 گرفت، نگاهش کرد به انتظار جواب.  فاصله

 شد جواب! نیرا تکان داد و ا سرش 
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 بود.  ی اما دست بردار نبود، پسرِ پرچانه ا یکسر

 

 ! دونه؟ی م غمای -

 

 سرش را تکان داد.  دوباره 

 کالفه بلندشد، به سمت آشپز خانه رفت:   یکسر

 

 .آمد ینمازش خوشم  ادیبَر نخوره بهت! اما ز -

 

 :د یرا در هم کش شیرا به سمتش کج کرد، ابروها  سرش 

 خجالت بکش!  -

 

 زد. ی چرخاند لبخند  یشربت م  وانِ یکه قاشق را در ل ینیح

 گرفت:  رارسالن یرا به سمت ام شربت

 

 . ادیحال ب گرتیبخور ج  نیاز ا ، یاون کوفت یبه جا -

 

 .د یرف گرفت و تمامش را الجرعه نوش تعا ی را ب وانیل

 

 ک یام/ قسمت هشتاد و هفده  فصل
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 چشمانش گذاشت: یو ساعد دستش را رو  د یمبل دراز کش یگذاشت، رو   زیم  یرا رو  وانیل

 پاشو برو تو اتاقت بخواب!  -

 

 خوبه. جان ینوچ، هم - 

 

 دانست امکان ندارد حرفش عوض شود،  ی م 

 جسمش انداخت و مرتب کرد:  یرا به دست گرفت و به سمتش رفت، پتو را رو  رارسالنیامی سمت اتاق رفت، پتو به

 برم.  گه یمن د -

 

 گفت:   یمحکم و جد  ییدستش را گرفت با صدا مچ

 نصفه شبه، بمون.  -

 

 عقب رفت:  یمچ دستش را آزاد کرد، قدم   یکسر

 اما...  -

 

 : د یحرفش نشست، غر انیم

 ! یکسر  -

 

 مبل نشست:  یکار دستش آمد، سرش را تکان داد فوراً رو  حسابِ

 باشه.  -
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 کرد بخوابد. یو سع  د یسرش کش ی را رو پتو

 رد. ک نییرا باال و پا ی مجاز  یو صفحه ها  د یکش رون یاش را ب  یحوصله نشست، گوش  یب  یکسر

 خواب نداشت. یچهارِ صبح بود اما کسر ساعت

 بود.  رارسالنیفکر و ذکرش برادرش ام  تمام

 را با دستانش پوشاند. صورتش

 

 .کنمی م  داتینه،نه...پ -

 

 عرق بود انداخت. سِ یکه خ رارسالن یبه ام یتعجب سر بلند کرد، نگاه با

 مرد را بشنود.   یها ونیکرد تا هذ   زیرا ت شیبلند شد، کنارش زانو زد، گوش ها آرام

 

 .کنمی .م..داتی...پزادیپر - 

 

 کرد.   یمرد را م  یها یجبران تمامِ خوب د یکرد، با یم  یکار   د یدستانش مشت شد با د، یرا به دندان کش شیها لب

 

 ام/ قسمت هشتاد و  دو هفده  فصل

 

 شود.  داریرا به دست گرفت.آرام و با دقت از خانه خارج شد تا مبادا او ب نیماش  چ یرفت و سو رارسالنیسمتِ کت ام به

 کرد.   یخاطر بود م  شانیاو که پر یبرا یکار د یبرد با  رونیرا از خانه ب نیماش 
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 محکم به سمت در رفت.  یی را دوباره در ذهن مرور کرد و با قدم ها شیرا متوقف کرد، حرف ها نیماش 

 را محکم به در کوباند. شیآنکه زنگ بزند مشت ها یب

 :د یغر

 . یشاه عبداله -

 اش انداخت:به چهره  یدر  را باز کرد، نگاه میرح

 ! ؟یسر آورد  -

 گذاشت و او را به عقب هل داد:  م یرح ینه یس  یاش گرفت، دستش را رو خنده

 .ادیبکش کنار بگو بزرگ ترت ب  -

 !رهی م  ادش یشه ادب رو   ی خونه باز م نیپاش به ا یخود زمزمه کرد: هرک  شیبا تاسف سر تکان داد و پ میرح

 

 کشت.  ی! قطعا او را م د یرس  ی م ی رگِ گردنش ورم کرده بود و اگر دستش به حاج عل ستاد، یا اطیوسط ح  یکسر

 :د یکش  ادیفر

 . یشاه عبداله -

 

 در همش به سمتش آمد.  ی با آن اخم ها ی مراد

 اش کوباند:شانه  به

 امرتون؟!  -

 :د یهم ساب یرا رو  شیها دندان

 ! با نوکر جماعت کار ندارم. ادیب ست یبگو ر -
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 را گرفت، لحنش آرام بود:  ش یبازو ی مراد

 . رونیب -

  دهیبه آن سمت کش ی باز شدن در، نگاه کسر یدستان مرد خارج کرد.باصدا ن یرا از ب شیو بازو د یخودش را عقب کش یکسر

 شد.

 کوباند: نی زم ی را رو  شیعصا یعل حاج

 چه خبره!  نجایا  -

 بود.  اش ی آدم زندگ نیمرد منفور تر نینشست. ا شیهالب  یپررنگ و پر صدا رو  یپوزخند 

 شناخت. یاما او را نم یعل حاج

 را تکان داد:  سرش 

 ! ؟ی کار دار یسرت! باک یگذاشتعمارت رو  -

 برداشت:  ز یسمتش خ به

 با خودِ کثافتت!  -

 : د یغر یدوباره به سمتش آمد که  رو به حاج عل ی مراد

 .شهی م  یز یپشتمه! دست نوکرت بهم بخوره خون و خون ر ییطباطبا رارسالنیام -

 

 بود!  رارسالنیضعفش ام نقطه 

 بودن گفت:  اط یکه در ح  یافراد  گر یو د ی به مراد رو

 . د یخلوت کن -
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 شد: ک ینزد یبه کسر یقدم

 باال؟!   یپشتت به اون گرمه که صدات رو برد  -

 با تمسخر زمزمه کرد:  د،یخند 

 !  یترس  ی نگو که ازش نم -

 رنگ نشست. د یتاب سف  یرا باال آورد تا سکوت کند، رو دستش

 امرت.  -

 

 ام/ قسمت هشتاد و سه هفده  فصل

 

 

 سر و گردن بلند تر بود.  ک ی ید و قامتش از حاج علق ستاد،یا شیبه رو رو

 . خوامی دنبالشه  رو م رارسالنیکه ام ی خبرِ دختر -

 و بعد با تعجب گفت:  ستیرا نگر ی مکث کرد، کسر یکم

 . فهممی نم رارسالنیربط اون دختر مرموز رو با ام -

 درنده نگاهش کرد: یکرد، همچون گرگ  کیرا بار چشمانش

 نداره!  ی ربط  چیربطش به تو ه -

 را باال انداخت: شیابرو  یتا

 پسر!  پیدراز تر نکن  خوشت مت یپاتو از گل -

 توجه به حرفش گفت:  یب

 کجاست؟!  زاد یپر -
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 اعصا گذاشت.  یکف دو دستش را رو  ستاد،یا

 خبرش رو ندارم.  -

 بعد به سمتِ در عمارت رفت. و

 اش را جلب کرد. توجه نینوشته شده بود بنز شی که رو ی و اطرافش انداخت، ظرف  نگاهش را به دور یکسر

 سرش گرفت:  یرنگش را باز کرد و آن را باال یخشم به سمتش رفت، درِ آب با

 بکشم؟!  ش یخراب شده رو به آت نیخودم و خودت و ا ای یگ  ی م -

 مقانه نکن.! کارِ احنیبه سمتش برگشت، با استرس نگاهش کرد: بذار زم یعل حاج

 شد: یرقمه باز نم چ یکور شده بود و ه یازد، ابروانش گره  یپوزخند 

 بگو کجاست! -

 . دونمیباال انداخت: نم شانه

 رها کرد.  ق یرا عم نفسش

 . ختیخودش ر ی را کج کرد و تمامِ آن را رو  یبطر

 . دادی اش را نوازش م ینیب  ن یبنز ی پرت کرد، بو اطیح  یرا گوشه   یشد،  بطر  کشی با هول و ترس نزد یعل حاج

 درآورد.  بش یرا از ج اش یی طال  فندکِ

 کجاست!  زاد یپر یبگ  ی شمارم  وقت دار ی ! تا سه میشاه عبداله -

 چه کند تا پسرِ احمق مقابلش رام شود و کار احمقانه نکند. دانستی نم د،یدهانش را بلع بزاق

 .د یارزی از جانش م  شتریب  ی کرد، او حت  یم  رارسالنیام ی را روشن کرد، چشمانش را بست، جانش را فدا فندک

او چگونه باخبر شده   د،یتمامِ جسمش لرز ی ا ه یعمارت را لرزاند، به ثان ی زد ستون ها ی را صدا م ی که نام کسر  ادش یفر یصدا

 بود؟! 

 انداخت. آمد ی که با خشم به سمتش م رارسالن یبه ام ینگاه د، یچرخ شیپا ی پاشنه  ی رو
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 انگشتانش رها شد. انِیفندک از م   ناخودآگاه

 .ستادیا یکسر  ی رو به رو رارسالنیزد، ام یشخند ین یعل حاج

 بود! شیبرا  یخوبه یتشب  گرگ

 :د یاش غرقفل شده  یدندان ها  انی. از مد یبُر ی سر م شیاخم ها د،یهم ساب یرو  دندان

 ! یکسر  -

شود.دستانش مشت شد تا  بر صورتِ   ن ینقش بر زم تیهمه جد  نی . کم مانده بود از اد ی. تنش لرزد یرا تکان داد، ترس  سرش 

 االن وقتش نبود.  دانستی خوب م ند،ینش  یکسر

 بود.  افتهیاش را درنده که طعمه  یبرداشت، گرگ  ز یبد ذات شد. به سمتش خ یِحاج عل خِیگرفت، نگاهش م  یاز کسر  نگاه

 داد: تکانش  د،یطرفِ کتش را به مشت کش دو

 ات کجاست؟!بگو نوه  -

فاصله   قه یدق  کیتنها   دنیتا  به عمل  رس   شیحرف ها دانستی شناخت، م ی او را خوب م د،یترس یم  رارسالن یهم از ام یعل حاج

 دارد.  

 ! حق به جانب شد:نباخت

 ! من خوش ندارم تو صورتش نگاه کنم خبرش رو داشته باشم؟!  ؟یر یگ ی قبرستون! خبرش رو از من م -

 

 واضح و پر رنگ تر شد:  شخندش یکرد، ن کثم

 !که؟ یمن به تو چه مرت ینوه  -

 

 هم فشرد، با شدت تکانش داد: ی را با حرص رو شیها دندان

 . نتیرو س  ومد یمن و خودشه! بگو کجاست تا سرت ن  نیتو به من ب یربط نوه  -

 هم جرات جلو آمدن نداشت. ی مراد
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 را گرفت:  شی به سمتش آمد، بازو یکسر

 خبر نداره.  میبر  ش،یکش  یم  رارسالن،یام -

 را به سمتش کج کرد:  سرش 

 طرفه.  ی! بذار بفهمه با کیبرو عقب کسر  -

 

 ام/ قسمت هشتاد و پنج هفده  فصل

 

 بلند به سمتش رفت، مچ دستش را گرفت:  ی با قدم ها رارسالنیام

 .میری باهم م  ی اخو -

 

به سمت درِ شاگرد رفت و بعد   رد یرا بگ  چی آنکه سو  یرا به سمتش گرفت، ب چیآورد، سو یحرف نم  ش یحرف ها یزد رو   یلبخند 

 اشاره کرد تا حرکت کند و سوار شود:  یبه کسر

 .االی -

 

 ! نجام؟یکه ا ی ! از کجا خبر دار شد ؟ یاومد  ی با چ -

 

 :د یکش نییسمت خودش را پا ی  پنچره

 هاش خبر دادن. ! نوچه یبا تاکس -

 

 را روشن کرد.  نیرا تکان داد، ماش  سرش 
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 شکسته شد: ی که با سوالِ کسر  یراه سکوت حاکم بود، سکوت تمامِ

 بخشتت! یبفهمه نم غمایاگه  -

 

 در حالِ حرکت داد:   یها نیرا به ماش  نگاهش

 بخشه!  ی م -

 

 کرد: شتر یسرعت را ب یکسر

 شه.  یازت دلخور م -

 

 : د یو بگو  ردیاش بگ خنده  یکرد که باعث شد کسر اش حواله  یچشمک

 کنه.  ی رو رفع م یخان دلخور  رارسالن یام یِشه اما زبونِ سه متر ی دلخور م -

 

 داد:     ه یتک  یصندل ی زد، سرش را به پشت یبشکن

 . قایدق ،ی اخو قای دق-

 انداخت: یکسر سِ یخ یبه لباس ها ینگاه

 !د یبود که به ذهنت رس  ی فی چه فکرِ کث نیجا رو برداشت، اهمه  ن یگنِد بنز یبو  -

 

 خانه  متوقف کرد:  ی را روبه رو نیماش 

 کنم.  ی م ز یتم نویماش   امیکنم و م  یعوضش م -
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 شد: اده یپ ی از کسر زودتر

 مزون.  اد یبار به سرش بزنه ب نیترسم ا ی. م غمای  دنِیبرم د د یمن با -

 نزد.  یآمد اما سکوت را انتخاب کرد و حرف   یرا تکان داد، هرچند که از او خوشش نم سرش 

 

 ام/ قسمت هشتاد و چهارهفده  فصل

 !ردیبگ  اش ه ی کم مانده بود گر د،یرا به چنگ کش شیبازو

 .یش ی االن قاتلش م م یبر ا یب رارسالن،یام -

 را به رحم آورد.   رارسالنی که دلِ ام یسمتش برگشت، در چشمانش مملو از التماس بود، التماس  به

 اش نشست: دهی خوش فرم و کش یلب ها یرو  ی شد، پوزخند  ن یرا رها کرد، جسمش پخشِ زم اش قه ی

 .یعبدالهشاه یِ باشه عل یخوردنت دائم ن یزم ن یدوزم تا ا  یرو بهم م   نیآسمون و زم -

 نثارش کند.  یتا فحش د یچرخ یهش کرد، زبانش نمنفرت نگا با

 گفت:  یرا مرتب کرد و رو به کسر   راهنشیپ یقه یبا  دو دستش  د، یپا چرخ یپاشنه ی رو

 . فتی راه ب  -

 خردسال پشتِ سرش قدم برداشت.  ی مانند کودک  یکسر

 را به سمتش گرفت:  چیدر خارج شدند، سو از

 لباست برداشتم. بِ یاز ج -

سمج   یاش سرخ شد و اشک کوباند، گونه  ی ش برگشت، دستش را باال آورد و  با تمامِ خشمش بر صورتِ کسرخشم به سمت با

 کرد.  دایشدن پ  ی جار یراهش را باالخره برا

  یزمزمه  د،یرا به آغوش کش یمکث کسر ی و بعد ب د یکش شیاش را در موهافرستاد، پنجه   رونیرا پر صدا و  کالفه ب  نفسش

 نشست: ش یدر گوش ها  یکسر



 محصور 

259 
 

 رو تحمل کنم داداش!   تیشونیتونستم پر  ینم -

 فشرد: اش نه یرا محکم به س  سرش 

 .یومد ی خرفت م نیطرفِ ا د ینبا -

 اش آرام و پر درد بود: نگاهش کرد، زمزمه  د،یرا به عقب کش سرش 

 خرفته!  نیکمکت کنه ا تونه ی که م  یتنها کس -

 :  د یهم ساب یرو  دندان

 . یکسر ستم یش محتاج ن! من به بنده تهیکمکم کنه باال سر تونه ی مکه   یتنها کس -

 

 و تنها رود:  اده یپ ی داد تا خانه را با پا  حیکنارش رد شد، ترج از

 شه.  ی رو پا بند نم ی کسر یدارم. نباش  اج یاما من به تو احت -

 

 ام/ قسمت هشتاد و نه هجده  فصل

 نگاهش کرد، سرش در حالِ انفجار بود!  رهیخ

 . د یترس  ی م رارسالن یداشت و به شدت از عکس العمل ام د ی در گفتن حرفش ترد   د،یبزاق دهانش را سخت بلع یکسر

 انداخت تا چشمانش مانع از زدن حرفش نشود. نییرا پا نگاهش

 

 ! یری کمک بگ   یاز حاج عل د یبا -

 

 .د یرس یبه گوش نم سالن راریجزء پژواکِ پوزخند ام زیچ چیه یصدا

 کوتاهش در پوستِ کف دستش فرو رفت و مشتش منقبض شد: یها ناخن
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 !  ره؟یگ ی االرض کمک م یاز اون مفسد ف  رارسالن یام   -

 

 کرد انگشتانش را باز کند: یگذاشت و سع رارسالنیام یدست مشت شده ی را رو دستش

 

 ! یبه کمک گرفتن از حاج عل ارزهی م  زادیکردن پر  دایپسر، پ ی مجبور -

 

 را تصور کرد. زاد یپر یده یهم افتاد و چشمانِ کش یمکث کرد، چشمانش ناخودآگاه رو  یکم

 گرفت و لبخند زد.  ک یسکوتش را به فال ن ی. کسرد یارز یم  یگر ید ز یبه هرچ زادیکردن پر  دای! پد یارز یم

 انداخت. نییرا پا سرش 

 

 ! یکردم کسر ر یگ  یدو راه  نیب -

 

جا   ش یکه در گلو یی حرف ها رارسالنیقدم بزند، سکوت کرد و ام شی حرف ها انیم  یخوش ندارد کس دانستی کرد، م  وتسک

شکستن و خم کردنِ شانه   ی کرد برا نیخوش کرده بود و گره افتاده بود را دانه دانه، به نوبت باز کرد، باز کرد و بغضِ الکردار کم

 .شیها

 

 کنه.  ی رو دوا نم ی درد  زادیکردن پر  دایپ یاز طرف -

 

 روانه شد. رونیآه شد با شدت به ب نفسش
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 ضربه زد:   اش نه یکف دست به س  با

 

 ! رهیگ یدلِ المصب آروم و قرار نم نینکنم ا داش یاگه  پ یاز طرف -

 

 . دادی م  هی هد  د یمردِ ناام نیرا به ا  د یام د یرا شکست، با سکوت

 

 

 ! یکنیم داش یبار هم پ ن یا یکن داش یتا پ یکه چند سال دنبالش گشت  یطور همون  ،ی کن ی م داش یپ -

 

 : د یهم آن را شن ی خودش بود اما کسر شِیپ شینجوا

 

 قدر بودنش رو ندونستم.  -

 

 ام/ قسمت هشتاد و شش هجده  فصل

 :شد دهی به سمتش کش رارسالنیرا خاموش کرد، نگاه ام ون ی زیتلو 

 کردم.   یداشتم نگاه م  -

 گذاشت:  یپُشت یآرامش کنترل را گوشه  نیزد، در ح  یلبخند 

 ! یا یبا خروار خروار حرف م دنم ید ی ایهروقت ب ی گفت -

 مرتب کرد:    شیپا یکوتاهش را رو  دامنِ

 منتظرِ حرفاتم. -
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 نگفتن!  ایگفتن  نِیداشت ب  د یکرد، ترد ی پوف ناخودآگاه

 فت: دست آن دست کرد و سر آخر گ نیا

 . نمیرو بب لم یف ی. روشن کن بذار ادامه ستیمهم ن -

 .د یرا باال انداخت و خند  شیابرو  یتا

 حرفت رو بزن.  رارسالنی! ام؟یکه دست و پات رو گم کرد ستیمهم ن -

 

 باال رفت:  شیهم فشرد، صدا یچشمانش را رو  

 .غمای -

 !د یبکش ادیخورد، دلخور شد، انتظار نداشت سرش فر جا

 را با تاسف تکان داد:  سرش 

 . یعوض شد  -

 است: مانیگشود، زمزمه اش آرام بود و  واضح بود که پش  غمایرا رو به چشمان دلخورِ  چشمانش

 . ارمینکن! بذار  دو دو تا چهارتا کنم تا بتونم حرفم رو به زبون ب یپافشار -

 نگرفته بود!  اد ینبود،  بلد  یخواه معذرت

 .ستادیبا او ا غمایبلند شد و  شیخشکش را تر کرد، از جا یها لب

 چسباند: وار یدستش را به د  کفِ

 انتقامم رو گرفتم.  -

 توانست بشنود.  یآرام او را نم  یبود زمزمه  زیهرچقدر هم که ت شیها گوش 

 :د یپرس  ی جیگ با

 ! ؟یچ-
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 شد:   کشینزد

 بلندتر بگو.  -

از   د،یبود. بزاق دهانش را سخت بلع ستاده یپشت سرش ا غمای بود،  شیپا ی کرد! نگاهش به انگشت ها ی شد، فرار ماو دور  از

 داشت.به شدت واهمه غمایعکس العمل 

 هم فشرد.  ی رمق رو یرا ب  شیها پلک

 تکانش داد:  با دستانش بازوانِ مرد را گرفت،  ستاد،یا ش یرو به رو غمای

 و مقدمه!   هیبدون حاش  رارسالن؛ یحرفت رو بزن ام  ، ی کش ی خودت رو  م یدار  -

 گرفت.   یقی و بازدم عم  دم

 .غمایبودم  یروز  نیو هفت سال منتظرِ همچ  ستیب -

 را هدف گرفت:  غمای. چشمانش باز شد نگاهش نگاهِ د یچیدر هم پ شیابروها

 ...غمایانتقام به شب  رسوندم!   ن یو با فکر گرفتن اروز هار -

 : ینی شده بود از مقدمه چ ی عصب د،یکش  ادیفر

 کلمه. ه یحرفت رو بزن، خالصش کن تو   -

 لحظه مُرده بود.   کی ی بود؛ انگار برا ی از هر نوع حس یچشمانش عار د، یتپ ی نم قلبش

 ها گرفتم.   یانتقامم رو از شاه عبداله -

 با گرفتن انتقام خاموش نشده بود.  ی که حت ی. آتش د یرا زد و آتش دوباره از چشمانش شعله کش حرفش

 تعارف و سرزده عوض کرده بود.   یعشقِ ب کیرا با   شیکه حاال جا  یانتقام آتشِ

 اش نامفهوم و بهت زده بود: تکان داد، زمزمه  ی سرش را با ناباور غمای

 !؟ ی...کردکاری..چ. یت...تو...چ-

 



 محصور 

264 
 

 ام/ قسمت هشتاد و هفت هجده  فصل

 

 مبل رها کرد، صورتش را با کف دست پوشاند: ی را رو خودش 

 

 نه ولش کردم!  ه یعقد با  یسر سفره  -

 

 گرفته شده بود:  اش زدردانه یباالخره انتقامِ عز د،یدست زد، کل کش د،یاز بهت خارج شد. خند  غمای

 

 ! ییطباطبا رارسالنی کنم ام ی بهت افتخار م -

 

 "! دوزمی کردنش بهم م  دای پ ی و آسمون رو برا نیانتقام گرفتم اما االن دارم زم "خود نجوا کرد شیزد،پ یشخند ین

 

 زانو زد، خوشحال بود!   ش یرو به رو غمای

 گذاشت: رارسالنی ام یپا ی را رو دستش

 

 آرامشه   ۰و هفت سال تو  ستیروحِ مامانت بعد ب -

 

حرف ها بود   ن یکه به خاطر داشت مادرش دل رحم تر از ا یی بود؟! تا آن جا شیبه کار ها یگرفت، مادرش راض غمایرا از  نگاهش

 . ردیگناه بگ   یب ک یکه بخواهد انتقامش را از 

 خودش را به او رساند: غمایبلندشد،  شیجا از
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 ! رارسالنیام -

 

 حرف نگاهش کرد و او نجوا کرد:  یب

 

 . یشونیپر-

 

 را فشرد:  اش یشانیاش پانگشت شست و اشاره  با

 

 سر درد دارم.  کم ینه، فقط  -

 

 زمزمه کرد:  شیو کنار گوش ها  د یاش را بوس بلندشد، گونه  شیپا یانگشت ها ی رو

 

 ! زِخالهیکنم عز ی بهت افتخار م -

 

است؛ اما  در واقع سمتِ چپ  ی عیطب یکرد وانمود کند بعد از گرفتنِ انتقام حالش خوب و همه چ   یکرد لبخند بزند، سع یسع

 کرد.  ی را حس م  زادیاش دائم عطرِ تن پر ین ی و ب  د یکش ی م ر یت اش نهیس 

 داده بود.   ریینشست، رنگش را دوباره تغ غمای  ی شکالت ی موها  یرو نگاهش

 دلش زمزمه کرد :   در

 "انگار نه انگار چهل سالشه!   "
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 .اش نشد مانع زمزمه  غمایبارش کامل شد و حرفِ  ن یا یزمزمه 

 :ستادیا ش یمبل نشاند و رو به رو  یدستش را گرفت، او را رو غمای

 

 ! ومد؟یسمتت ن گهیاالن کجاست؟! د -

 

 بود:  شهیرمق تر از هم ی جان و ب یاش برا کالفه تکان داد، زمزمه  سرش 

 

 خبرم.  ی که ازش ب مه یو نماه  ه ی -

 

 دو دستش را بهم کوباند:  کف

 

 .می خواست یشد که م  ی همون -

 

حس کمرنگ شده بود که عشق   نیحس  انتقام بزرگ شده بود و حاال آنقدر ا نیو هفت سال با ا ستیانداخت، ب نییرا پا سرش 

 را پر کرده بود.  شیجا

 

 ام/ قسمت هشتاد وهشت هجده  فصل

 

 

 کرد با شوق فراوان گفت:  یرا باز م  خچالیکه درِ   ینیبه سمت آشپزخانه رفت ح غمای
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 . یشام توپ مهمونِ من  ه ی! میریجشن بگ  د یبا -

 

 .اش دور شود خانه و صاحب خانه  نیاز ا خواستی توانست بماند، دلش م ینم

برهم خوردن در باعث شد با تعجب از آشپزخانه    ینشود از خانه خارج شد. صدامتوجه  غمایکه  ی بلندشد، طور شیاز جا آرام

 نشاند:   شیلب ها  یرا رو   یشخند ین  رارسالنینبود ام د یایب رون یب

 

 پسر!  یدلباخت -

 

  کی گرفت،از او خواست که به پارک نزد یبا کسر  یگذاشت.تماس  ی م ابانیعشق سر به ب ن یرا روشن کرد، آخر از دستِ ا موتورش 

 .د یایخانه ب

 داد، سردرگم بود!  ه یدرخت تک یدرخت سرو گذاشت و خودش به تنه  رِ یرا ز موتورش 

 !یالحظه   ی حت رد، یآرام بگ  د یاوردشایدلش را به زبان ب ی تلنبار شده رو  یداشت حرف ها ازین

 قد گرفته بود را دست کرده بود.ع  یکه برا  ییاانگشتانِ دست چپش نگاه انداخت، حلقه  به

  زادیشد که قرار بود در انگشتِ پر رهیخ یاو به حلقه  د یکش رونیلباسش ب رِ یرا از ز ری شد، زنج دهیبه سمتِ گردنش کش  دستش

 همراهش باشد. شهیو مردانه اش انداخته بود تا که هم  ییگردبند طال  رِی باشد، حلقه را در زنج

  شیو با هر پُک غم ها  د یسه چهار نخ کش  ی گرفت؛ تا آمدنِ کسر قیعم یکنج دهانش گذاشت، آتش زد به جانش و کام  یگاریس 

 پررنگ تر شد. زادی زنده شد و داغ نبودِ پر

کرد تا    یم دایاو را پ  د یکند اما با ی معرف اش ی را به عنوانِ همسر قانون زادی تواند پر  یوقت نم چیه دانستی کرد، م یم شیدایپ د یبا

 دهد. حیاو توض یرا برا  لشیدال

 . رارسالنیام -

 نشست. شیلب ها ی مضخک رو ی را باال آورد، لبخند  سرش 
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 کنارش اشاره کرد:   به

 ! نیبش -

 و آرام شود.  اورد یرا به زبان ب  شیحرف ها  رارسالن یو زنده شود که ام رد یبم د یامشب با دانستی و نشست، م د یکش  یق یعم نفس

 زد:  یاضربه  شیپا به

 

 ! یبگو اخو  -

 

 .خواستی م  ی خواب طوالن کیخسته و کالفه بود، دلش  د،یکش  یپوف

 

 کنم!  داش یپ د یبا - 

 

 آسوده گفت:  یالیسرش را تکان داد، با خ یکسر

 

 . یکنی م داش یپ -

 

 کرد، زمزمه کرد:  نگاهش

 

 کنم!  داش یماه عرضه نداشتم پ هی تو  -

 

 اش کرد: حواله  یچشمک



 محصور 

269 
 

 

 . میکنی م داش یپ -

 

 مکث کرد و بعد گفت:   یکم  یکرد، کسر  سکوت

 

 خبر داره!  زاد یاز پر یاما من مطمئنم حاج عل -

 

 ام/ قسمت نود و دونوزده  فصل

 :د ینشست غر ی که م  ی نیباز کرد، ح ش یرفت، در را برا نیبلند پشت سرش به سمت ماش  ی با قدم ها یکسر

 

 . اههیروزگارت س  ینکن دای! پ یکن شاه عبداله داش یپ -

 

 اشاره کرد:   م یاش را گرفت، به رحخنده  ی به هزار زحمت جلو  یکسر

 باز کن! -

 

 گاز گذاشت و از خانه خارج شد.  یرا رو  شیپا

 داشبورد گذاشت، نگاهش کرد و با لبخند گفت:  یساعتِ دستش را باز کرد و رو  رارسالنیام

 

 کرد با اون ابهتت.  سیطرف خودشو خ -
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 توجه به حرف او گفت:  یرا نگاه کرد و ب   یکسر  کالفه

 . یکنم کسر  داش یپ د یبا -

 

 : د یچیپ ابانیخ در

 

 برادر من.  ی کن ی م داش یپ -

 

 

 .د یکوب  شیرو به رو وار یاوپن گذاشته بود را به د یرو  رارسالنیکه ام ی وانیتمامِ خشم ل با

 جرات کشتنش را داشت تا حاال صد بار او را کشته بود. اگر

 .دانستی م یکند، به خوب   یم  یرا عمل دش یتهد  دانستی هم فشرد، م ی را با حرص رو شیها دندان

 :د یغر

 

 ! یمُراد -

 

 ظاهر شد: ش یجلو فوراً

 

 جانم آقا. -
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 کند!  یرا دارد خفه م  رارسالن یکرد ام  یرا مشت کرد، حس م  دستش

 پر خشم و حرص نجوا کرد:  ییبا صدا ی به مراد رو

 

 شه.   دایپ د ی! اون دختر بایشاه عبداله زاد یبگرد دنبالِ پر -

 

 

 سرش را تکان داد و از خانه خارج شد. ی مراد

 ممکن نبود.  ری کردنش سخت بود اما غ دایپ

 

 نود  ام/ قسمتهجده  فصل

 

 آمد.  یبود نم خته یاشک نر  یاو هفت سال نشکسته بود و لحظه  ستیکه ب یاشک به مرد  د، یاش لرز چانه

 ! زادیبعد از مرگِ مادرش، تنها همدمش نشکسته بود، حاال نبودِ پر ی حت او

 گذشت و او قدر ندانست.  نهیکه با ک یی ها یبر تمامِ روز  یوا

 خشک و مغرور بود مُرد.  ، یجد  شهی که هم ی مرد تیمعصوم   ینگاهش کرد و برا  ی زانوانش گذاشت، کسر یرا رو  سرش 

 کرده.  دایبه خواندن شعر پ یادیز یعالقه   زادیبا پر ییبعد از آشنا دانستی را به دست گرفت، م اش ی گوش  د، یکش یآه

 بم و مردانه نجوا کرد:  ییبا صدا ش،یبرا

 

 تو در سر دارم  ی که سودا ستیروزگار -

 ...! تی سر برود تا برود سودا مگرم
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 را نجوا کرد:  یخود شعرِ سعد  شیشد، پ ره یخ شیرا باال آورد، به رو به رو  سرش 

 

 !تی مگر سر برود تا برود سودا -

 

  ی خاکِ لباسش را تکاند و دستش را رو به رو ستاد، یلباسش سر داد، ا  بِیرا در ج اش ی آسوده گوش   ی الیبا خ یزد، کسر   یلبخند 

 گرفت:   رارسالنیام

 پاشو! -

 عمق گرفت، بغض کمرنگ شد. لبخندش 

 بلندشد. یاعلی ک یگذاشت و با   یرا در دستِ کسر  دستش

 . زادیپر افتنِی یبرا رفتی م  یحاج عل دارِیبه د فردا

 

 داشت. شیرا در پ ی فردا روزِ سخت د،یو به شکم خواب  د یکش یاازهیخم

 برادر کوچک ترش بود!  یانداخت، جا  یبه کسر ینگاه

 رود.  شیخار در پا یگذاشت حت ی حواسش به او بود و نم یچهارچشم

  کیدرست   یکوچک و شصت متر یاخانه  رارسالنیکرد و بعد از آن ام  یم  یزندگ  اطیکنج ح  تی او در سو زادی از آمدنِ پر قبل

 تا آنجا بماند. د یاو خر  یکوچه باالتر از خانه اش برا 

آورد   یرو  ادیرفت به اعت یاش به حساب م و مادرش را در سن کم از دست داده بود و بعد از فوتِ مادربزرگش که تنها خانواده  پدر

 نجاتش داد.  رارسالنیو ام

 تمامِ وجود دوست داشتداشت و او را با   رت یغ رارسالنی ام یاز حد رو  شیبود که ب ی پسر یکسر
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 ذهنش روانه کند تا بتواند بخوابد.   یجا نیکرد افکارش را به دور تر یهم فشرد و سع ی را رو چشمانش

 

 

 : د یکش شیدر موها  ی و دست ستاد یا نهیآ ی . رو به رود یاش را پوش  ی مشک کت

 

 !م؟ ی ! بررارسالن؟یام یاآماده  -

 

 

 خودش را برانداز کرد:  ستادیا نهیآ ی آمد، رو به رو یشلوارش بود با سمت کسر بِی دستش درج  کی که  ینیح

 . میبر -

 شد: یکسر یابروانش جا خوش کرده بود باعث خنده  نیکه ب یاخم

 

 ! زنهی سکته رو م نهیاخم هات رو بب نیا ی حاج عل -

 

 شد: ش یسنجاق لب ها یشخند ین

 

 .ستین ی اون سگ جون مُردن -

 

 هوا گفت:  یب  یکسر
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 آدم که به ...  -

 را فوراً قطع کرد:  حرفش

 

 . می ! بریشد کسر  ر ید -

 

 را تکان داد و زودتر ازاو راه افتاد.  سرش 

 

 

 .شد ی داخلِ عمارت م  نش یبار با ماش  نیرا متوقف کرد، ا نیدر عمارت ماش  پشتِ

 افتاد گفت:  رارسالن یو ام  یدر را باز کرد، تا نگاهش به کسر  م یبوق گذاشت و فشرد، رح یدستش را رو   یکسر

 

 کنه!   ریخدا به خ -

 

  یرا رو  شیپا  ی بود. کسر ستادهیدر ا  ی، درست رو به رو  اط یدر ح  یداخل شود، از شانسِ خوبشان حاج عل  نیرا باز کرد تا ماش  در

 ترمز کرد.  یحاج عل یگاز گذاشت و درست مقابلِ پا

 اخت.را باال اند  شیابرو

 باز کرد.  رارسالنیام یشد، به سمت در شاگرد رفت و در را برا   ادهیاز پشتِ فرمان پ یکسر

چشمانش   یترس ترجمه  ،د یو به چشمانش رس   د یباال کش ی حاج عل ی در گذاشت، نگاهش را از کفش ها  یدستش را باال آرنج

 بود. 

 

 کی ام/ قسمت نود و نوزده  فصل
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 !  ییباشه طباطبا ریخ -

 

  یبلند به سمتِ حاج عل ی را بست. کتش را مرتب کرد و با قدم ها نی. در ماش کردی نم  یر یکناره گ شی از لب ها یالحظه  ند پوزخ

 : ستادیا شیرفت، رو به رو

 

 . رهی ! خیشاه عبداله ره یخ -

 

  ی صندل یخانه قدم برداشت و در را باز کرد.  رو  یهاتعارف به سمت پله  ی پشت سرش همچون محافظ قدم برداشت. ب یکسر

 متحرک نشست.

 : ستادیا شیرو به رو ر یتاخ یبا اندک  یعل حاج

 

 !د یترس   د یاز تو با -

 

 داد:  ی بزرگ به صندل ی را تکان داد، تاب سرش 

 

 بترس که  قراره کابوس شب هات شم.  -

 

 کرد:  نجوا
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 .ی و هفت ساله  که کابوِس شب هام  ستیب -

 

 گرفت ی آرام نم جاکی ،بلندشد 

 که   ینیح

 گفت:   رفتی سمتِ آشپز خانه  م به

 نشه! دای خوام پ یکه من م  ی زیشه اگه اون چ یم  ختهیخونت ر -

 

 خونش افتاد!  فشار

 مبل افتاد:   یسست شد و جسمش رو  شیپاها د،یترس  یشدت م  به

 ! ؟یخوا یم  ی.تو چت..  -

 

 :ختی شربتِ خنک ر وانیل  کی خودش  یبرا 

 ! خوامی رو م زاد یپر -

 

 : د یالجرعه تمامش را نوش  

 

 ! ؟یخوری شربت م یشاه عبداله -

 

 را به او نداشت. ی ز یچ نیسرخ شد، جرات گفتن کوچک تر اش ی گستاخ از

 گفت: یاقفل شده   یدندان ها انیو از م د یهم ساب یرو  دندان
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 خوره؟! ی به چه دردت م زادیخودته تعارف نکن.پر یخونه  -

 

 گرفت گفت:   یکه آن را م  ینی سرخ را در هوا  انداخت و ح بیس 

 ! یحاج عل یکن داش ی پ د یدردمه! با ی دوا زاد یخودمه! تعارف ندارم. پر یخونه  -

 

 !د یفهم  یرا نم  رارسالنیام د،یبزاق دهانش را بلع د،یلرز

 اما...  -

 اش را در هوا تکان داد:را به دندان گرفت، انگشت اشاره لبش

 از اما و اگر نزن!  ی حرف -

 بلند بود:  شیتن صدا د،یکش  یقی نفس عم کالفه

 پسر؟! خبرش رو ندارم.  رهی حرف خوش تو سرت نم -

خشک   شیافتاد، خون در رگ ها نییسرش خورد و به پا ی باال واریدرست به د بیاش را به سمتش پرت کرد، س گاز زده  بِیس 

 شد:

 ! یبر یصدات رو باال م  ییطباطبا  هی  یباشه که برا  یبار آخر  -

 

 لرزه شده بود!   نیدر وجودش زم یی گو د،ی لرز ی تمام بدنش م ش،یخودش را به مبل چسباند،دستانش، پاها ی شد، حاج عل کینزد

 

 . یبخواب ابونیخ یگوشه  د یبا ینکن  دایکن! پ داش یپ -
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 :د یتوانست بکشد، آب دهانش را با وحشت بلع  ی نم نفس

 ... ریام -

 زد:  یشخند یرا قطع کرد، ن حرفش

 

 !  یزن یصدا م مویل یبه بعد فام ن یاز  ا-

 

 را تکان داد.  سرش 

 بکشد. ی قیبه سمت در رفت و او توانست نفس عم رارسالنیام

 

 ام/ قسمت نود و سه نوزده  فصل

 

 مانده بود!  داریتمامِ شب را ب د،یصورتش کش ی را رو بلندش ی روسر یرا خشک کرد، لبه  اش ی شانیپ یسرد رو  یها عرق

چشم دوخت،   زادیپر یبالشت گذاشت و به چشمان بسته  ی.  سرش را رو سوختی انداخت، در تب م زاد یپر ی به چهره  ینگاه

 شده بود!  ماریفرزند خودش بود که ب  ییآرام و قرار نداشت، گو 

 

 مادر، هنوز  تب داره؟!  -

 

 بود:  نیرمق و غمگ   ی ب شیرا به محسن داد، سرش را تکان داد، صدا نگاهش

 

 دستم!   رهیگ ی م شی آت  ش یشونیرو پ ذارمی سوزه، دست م یداره تو تب م  -
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 لباسش را تا زد: نِیآست محسن

 

 ! رهی از دست م ی نطوریشفا خونه! ا مشیببر د یبا -

 

 به سقف داد:  نگاهش را د،یکش  یق یعم نفس

 

بهش گفتم گفت نه پام به شفا خونه برسه حالم   یتا حاال هرچ شبی پا داره؟! از د ه یدختر    نیمرغ ا ی دون ی تو نم  یب  یها، ب - 

 رو ناخوش کنه!  یطفل  نیحالِ ا د یدوا درمونِ چرا با  یشفا خونه که جا دمیشه! ما که آخر نفهم ی بدتر م

 

 :د یکوتاهش کش  شیرا در موها دستش

 که نم...  ی نطوریا -

 

 بلند شد حرفش را ناتمام گذاشت: زادیکه از جانبِ پر ی نامفهوم یها باصدا

 ! گه؟ی م ون یهذ  -

 گرفت:  اش ینی ب یسبابه اش را جلو  انگشت

 . رهیگی آروم م    قه ی ! بعد چند دنهیتاحاال هم شب ی! از دسیه -

 

 !  ستیرا نگر زادیداد و پر  ی را به پشت اش ه ی تک محسن

 . تا...تاوان کشتن شاهرخه! .نیا-
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 مهم نبود!  شی بود که برا ده یشن زاد یجمله را از پر نیآنقدر ا شبیچشم بست، از د ی الیخیبا ب ی ب یب

 شبِ تصادف در خاطرش زنده شد!  د، یکوتاهش کش یاما با بهت پنچه در موها محسن

رو برداشته   کلشیالکل تمومِ ه یدختر قاتله! اون شب هم حالش رو به راه نبود، بو  نیخود نجوا کرد: ا ش یپ د،یدهانش را بلع آب

 بود! 

 : ستادیا ناخودآگاه

 دختر قاتله!  ن یا یب ی ب -

 اش گذاشت: ی شانیپ یو ساعد دستش را رو  د یصورتش کش یرو  ی را گشود، دست چشمانش

 ! یمادر؟! نکنه تب دار  یگ  ی م ون یتوام هذ  -

 

 ام/ قسمت نود و چهارنوزده  لفص

 بمونه.   نجایا م یبذار د یدختر قاتله، نبا ن ی! من خوبم. اما ایب ی ب -

 

 تکان خورد:  دهانش

 آ...آب.  -

 رفت گفت: ی که به آشپز خانه م  ینیفوراً برخاست، ح ی ب یب

 

 زنت. شِیتهمت نزن. برو پ  چارهیمحسن! به دختر ب ر یدهنتو گِل بگ  -

 

 :د یبه لباسش کش یدست
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 دردسر داره برامون.  نجای! بودنش ایب ی بره ب د یبا -

 

 را گرفت، در را نشانش داد:  شیبازو

 

 ! رهیبرو محسن! برو بزار سرم دَم بگ  -

 

 و از خانه خارج شد. د یمادرش را بوس  یشانیزد، پ  یلبخند 

 شانه اش گذاشت: ینشست، دستش را رو  زادیکنار تُشک پر ی ب یب

 

 وا کن چشم هاتو آب آوردم برات.  ،یب ی ب ی پر -

 

 .د یتُشک گذاشت و خودش را باال کش  یچشم گشود، دستش را رو آرام

 کرد:   کینزد  زادیآب را به دهان پر  وانیل

 

 بخور مادر، بخور گلوت تر شه. -

 

تمامش تاوانِ کشتن شاهرخ   ش،یکابوس شب ها اش،ی ماریدانست ب ینداشت، م ی کابوس شاهرخ تمام د،یتمامِ آب را نوش  الجرعه

 فشرد.  ی بود. چشمانش را عصب ختهی برادر ناکامش ر ی که خواهرش برا یی است! تاوان اشک ها

 شفا خونه.  می بر ایدختر! ب  نییپا ایب طون یاز خر ش  -
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 را تکان داد:  سرش 

 اعالج نداره.  درمونه، ی ب دونم! دردِ من دردِ  ی! من دردِ خودم رو م یب ی نه! نه ب -

 

 را به دندان گرفت:  لبش

 . میگرد   یبر م م یجَلد  میریم  ی ! لباس تن کن جَلد یش  د یناام یتب و لرز از زندگ  ه یبه خاطر  اد یخداروخوش نم -

 

 صورتش را در بالشت فرو کرد:  د،یپتو خز رِیز

 . یب یب  امینم -

 

 ام/ قسمت نود و پنجنوزده  فصل

 

 

 داد، رنگ به رو نداشت! ه یتک ی پشت به

  ارِ یرنگ اما چشمانش سرخِ سرخ بود. اشک در چشمانش نشسته بود،  ی و ب د یسف شیبود. لب ها یدرشت قال ی به گل ها نگاهش

سوالش را   ی چطور  دانستی گذاشتند. محسن نگاهش کرد، نم ینم  شیتنها یابود که لحظه  شیاشک ها نیهم اش یشگ یهم

 به فروزان انداخت: یبپرسد! نگاه

 ! م؟یبر -

 را باال انداخت، پچ پچ کنان گفت:  ش یابرو ی تا کی

 سرجات. نیبش -

 .خواهد ی خواب آسوده م کی است و دلش خسته  یداریکه از شب ب  دادی رمقش نشان م  یآرام بود و صورتِ ب ی ب یب

 کرد. ی را در دستش جمع م زِیر  یو آشغال ها د یکشی فرش م ی دستش را رو یهرازگاه
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 زد:  ایدل به در محسن

 ! زاد؟یپر -

 اش زمزمه کرد: قفل شده یدندان ها ن یاز ب فروزان 

 .ستیساکت شو محسن! االن وقتش ن -

الل   د یاش را که دبه خون نشسته  داد، سرش را باال آورد، چشمانِ سرخ و زاد یچشم چرخاند و نگاهش را به پر یدر کاسه  چشم

 شد!

 .د یشد فهم ی را از چشمانش م نیدختر حالش خوب نبود و ا نیا

 به ناچار گفت:  د،یدهانش را بلع آب

 ! ؟یبهتر  - 

 سرش را تکان داد.  تنها

 قاصر از حرف زدن بود، جانش را نداشت. زبانش

 را گرفت:  ش یرفت، بازو زاد یمت پرفرش رها کرد و به س  ی را دوباره رو ز یر یتمامِ آشغال ها ی ب یب

 . یری از دستم م ی! داریب ی شفا خونه ب می بر ایب -

 بود!  مادر

 کرد.   یم  یهم مادر  زاد یپر یبرا

 بود! دهیند   یمادرانه را در چشمان کس ی نگران نیشد، سال ها بود که ا ره یچشمانش خ در

 .شد ی م ده یبود که د  ینگاه ترحم نداشت در نگاهش تنها نگران نیا

کمرش گذاشت و آرام   ی دستش را رو خت،ی ر یب  یب یشانه  ی رو شیرها کرد، اشک ها یب  یخودش را در آغوش ب د،یلرز اش چانه

 زمزمه کرد:   شیفشرد، کنار گوش ها

 ن دل چقدر جا داره؟!تو دلت، خو مگه او ی ختی! بگو مادر، حرف هاتو ریب یبگو چته ب  -

 لب زمزمه کرد:  ری بلند شد، ز شیاز جا محسن
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 الاهلل اِهلل! انگار نه انگار دختره قاتله.  -

گذاشت، کمک گرفت و بلند شد،  یپشت  ی در همش به فروزان  نگاه کرد، اشاره کرد که بلند شود. دستش را رو  یاخم ها با

 حرف به دنبالش رفت!   یمحسن به سمتِ در خانه رفت و زودتر از فروزان از خانه خارج شد، فروزان آرام و ب

 

 را از خود فاصله داد، نگاهش کرد: او

 . زادیحرف بزن پر -

 سکوت کند! توانستیاما دگر نمتار شده بود،  دش ید

 زد، اما تنها حرف

 که دچارش بود گفت یا  یماریب از

 شد. شتریهر لحظه ب  ی ب ی و وحشت ب  گفت

 مرض؟!  ن یدرمون نداره ا -

 را تکان داد:  سرش 

 نه.  -

 

 قسمت نود و شش / ستمیب فصل

 : د یبه دندان کش لب

 !یش ی خوشبخت م ،یش ی! خوب م یب یب شهی تموم م  -

   

 زد، لبخندش تلخ بود:  یلبخند 
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چشم هام تار   ره، ی خالص شم! هرلحظه نفسم م رکردم یکه توش گ یای بدبخت نیا از  خوامی ! من فقط مخوامی نم ی خوشبخت -

و آسمون   نی زم یهای تا بدبخت  میاومد  ایفقرا به دن   ری! ما فقستین نی! اما...مرگ انهیمرگ هم گمی و م خونمی اَشهدم رو م شه،ی م

! اشتباهم  دونهی نداره، اون فقط نقطه ضعف هام رو م  یچی کشه! سالح نداره، ه  یمن و م روز هر   یزندگ   نی! امی رو به دوش بکش

شد!  جسمم    ی اما روحم زخم ومد یخوردم، زانو هام خون ن ن یاز نقطه ضعف هام با خبر شه! من زم ی کس ذاشتمی م  د ی! نبانهیهم

  "نوشته  شیشون یو سه سالم که رو پ ستی خترِ بد  هی ! من ند نمو یزیخنده! اما، باور کن از روحم چ ی گه، م ی م ره، ی سالمه، راه م

 "! یتا ابد محکوم به حبسِ بدبخت 

 

اما   یب  یخواب! ب ی برا زدی گرفت، دلش لَه لَه م   یبود. تنش درد م  اوردهیسر در ن  ی زیآرامش چ ینگاهش کرد، از زمزمه  ی ب یب

 بود.  شیهاشانه  رِیکه حاال تا ز د یکش یی موها ی دست رو شد،ی ماجرا نم الِیخیب

 

 !یش ی زشت م  ینشه ها، حساب ی بارون گه یچشم هات د -

 

 .یب  ی گرفت از حرفِ ب اش خنده

 آورد!  ی سر در نم ی زیچ دزیکه از ا ی ب یب

 ! ستیچ دزیا دانستی چه م او

  ی آن هم برا اش،ی ماریب یِ عوض کردنِ بحث و فراموش  یرا دوست داشت، به آن عادت کرده بود، برا ی ب یب  یراز یش  یلهجه  

 گفت:  ی قیدقا

 ! ؟یب ی ب یمگه سفره دعوت نبود  -

 

 را تکان داد:  سرش 

 کنم که برم سفره؟!    یحال ناخوش ول م  نیمن تورو با ا ی کرد ال یها! اما خ -

 



 محصور 

286 
 

 :د یرا در هم کش ابروانش

 من دعا کن! ی ! برو و برایب ی برو ب -

 

 تو حالت خو...  -

 :د یرا قطع کرد، دراز کش  حرفش

 راحت.  التیاستراحت کنم تو برو خ خوامی من خوبم! م -

 ناچار  برخاست، به سمت چادرِ گلدارش رفت: به

 راحت باشه؟!  الم یخ -

 بست: چشم

 .  ی ب ی آره ب -

 :د ی را تا گردنش باال کش  نازکیآمد، پتو  زاد یسرش گذاشت، به سمت پر ی را رو چادرش 

 حواست به خودت باشه تا برگردم.  -

 

 قسمت نود و هفت / ستمیب فصل

 

 برد؟!  ی هم گذاشت، اما مگر خوابش م یچشم رو  یب ی از رفتنِ ب بعد 

 ماه ها بود که دشمن خواب شده بود و قصد صلح را با او نداشت. او

رو به راه    شانیدخترک پر  نیحالِ ا یکرد تا کم   یم  یانیبار پا در م  نیکاش خدا ا  کرد،ی م  ینشست، کاش خدا کار شیجا در

 شود.

 به خود گرفت. ی تر  دهیکه چشمانش حالت کش دشانیرا بست، آنقدر محکم کش شیموها
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 برخاست، رخت خواب را جمع کرد و همان کنج اتاق گذاشت. شیجا از

بود چند   کی و نزد د یدی نش تار ماش بود، چشماو به شدت گشنه  رفتی کوچک خانه رفت، دلش ضعف م  یسمتِ آشپز خانه  به

 بخورد.  نیبار زم

 جدا کرد.  یاو تکه د یکش رونیرا ب ی ب یب یرا باز کرد، نانِ خانگ  خچالی درِ

شبانه روز غذا نخورده بود در آمد.با   کی که   یبه نان زد و از خجالتِ شکم ی گاز  اقیکرد، با اشت ک یرا تحر شیهِل اشتها یبو

 زد و گفت: یدر، لبخند  یصدا

 

 من حالم خوبه.  ،یبرگشت  ی زود نی! به ایب ی ب -

 آشپز خانه کوباند:   وارِی نشست، کف دستش را به د شیلب ها  یرو  یپوزخند 

 حالت خوب باشه!  دمیبا -

 را بست دستپاچه زمزمه کرد:  خچالی در  د، یپا چرخ یپاشنه ی رو

 

 آقا محسن!  -

 کرد.   یمعذبش م نینبود و ا ش یموها ی رو یپوشش

 نبود!   ی در چشمانش محبت و برادر گریاما انگار عوض شده بود! د  محسن

 کرد:   یخشم نگاهش م با

 

 ! یتو قاتل  -

 

 . د یمحسن چهار ستون بدنش لرز اد یفر از
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 من...  -

 

 نگاهش کرد و او گفت:  ده یترس  د،یرا بُر  حرفش

 

 ! یر یو م یش  ی گم م  نجایحاال از ا نیهم -

 . یگم خودت رفت ی م ی ب ی نشه! به ب داتیمحله پ   نیور ها، تو ا ن یبرو اما ا یخوای که م یهرقبرستون  

 

 را ناباور تکان داد:  سرش 

 

 !  ستمیمن قاتل ن -

 

 :آمد ی م  رون یکه از اعماق چاه ب ی جان بود و پر بغض، زمزمه ا کم

 

 رو نکشتم آقا محسن!  یمن کس -

 

 در اشاره کرد:   به

 

 رو.  لتی! جمع کن وسایسوختی که تو تب م  یوقت ،ی ! خودت گفت رونیگمشو ب -

 

 را داشت که برود.  کجا
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 عادت کرده بود:  یسیکه به خ ییهاگونه   ینشست رو  ش یو اشک ها د یاش لرز چانه

 

 کجا رو دارم برم! آقا محسن... -

 

 سمتِ چمدان کوچکش رفت، در همان حال زمزمه کرد: به

 

 ! گورتو گم کن! االیدردسر ندارم!   یمن حوصله  -

 

 غرور در وجودش داشت! یته مانده ک یتوانست بماند، او هنوز   یشده بود، نم ری و تحق خار

 

 قسمت نود و هشت  / کیو   ستیب فصل

 

 

 پرت کرد.  شیو مقابلِ پا د یکش ز یآو یِز رو را ا شیها لباس 

 آقا محسن! گوش کن به حرفم.  -

 ! یدرست! اما قاتل ، یهو خواهرم بود   نیخانوادم. ع ش یآوردمت  پ  ،یکردم آدم ال ی! خسیه -

 قلبش دِگر جا نداشت، به واهلل جا نداشت!  خت،یری صدا اشک م یداد، جان نداشت! ب ه یتک  وارید  به

 و بُرنده بود.  زی پر کرده بود، خنجرشان ت را زخمِ خنجر  تمامش

 زخم هم نباشند. یدرد که نبودند الاقلِ نمکِ رو   مرحم

 "!رفت؟ی کجا م " شد ی مدام در ذهنش تکرار م یرا تن کرد، سوال  شیها لباس 
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بس بود! مگر چقدر زنده بود که تمامش را    گریاما د د یایاش به رحم ب  یکس  یتا دلش به حالِ ب  فتد یمحسن ب  ی به پا توانستی م

 کرد!  ی م دن یصرفِ منت و التماس کش

 را با پشتِ دست پاک کرد:  شیاشک ها د،یاش را باال کش ینیب

!   ستین یکه خوب شدن یی رو زخم ها نید یروزگارم، به شما پناه آورده بودم اما شما هم نمک پاش  یآقا محسن، من زخم خورده  -

 مدت.  نیبابت ا د ی ن تشکر کنو فروزا  یب  یاز ب

 را به دست گرفت، محسن در را باز کرد:  چمدانش

 ! سیقاتل، برو شکر کن لوت ندادم به پل  یدختره   -

 ترساند؟! ی زد، او را از چه م  یشخند ین

 دار رفته بود.  یباز شده بود، هم سرش تا باال ی به کالنتر شیهم پا او

 شالش را گرفت:  یکه محسن لبه  داشتی قدم برم  آرام

 .یش  ی رسه، اون وقت تو موندگار م یسر م  ی ب ی ! االن باالی -

 

 انداخت: شیپا ی جلو یرا وسِط کوچه پرت کرد، تف  او

 ننگشونه!  هی خاک بر سر ننه بابات که بچشون ما -

 

 بود!  ی شود که چشمانش بسته و ذهنش ته ی را نداشت دهان به دهان مرد جانش

  ی ب ی با ب یبه اطراف انداخت، چندبار یسکوت کرد  نگاه زاد، یپر یدرکِ حرف ها  یداشته باشد برا یاشت که فهمند  یمغز  او

 داشت!  ییها آشنا ابانیبا خ ی آمده بود و کم رون یب

 تند کرد تا زودتر برود!   قدم

 . بردی به خانه م  به اجبار او را دوباره  د ید ی آن را م  یب ی نداشت دوباره به آن خانه برگردد و اگر ب تحمل

 بر سر داشت. یکه چادر مشک ی سمتِ زن شد دهیکش نگاهش
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 رفت:  جلو

 لحظه!  ه یخانم، خانم  -

لب   ی ناخودآگاه رو ی باعث شد لبخند  دش یو سف  ده یچروک  یهاشد، گونه  رهیخ زاد یسرش را باال آورد و در چشمانِ پر ستاد، یا زن

 به سالمندان داشت.  یاد یز یو دلش ضعف برود....***... عالقه  ند یبنش شیها

 

 کجاست؟! نجایا ک یپارک نزد د یمادر! ببخش -

 

 .اش یدوست داشتن یبود، درست برعکس چهره  یرا جلب کرد. خشک و جد  زاد یپر یاز دندانش توجه  یعار یزد، لثه   یلبخند 

 انگشت به سمتِ راست اشاره کرد:  با

 به پارک.  رسهی م  یبر سمت که  ن یاز ا -

 و رفت.  د یرا تکان داد و آمد تشکر کند که زن راهش را کش سرش 

 سه کوچه دور شده بود.   با یتقر یب  یب یکرده بود قدم برداشت، از خانه که زن اشاره  ی همان سمت به

 . دادی پارک آزارش م یاهو یه د،یکش ی قینفس عم ستاد، یا یمانیس  یپله  ی رو

 به تهران برگردد!  ایبماند  دانستی کوچک اجاره کند اما نم یخانه  ک ی بود که بتواند  یدر حسابش آنقدر   کرد،ی م  یفکر د یبا

قدم    یآمد، عاد یدر نم  شیاز تب و صدا سوختی جان نداشت، تب هنوز کامل از تنش نرفته بود، گرمش بود، داشت م شیپاها

 . خوردی م ی شکالت ی بستن یزد، عاد  یم

 نشست، افکارش آنقدر درذهنش پراکنده بود که توان جمع کردنشان را نداشت! ش یها گذاشت و روسبزه  یرا رو  چمدان

 کشت.  یگرفت و اورا م  یافکارِ مشوش جانش را م   نیهم آخر

  ثم یاز کنارِ حرف م یتفاوت  یآن روز با ب شد،ی و ذهنش تکرار م شیبه آن گوشزد کرده بود مدام در گوش ها ثم یم  یکه روز  یحرف

 کرد!   یگذشته بود اما حال آن را درک م 
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گرمش   یکرد، چقدر دلتنگِ خانواده   یرا رفع م  اش ی از دلتنگ  ی در گوش ها و  ذهنش کم  ثمیم یصدا ییرا بست، تدا چشمانش

 بود. 

  ی دم پاک و به ظاهر مومن هم مآ ه یباشه،  نیبا خدا و اهلِ د تونه ی م وی د  هی وقت آدم ها رو از رو ظاهرشون قضاوت نکن!   چیه -

 . دهی وقت باطن رو لو نم چ یتونه  از اهلِ کفر باشه! ظاهرآدم ه

 

  یموانه یدختر آخر د  نیمن! ا  یِوا  زد،ی از آن حرف م رارسالنیکه ام  ی عشقِ نافرجام، انتقام ،ی ماریب ، یگشود، دلتنگ  چشم

 . مردی کرد و م یصدا دق م  ی ب ی شد،آخر روز

 

 قسمت نود و نه  /کیو    ستیب فصل

 

 اش دردناک بود: قلبش نشست، خنده  ی دستش رو د، یکش یآه

 

 ! یکن  ی کردن اما هنوز کارِ خودت رو م ت یلی! زخم و زیتو چقدر پوست کُلفت -

 

شش هفت   ی شد به پسرک رهیو خ د یقرار گرفت، نگاهش را باال کش شی پا یجلو د یسف ی با راه راه ها  یخودش غرق بود که توپ در

 به توپ زد و آن را به سمتش فرستاد.  یا. با پا ضربه روشن  یاقهوه  یموها  ساله با

 که در پارک بودند.  ییشد به آدم ها ره ی اش گذاشت و خچانه  رِی را ز دستش

  نیریاز ته دلشان ش  یهامقابل نشسته بودند، چقدر خنده   مکتِین یجلب کرد که کنار هم درست رو   یرمرد یپ رزنیرا پ توجهش

 بود! 

 نشست، آتش گرفت! اش یشانی پ ی اش نشاند. ناخودآگاه دستش رو یشانیپ ی رو یابه سمت زن خم شد و بوسه  مرد

 زنده شد. خاطرات

 او را پَس زده بود.   یرحم ی که با ب  یبا مرد  اش ی عاشق ی شد به روز ها د یتبع
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 ر هم جمع شد:اش دنگاهش کرد و چهره  رارسالن یعالقه لواشک ترش را به دهان برد،ام  با

 ! ست؟یترش ن -

 را تکان داد و لبخند زد:   سرش 

 هست. -

 !د یخند ی زد، دلبرکش چقدر ناز م  یلبخند 

 لواشک اشاره کرد:  به

 ! ؟یدوسش دار  -

 از لواشک را به دهان برد:  یاتکه 

 ! ؟یآره، تو چ  -

 و نجوا کرد:   د یاش را بوس  یشانیسمتش خم شد، پ به

 من فقط تورو دوست دارم!  -

 

 بود فشرد!  ده یکه او بوس  ییرا درست همان جا انگشتش

 کوتاهش!  یبا حافظه  یبه حال ماه خوشا

 بلند مدت کرد.  یو جاسازِ حافظه  د یرا خر  یماه یحافظه  شد ی م کاش 

 راحت بود   المانیوقت خ آن

نه   م،یداشت اد یو بعد از آن  دگر نه خاطراتش را به  م یکرد یرا جاساز م یماه یکرد حافظه  مانیو او رها  میعاشق شد  هرگاه

 خودش را. 

 . د ید ی چشمانش هم تار م اش جه ی را فرو برد،  حال عالوه بر سرگ ش یبغض گلو 
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سرش گذاشت، با دست آزادش   ی صورت داغش نشست، دستش را رو ی رو یاشکخشک شده بود،  قطره  شیگلو برخاست،

 !د یدی تار مچمدانش را گرفت، 

 راه رفتن نداشت توان

 افتاد،  نیزم  یباز شد و چمدان رو انگشتانش

 جان شد و جسمش کفِ پارک پخش شد. یدفعه ب   کیزده باشند که  شیبا تبر به پشت پا یی گو

 

 قسمت صد  / کیو   ستیب فصل

 

 . ردیرنگش بکند و آن را به دست بگ  یباعث شد دست در کتِ مشک اش ی گوش   یبره یو

 است!  یدانست چه کس  یحال م  نیهم از

 کرد.   یم  دایآن دختر را پ د یکرد، او با ی م د یتهد  شیها ام یوقت با پ ی و ب  وقت

 .د یفهمی م  رارسالنیربط آن را با ام  د یقبلش با اما

 . را باز کرد  امیپ یارا لمس کرد، چشمانش را بست و با بسم اهلل  یگوش   یصفحه 

 ! د یلرز کبارهی افتاد و به  به صفحه  نگاهش

 چند روز گذشته بود؟!  مگر

سهمِ تو از اون خونه   ینکن داش ی! خدا شاهده پیشاه عبداله ی فقط سه روز وقت دار "داد  ی گوش  ی نگاهش را به صفحه  دوباره 

 "که تنته! ی دست لباس   هی شهی م

 

 کرد!   یم د یتهد  اش یی را با دارا او

 را تکرار کرد.  ی لب آرام نام مُراد رِیز

 :د یکش  ادیشد فر یکرد و بلند م ی مبل پرت م یاش را رو  ی که گوش  ین یبعد ح و
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 ! یمُراد -

 مقابلش قرار گرفت، کمر خم کرد به نشانِ احترام و زمزمه کرد:  فوراً

 جانم آقا؟ -

 !سوختیم   رارسالنیام یها د یرا از تنش در آورد، در آتشِ تهد  کت

 

 نشد؟! دایدختر پ  اون - 

 

 داد.  ی خبر خوش را نم ِدیاش نورا تکان داد، چهره  سرش 

 

 .ستیکه ن ستین ن، یهنوز نه! انگار آب شده رفته تو زم -

 

 اش آرام بود: اش، زمزمه قفل شده  یدندان ها   انیهم فشرد، از م  ی رو یرا حرص شیها دندان

 

 افتادم.  ی ! به خاطرت تو چه باتالقشعوریب یدختره  -

 

 گفت:   ی بلند تر ی داد و با صدا یکرد، نگاهش را به مُراد  مکث

 

 کارت نکردم.   یکن تا از کار ب  داش ی! پیکن مُراد  داش یپ -

 

 گفت؟!  ی م چه
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 گفت:   یناچار یمخالفت کردن نداشت، سرش را به اجبار خم کرد و از رو  جرات

 

 چشم آقا، چشم.  -

 

 به سمت در رفت و از خانه خارج شد.  یبا کالفگ   ی کرد، مُراددر اشاره   به

 گذاشت.  زی م یرا رو   وان یو ل  د یرا نوش   اتشیرا به دست گرفت و الجرعه تمام محتو ستالیو کر  ک یبار وانیل

 کرد.   ضیتعو  یدست لباِس راحت کی را با  شیکرواتش را شل کرد، لباس ها  یسمتِ اتاقش رفت، گره  به

 مانده بود.  دار یشب را ب تمامِ

 مهران!   یگر یو د ثم یم یکیتخت نشست، نگاهش به قابِ عکس کنار تخت افتاد،   ی رو

 زد، خم شد و قاب را برداشت: یشخند ین

 

 ! نیاما چه کار ها که نکرد ن یاز تخم و ترک خودم بود -

 

 کرد هرچه زودتر بخوابد. ی و سع  د یپتو خز رِیگذاشت، ز  شیرا برعکس در جا قاب

 

 بود!  ابانیب

 .زدی داغ قدم م یشن زار ها یکفش رو  بدون

 شده بود.  گم

 خودش بود و خودش!  تنها

 آتش روشن کرده بودند. شیپاها رِی ز یی سوخت، گو یم شیپاها
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 کرد   یچکه م ش یاز سر و رو عرق

 چرا آنجاست! د یفهم یآورد نم  ی به ذهن خستا اش فشار م هرچه

 انداخت یش نگاهاطراف  به

 بلند.  یکرد شن بود و خار ها ی چشم کار م تا

 :د یاش قرار گرفت، بزاق دهانش را بلع شانه  ی رو یدست

 ! ی...هس...هستیت...و...ک -

 را به سمتِ خودچرخاند. او

 .ند یبی همه سال او را م نیشد که بعد ا ینم باورش 

 زد:  شیصدا

 ! ثمیم -

 گذاشت: اش نه یس  یبود عقب عقب رفت، دستش را رو  رهیاما رنجور نگاهش کرد، همان طور که در چشمانش خ ثمیم

 ! رهیگ  یم  شیداره آت  گرم یبابا، ج -

 شد. د یدراز کرد اما او به سرعت باد ناپد  ثم یرا به سمتِ م دستش

 :د یکش  ادیفر

 ! ثمیم -

 نشست، عرق تمامِ صورتش را پوشانده بود.  شیزنان در جا نفس

 را بست و زمزمه کرد:  چشمانش

 خواب بود!  -

 آب گرفت.   رِیرفت، اهرم آب را لمس کرد و دستانش را ز یبهداشت س یبلندشد به سمتِ سرو د،یکش  یق یعم نفس

 .د یصورتش پاش  ی خم شد، مشتِ پر از آب را رو یکم
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 اِکو شد: شیها ش یدوباره در گو ثم یم یصدا

 ! رهیگ  یم  شیداره آت  گرم یبابا، ج -

 

 نشسته بود شد. ش یصورتش که قطرات آب رو یره یخ ینه یآب را بست و در آ ر یرا باال آورد، ش  سرش 

 و دو/ قسمت صد و دو   ستیب فصل

 داده بود.  ریرا با چند ساعت تاخ امشیاش انداخت، جوابِ پ ی گوش   یبه صفحه  ینگاه

 ی فت و شکلِ پوزخند به خود گرفت. به جلو خم شد، عصبباال ر ی لبش کم یگوشه 

 :د یکوب  ز یم ی را رو مشتش

 

 بلبل زبون شد، دل و جرات گرفت!  د یباز نگامو دور د -

 

 :د یرا قطع کرد و پرس  ون یتلوز ی سرش را به سمت او خم کرد، صدا یکسر

 !  یهو لبو شد  نینفس بکش پسر، ع -

 گرفت گفت:   ی از دستش م رای که گوش  ین یمبل نشست، ح یدسته  یبه سمتش آمد و رو  برخاست،

 ! گه؟یم  یچ -

قول و قرارِ باخودش بزند واال   رِ یتوانست ز  ی نشود، به خودش قول داده بود! نم ختهیر ی وسط خون نی بست، قول داده بود ا چشم

 .د یبُری م  خیتا ب خی را ب ی همان اول سرِ حاج عل

 آمد. یخونش در نم یزد  یکارد م  خورد،ی م  حرص

 کنه.  ی م ی ادیکثافت! گمونم اون سه متر زبونش تو دهنش ز   -

رو جا به   نیکردنش کوه که سهله، آسمون و زم  دایپ یزنم برا  یباال م نی آست  هی چ زادی ربط تو با پر یهر وقت گفت  "را خواند  امیپ 

 "کنم. یجا م
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 سوق داد:  رارسالنی را به سمت ام چشمانش

 بهش بگو خودت رو خالص کن!  -

 زمزمه کرد:  ی و حرص د یرا باز کرد، الجرعه آب  را نوش  چشمانش

 

کنه! اموالش    دایرو پ زاد یتا پر  زنهی تونم بهت قول بدم، داره دست و پا م  یاالنش م  نیخرفت! هم یکه یخوره مَرت ی داره گوه م -

 ! ارهیکه باشه نه نم اش ییدارا ِدیبه جونش بستس، تهد 

 پسر آرام و صبور بود!  نیزد، ا ی لبخند   یکسر

 

 !یکن  ی م ی رو عمل د ینکرد، تهد  داش یبه حال تو داره؟! بذار بفهمه، پ یداداش! چه فرق -

 نثارش کرد:  یشد، چشمک رهیخ یچشمانِ کسر  در

 . نشد ید یری ! بهش بگو که مکالیبار -

 زد:   یلبخند 

 ! دنش؟ید  رمیمن گفتم م-

 

 را به مبل داد: اش ه یتک  یکسر

 . ارین یچشم هات به قبول کردنه، پس بهونه اضاف لی! مشناسمت؟ی من نم ی عنی -

 

اگه بعد   یبه حالت حاج عل ی وا ی عمارت! ول امیم  گهیدو روز د   "فکر کرد و بعد نوشت   ی اش را به دست گرفت، کم یگوش 

 "کنم!    یرو سرت خراب م نینشه! کوه که سهله، آسمون و زم  دایپ زاد یحرفام پر نِیشند 
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 را ارسال کرد و چشم بست. امیپ

 به صفحه انداخت  ینگاه یبا کنجکاو  یکسر

 ! گه؟یچرا دو روز د-

 چشمان بسته زمزمه کرد:  با

 دق مرگ شه!   یبذار از فضول -

 اش پشتش گرم شد و لبخندش عمق گرفت.  یمحا تیهمه جد  نیزد  و از ا  یلبخند 

 

 و دو/ قسمت صد و سه   ستیب فصل

 

 کرد!  ی گذاشت آتش او را محاصره م ی قدم م یی. به هر سوشد ی م  شتریو هر دم  ب د یکش یم  انه یتاز آتش

 .شد ی آب م  یسوخت، همچو شمع یم دستانش

 شد. ی درآتش خفه م شیها اد یفر یصدا

 شد... یآتش نم فی! حرشد ی و پا زد تا آتش را از خود دور کند اما نم دست

 و راه نجات نداشت! سوختی جسمش، روحش، م  د، یکش یم عذاب

 بود! رِممکنیخاموش شود؛ اما غ ی را از تن در آورد  مقابلش تکان داد تا آتش کم لباسش

 لباس سوخت و خاکستر شد! هی از ثان یکسر  در

 نفس کم آورده بود، خدا را صدا زد اما انگار  او هم قصد کمک کردن نداشت! ، د یپنجه کش شیموها در

 اش واضح شد!تر شد و چهره  ک یو نزد ک یشد. صدا نزد ده یاز مرگ به وجودش دم افتنینجات  د ی آمد، شوق و ام  یپا م یصدا

 !سوختی آتش بود و او در آتش م  رونِیبهت سر تکان داد، ب با

 را به سمتش دراز کرد: دستش
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 کمکم کن!  -

 دلش گذاشت: یرا تکان داد، دست رو  سرش 

 ! زادیپر -

 :د یکش  ادیفر

 ! ثمینجاتم بده م -

 سرش را تکان داد و لب زد:  دوباره 

 . زادیدخترم! پر -

اشهدش را   آمد، ی کرد و نم  یلج م یگری د  آمد،ی م ی کیآمد،  ینم شی ! نفس هامُردی اش نشست، داشت مگونه  ی رو یاشکقطره 

 مرد.  یسوخت و م  یآتش م   نیخوانده بود، در هم

 دستش را به سمتش دراز کرد:  یتنها نگاهش کرد، حاج عل  ثمیم

 پسرم!  -

 بود: نیمحزون و اندوهگ  شیدلش گذاشت، صدا  یرو  دست

 .رهی گوشم! داره از دست م گر یدخترم! ج -

 

 . د یاو را در خود کش ایآتش همچو موجِ در  کباره ی به

 شده بود!  رید  گریو کمک خواست اما د د یکش  ادیفر

 و جسمش سوخت. د یپر کش روحش

 

 ک یو دو/قسمت صد و   ستیب فصل
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 حرکت آن را از تنش در آورد:  کیلباسش را گرفت و با  یمبل پرت کرد، کناره ها  یرا رو  جسمش

 

 رو دارم جزء گرما!  یالکردار! طاقت هرچ  -

 

 تکه کالمش بود.   د،یالکردار  گفتنش خند   به

 گذاشت:  شیپا یتاپ را رو  لپ

 !د یلباس ها رس  -

 لپ تاپ انداخت: یبه صفحه  ی گذاشت  و نگاه ز یم ی شربتش را رو وانِیل

 عکس لباس ها را به او نشان داد:  ی کی ی کی یکسر

 ! یبزن قبل  -

 !ستیلباس را نگر ارسالن ریعکس به عقب برگشت و چشمانِ ام کی

 لباس بود  همان

 آن روز تن کرده بود!  زاد یکه پر یهمان

 را کف دست فرو کرد: شیها ناخن

 قبل تو مزون بود.  ی رو پس بفرست! ِسر نیا-

 را تکان داد:  سرش 

 ! هیدرسته، اما لباِس پر طرفدار  -

 

 اش ناخودآگاه و آرام بود:را در هم جمع کرد، زمزمه  ابروانش

 ! زادیجز تنِ پر درخشه، ی نم ی چکیتو تن ه -
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 .د ینفهم یز یآرام بود که چ یبه قدر  شینگاهش کرد صدا یکسر

 کنم؟!  کارش یچ -

 تمام گفت:  تیجد  با

 تو مزون باشه!    د یلباس نبا نیا -

 سر تکان داد.  ناچار

 ! زادیپر شِ یاما فکرش پلپ تاپ بود  ی به صفحه  نگاهش

 برداشت کالفه گفت:  شیپا ی تاپ را از رو لپ

 ؟!  ی کن  یم  ریتو کدوم عالم س  -

 :د یپنچه کش شیمبل چسباند، در موها  یرا به پشت سرش 

 .زاد ی تو عالِم پر -

 :د یلپ تاپ را خاموش کرد و پرس  د،یخند 

 خرفت گذشت؟!  رِیبا اون پ دارمونیچند روز از د -

 انگشتش را باال آورد:  سه

 سه روز.  -

گره خورد،    رارسالنیکنج دهانش گذاشت تا آمد روشنش کند نگاهش در نگاه ام  ی را به دست گرفت و نخ گاریشد پاکت س  خم

 : د یآب دهانش را بلع

 . کشمی نم گهید یدون ی حواسم نبود! تو که م -

 زد.  فندک  شیبرا یرا از دستش گرفت، کنجِ دهانش گذاشت و کسر  گاریس 

 فرستاد:  رون یگرفت، دود را آرام به ب ی قیعم پک

 ! یبکش د یکنه! َسمه، نبا ی هات رو داغون م هی ر -
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 زد:   یلبخند 

 ! ؟یکش ی و م ی دون ی م -

 

 بست: چشم

  یاتلنبار شده  ی ساختم از حرف ها نیم ه یتو وجودم  رم،یانفجار رو بگ  یکشم تا جلو  ی م گاری! من س گسید  زیچ ه ی ه یباطنِ قض  -

هو   نیبرام ع گاریضرر س  رم، یگ  یانفجار رو م ی ! من جلوکنهی م ی رو خنث ن یقد و قوارش اون م نیبا ا گاریس  نیکه ناگفته مونده، ا

 بچه سه سالس! ی  یلیس 

 

 رفت گفت:  ی م یبهداشت سیکه به سمتِ سرو ین یبلندشد ح شیاز جا یکسر

 

 کنه!  رتیخدا عاقبتمون رو  به خ -

 

 

 داد.ا با خنده تکان ر سرش 

 ! ؟یر یکجا م -

 اشاره کرد:  یبهداشت س یبه در سرو ستاد،یا

 

 سر بهش بزنم.  هی کرد، گفتم  ی رو م م ی...***...دلتنگ  -

 

 را خاموش کرد:  گارش یتر شد، س  قیعم اش خنده

 خوش بگذره!  -
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 و دو/ قسمت صد و چهار   ستیب فصل

اش بدتر بود. بزاق دهانش را  از همه  یآخر  نیو ا د یدی زهر شده بود. کابوس م ش یشب ها برا نیخواب ا د،یوحشت از خواب پر با

باعث شد از  شیتصورِ آن آتش و شعله ها د، یتوانست هضم کند. خودش را به آغوش کش ی رقمه نم چیخواب امشب را ه د،یبلع

با   دارید  یخودش را آماده د یانداخت، با وار ی د ی روشده به ساعت نصب  یسوال ببرد. نگاه ر یابهتش را ز ی ترس بلرزد و اشکِ لعنت

 و  شلوار ساده به تن کند.  راهنیپ ک یداد  ح یبلندشد، ترج شیکرد.از جا  یم  ییطباطبا رارسالنیام

و حرف    رارسالنیاز ام د،یترس یمبل بلندشد، م ی زنگ عمارت بلند شد، ناخودآگاه از رو یبود که صدا صبحازده یحدوداً  ساعت

 که قرار بود بشنود.  ییها

 او را از افکارش جدا کرد:   میرح یصدا

 آقا مهمون ها اومدن.  -

 

 شد. یعمارت م  نیبود که به عنوانِ مهمان وارد ا ی بار ن یاول د،یپوزخند باال پر ی لبش به معنا یگوشه 

 آرام نجوا کرد:  ی کسر ستاد، یخانه ا ی صلباال رفت و مقابلِ در ا یکیهارا دو تا کتش را گرفت و مرتب کرد، پله  یگوشه 

 تو؟!  میری نم -

   

 انداخت:  یبه کسر یرا به عقب کج کرد و نگاه سرش 

 در برامون باز نشد! -

 

باز کند و    ش یدر را برا  یحاج عل خواستی به در زد، م یابا پا ضربه  ستاد، یا رارسالنیحرف پشتِ سر ام یرا تکان داد و ب سرش 

 هم شد! نیهم

 . یدر عمارت نبود جزء حاج عل یکس

 خم کرد:  ی را کم سرش 
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 پسر. ی خوش اومد  -

 

 در چشمانش واضح بود!   ،ی چشمانش نگاه کرد حسِ  ترس و  کنجکاو در

 گذاشت: یحاج عل یشانه  ی را رو دستش

 پسر؟!   -

 

 شد ادامه داد:  یکه وارد خانه م ینیح

 .یهستم شاه عبداله ییطباطبا -

 

 را بست، به مبل ها اشاره کرد:  در

 نداشته باش. ی امروز  سرِ ناسازگار ه ی -

 

 مبل  گذاشت.  یدسته ها ی پا انداخت و  دستانش را رو یمبل نشست، پا رو  ی رو

 . یاز فضول یریمی م  یدار  -

 

 نشست، ظرف شکالت را طرفش گرفت:  شیبه رو رو

 ! بخور. یشکالت تلخ دوست داردونم  ی م -

 

 گذاشت.  زیم  یشد، ظرف را گرفت و رو  به جلو خم یکم

 زدن تورو هم دوست دارم!  نیمن کشتن و زم -
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 را به مبل داد:  اش ه ی کرد، تک یاکرد. سرفه  ی رقمه صلح نم چیمرد ه  ن یبست، ا خی دستانش

 ! رِخرفتی پ رهیرو دا ز یذهنت رو بر ی سوال ها -

 

 . د یتوانست بگو ی نم چیه یکرد و حاج عل ی م ی احترام یب

 

 و سه/ قسمت صد و شش   ستیب فصل

 

 .گذاشت و او را به عقب هُل داد  رارسالنیام ینه یس  یِ دستش را رو د،یهم ساب یرو  دندان

 حاال نوبتِ او بود!  د،ی پوزخند باال پر ی لبش به معنا یمکث کرد، گوشه  یکم

 :د ی آن را شن رارسالن یام زِ یت یآرام بود اما گوش ها اش زمزمه 

 

 ! ؟یکار رو با خواهرت بکن  نیا یچطور تونست  -

 

پوزخندش عمق گرفت،   فتد، یب نییانگشتانش پا نِیاز ب وانیتکرار شد و باعث شد چشم ببند و  ل شی خواهرت در گوش ها یکلمه 

 ... رارسالنیام یشانیخواست! پر ی را م نیهم

 خورد! ی به گوش نم وان یجز شکستنِ ل ییصدا چیپژواک ه 

 قلبش بود نه خواهرش.  زادیرا باور کند! پر قت یحق نیا خواستی نم 

 

 ترآمد: ک ینزد یقدم  یعل حاج
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 ! یسوال برد رِ یتف تو روحت که مرد بودن رو ز   -

 

 به خود گرفته بود.  نیخشمگ  یشد که حال چهره  ی مرد یره یچشم باز کرد و خ د،یخند 

 نگرانش!  یبود و کسر یتر، عصب  نیبلند شد و چشمانش آتش اش خنده

 گفت: ی اشاره کرد و رو به کسر یدست به حاج عل  با

 ! زنهی از مرد بودن حرف م ی ک  نیبب -

 

 خورد:  یبه گوش م ی به راحت شیدندان ها شِیسا ی صدا ستاد،یا یحاج عل  یزد، رو به رو  قهقهه

 

 الکردار؟!  یزن  یحرف از مرد بودن م ییکه اِنِد نامرد ها  ییتو -

 

 :د یغر نیخشمگ  یآمد دهان باز کند او مانند ببر تا

 اون دختر آواره شه و من نامردم؟!  یتو باعث شد  -

 

 را گرفت:   شینگران به سمتش آمد، بازو یکسر

 !  می بر ایب ر، یام -

 

 زد.  یاو دست بر دار نبود، خشم در چشمانش دو دو م  اما

 

 نِ خدا.شه آسمو  یسقفِ خونت م  ینکن داش ی ! پیحاج ی کن ی م داش یپ -
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 جدا کرد.  یدستانش کسر  نِیرا از ب شیبازو

 وار گفت:   د ینگاهش کرد، انگشتِ سبابه اش را تکان داد و تهد  د،یکش  یق یعم نفس

 ! ؟یمفهوم شد حاج -

 

 و دو/ قسمت صد و پنج   ستیب فصل

 

 

 بکوبد و بلند شود:  شیپا یاش باعث شد کالفه شود و  کفِ دو دستش را رو  یطوالن مکث

 . رهیرو دا  زهینداره که بر ی! سوال یکسر  م یبر -

 

 گذاشت برود!   یم د ینبا

 کرد.  ی با سکوتش او را کالفه م د یگفت و گو شده بود نبا  نیبه ا ی که راض حاال

 ! نیبش -

 

 گرم بود.  اش ی بود و سرش با گوش  ستادهیدر سکوت کنار در ا  یکسر  ستاد،یا ی رفت و پشت به حاج علبه سمتِ پنجره  ننشست،

 رفت: رارسالن یاوهم بلند شد، به سمت ام  د،یدهانش را بلع آب

 .دمیمرتبه پرس  کی سوالم رو هزار و  -

 

 را باال انداخت: شیابرو  یتا
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 . ید یپرس  یهزار و دو مرتبه م د یبا د یشا -

 

 زمزمه کرد:  ی و حاج عل  د یخند  یمرموز  با

 ! ه؟ی چ زادیربط تو با پر -

 

 قفلِ هم شد از مرورِ گذشته.  شیدندان ها  ند، یشد تا عکس العملش را بب رهیخ یچشمانِ حاج عل در

 گرفتم.   یشاه عبداله ثمیانتقامم رو از دخترِ م -

 

 ادامه داد:  رارسالن یتا آمد  دهان باز کند ام د یچیدر هم پ ابروانش

 

 ازدواجش با من بود.  تِیرضا ، یکه امضا کرد یاامه ن تیرضا -

 

 چشمانش بود.  ی برداشت، بهت و تعجب ترجمه  ی از چشمانِ حاج عل نگاه

 "رهیگی م  شیداره آت گرم یج "در گوش ها و ذهنش مرور شد  ثم یم ی مبل گرفت و با تمامِ قدرت فشرد، صدا ی را لبه  دستش

 را زمزمه کرد.  زاد ینامِ پر د،ینفس آن را نوش  ک یآب را برداشت  وانی خم شد و ل د،یکش  یق یعم نفس

 داد:    رارسالن یرا به ام نگاهش

 ! ؟یریگ  یزنِ تو و تو خبرش رو از من م  زاد یپر -

   

 اش گرفته بود، به سرش اشاره کرد: خنده د،یکش ش یموها درپنجه 

 شد؟! یکردم انتقامم گرفته م   ی! عقدش مست؟یدِ مغز تو کَلت ن -
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 شد: اش دهیکش ی سنجاق لب ها یشخند ین

 

 نه ولش کردم!  هی با ذوق و شوق بله رو داد با  یعقد وقت  یسر سفره  -

 

 .شد ی آورد اما از درون داشت ذره ذره آب م ی را به زبان م شیحرف ها ی رحم یب با

 بود.  مانیکه کرده بود پش  ییکار ها بابتِ

کنارش   زادی سالِ تمامِ ذهنش را شست و شو داده بودند و از او و قلبش سنگ ساخته بودند، دستانش مشت شد، کاش پر هفت

 بود! 

 

 : د یکش ی قیو باز دم عم  دم

 ! رارسالن؟یام ی کرد کار یتو...تو چ -

 

 د و گفت: کر  ک ینزد شیگذاشت، سرش را به گوش ها ز یم  یبرداشت و رو  یرا از دستِ حاج عل وان یل  رارسالنیام

 خوامش! ی م ،یخوامش حاج ی م -

 

 و سه/قسمت صد و هفت   ستیب فصل

 

اتاقِ  کوچک که   ک یبه اطرافش انداخت،  یخشک شده بود، نگاه شیگرفت. گلو  ینرم نرمک باز شد، تمامِ تنش درد م  چشمانش

و   نجاستیدانست چرا ا  یم گشت، ن اش یدر آن نبود. با وحشت بلندشد، به دنبال روسر  ی زیتخت چ  کیو  یمیکمدقد   کیجزء 

 از حد آشنا بود وارد شد. شی که چهره اش ب  یشود در باز شد و زن  رجکرد. تا آمد از اتاق خا  یم  شتریترسش را ب نیا



 محصور 

312 
 

 دخترم.  یشد  ی داریب -

 

که با عشق در چشمانِ   یبود! همان دهیزن را در پارک د ن یاش فشار آورد، ابه ذهن خسته  یکم  د،یرا در هم کش ابروانش

 شده بود.  رهیهمسرش خ

 را تر کرد:  شیها لب

 کنم   یم  کاریچ نجای من ا -

 

 حصار دستانش گرفت:  انِیرا م دستش

 

 تا باالخره تبت قطع شد.   یخونه.  دو روز تو تب سوخت متیآورد یمرتض د یبا کمکِ س  یشده بود  هوش یب -

 

 کند:  یمکالفه زمزمه   د،یکش رون یدستان زن ب   نِیرا از ب دستش

 دو روز!   -

 قدم بر داشت: شانیکرد، پر یمکث

 برم.  د یمن با -

 

 اتاق خارج شد، به سمتِ آشپز خانه رفت: از

 . یبرات سوپ بار گذاشتم، پوست و استخون شد  -

 گفت: زادیسفره را پهن کرد و رو به پر خت، یظرف  سوپ ر کی

 تنت.  فته ی بخور جون ب  ا،یب -
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 دستش را گرفت و او را به سمت سفره برد. زن را نگاه کرد، به سمتش آمد،مچ  مردد 

 بود، وقتِ تعارف کردن نبود.  اش گشنه 

 زن نشست، قاشق را به دست گرفت و شروع به خوردنِ سوپ خوش رنگ و لعاب کرد.  کنارِ

 گذاشت:  شیرا جلو ی سبز ظرف

 . دمیچ اط یح یبخور، همش رو از  باغچه نمیاز ا -

به   شیخانمان تر شده بود، اول که پا  ی آمده بود ب راز یکه به ش  یبرداشت، از وقت  حان یر ی بود، خجل لبخند زد و برگ معذب

 ... نجایو محسن باز شد و حال هم ا ی ب ی ب یخانه

 . شیکرد در گلو  نیبغض کم د،یزهرمار شد ، با زحمت بلع شیبرا غذا

 : د یکش ی م اد یوجودش فر  در  یو زن   د یکش ی را به چنگ م  بانشیدائم  گر ی فرد

 بدبخت!  زادِیپر  -

 

 پرچانه دست بر دار نبود:  زنِ

سال تو    ی از توچه پنهون مادر! س  ست،یکنن زهرا سادات،از خدا پنهون ن   یصدام م هیمُ ) من ( اسمم  زهراس! در و همسا -

 رضا. میآقام اسمش رو گذاشت تِ یپسر داد، به ن ه یخدا بهم  می شده بود د یکه ناام  یدم آخر م،یو ساخت  میسوختبچه  هیحسرت 

 

 :د یاش ُسرگونه  ی رو شیها اشک

 

 سجده شکر کردم.  شگاهیرضا رو بهم داد همونجا کفِ آزما د یس  ی د یخدا  تو  ناام ی کافر شده بودم اما وقت -

 

 لرزانش  ادامه داد: یرا بست، زهرا سادات با صدا چشمانش
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  ی و زمان رو لعنت م ن یکنه و زم  یخدا رو ول م  سمون یس   که کارش حل نشد ربنده  نیا کنه، یخدا بندش رو رها نم دمیفهم -

 فرسته. 

 

 و سه/ قسمت صد و هشت   ستیب فصل

 کرد.  ی گوش م د یکم بود درد و دلِ زهرا سادات را هم با شیهای بدبخت د،یاش کشاز اعماقِ وجودِ خسته  یآه

 که تمام شد زمزمه کرد:  شیغذا

 خانم، چمدونم کجاست؟! -

 

 بلند شد: یای اعلیگذاشت و با   نیزم  یبرداشت؛ کف دستش را رو  شیرا از جلو بشقاب

 

 ! هیاسمت چ یتو همون اتاقه. نگفت  -

 زمزمه کرد:  رفتی که به سمتِ اتاق م ینیح

 . زادیپر -

 

 . افتیدنبالِ چمدانش گشت، آن را کنجِ اتاق   به

 زد:  شیرا مرتب کرد، زهرا سادات صدا شیها لباس 

 پوست گرفتم برات.  وهیم نجایا ایب زاد، یپر -

 

مالقات   رارسالنی با ام شیافتاد که قرار بود فردا یشب  ادیابروانش پُر شده بود، چشم بست و  ست،ی نگر نهیرا از درونِ آ خودش 

 کند.

 : د یگذاشت و دوباره نفس کش  شیگلو یدست رو  د،یکش  یق یعم نفس
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 !  یکن دامی دنبالم که پ  ینگشت یحت   -

 

 داشت. ار یاش درد داشت، فراق خنده  د،یخند  تلخ

 !  ییکنم طباطبا ی فراموشت م -

 

 خود بود:  ش یآرام و پ شیها کرد، چشم بست و اشک به چشمانش آمد، زمزمه  مکث

 شعر خوندنت! یمعرفت! دلم تنگ شده برا ی فراموشت کنم ب  یآخه چطور  -

 

 :ستادی در چارچوبِ در ا زهراسادات

 ! ؟یمادر، کجا شال و کاله کرد  -

 

  ی کوچک و نقل  یبه دنبالِ خانه ا  د یماند، اما با یم  رازی، ش زهراسادات شد، مقصدش تهران نبود یره یخنه ی گشود و از درونِ آ چشم

 اجاره.  یبرا گشتی م

 :د یصورتِ مهربانش پاش  ی بر رو ی را تر کرد، لبخند  شیها لب

 برم دنبال خونه.  د یبهتون زحمت دادم، اما با ی لیخ -

 رفت و همزمان گفت:  اطیزنگ زهراسادت فرصت حرف زدن را از دست داد، به سمتِ در ح یصدا با

 اومدم، اومدم.  -

 

 شد. انینما یمرتض  د یبرداشت، در باز شد و قامتِ س  وان یبه سمتِ ا قدم

 ه بود! هنوز زند  ی عشق بعد از سال ها زندگ د،یزهراسادات را بوس  یِشانینشسته بود، خم شد و پ شیلب ها ی رو  یلبخند 
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 فرو کرد:  اش ی روسر  رِ یبود ز انیدر آن نما  د یاش که تار تار سف یمشک   یبرگشت، موها زادیسادات سرخ شد و به سمتِ پر زهرا

 مهمون بهوش آومده.   ،یآقا مرتض  -

 سرش را تکان داد:  زاد یگره خورد، پر زاد یرا باال آورد، نگاهش در نگاه پر سرش 

 سالم.  -

 

 آمد: وان یرا بست به سمتِ ا در

 ! ؟یسالم بابا جان، بهتر  -

 

 کرد ظاهرش را خوب جلوه دهد: یسع

 که مزاحمتون شدم.  د یببخش -

 

 گذاشت  و رو به زهراسادات گفت:  پله  ن یاول ی را رو د یخر یها لونینا د،یرا در هم کش ابروانش

 مهمون. ی قاج تر گل ورگل بِبُر برا ه ی هندونه رو بشور  نیا ایدخترم. خانم سادات ب ی مراحم -

 

 : د یدهانش را بلع بزاق

 برم.  د یمن با -

 گشت:  شیآمد  و به دنبالِ کفش ها نییپله را پا سه

 تشکر کنم. ی دونم چطور  ینم -

 

 قرار گرفت: ش یجلو ی مرتض د یس 
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 . یبذارم  هنوز سرحال نشده بر یما رد ش  یمگه از رو جنازه  -

 

 را گرفت:  زادی جلو آمد دستِ پر زهراسادات

 اجاره؟!   ی دنبال خونه؟! برا ی بر ی خوا ی م -

 

 را تکان داد و زهرا سادات فوراً گفت:  سرش 

 بهت. دمی رو اجاره م  اطیحاتاقِ گوشه  ن یمن ا -

 

 و سه/ قسمت صد و نه   ستیب فصل

 

 !ن؟یبهتر از ا یانداخت، جانِ به دنبال گشتن خانه  نداشت، چ یمرتض  د یزهرا سادات و س   یبه چهره یفکر کرد، نگاه یکم

 گفت:  د ینشست، زهراسادات تا لبخندش را د شیلب ها  یناخودآگاه رو یلبخند 

 قبول؟!  -

 

 را تکان داد:  سرش 

 کنم ازتون.   یاجاره م -

 

 با لبخند به سمتِ خانه رفت: ی مرتض د یس 

 . ارهیدر ب یینهاشد که خانم سادات رو از ت دایپ ی کیخداروشکر  -
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 و زمزمه کرد:  د یخند  زهراسادات

  زاد یو نگاه کنم، اما حاال که پر وار یدر و د  د یخونه من با ادیدوبار م یارضا هم که هفته   ،یستیتو که تا غروب ن ی مرتض د یس  -

 شه!  ی نم ز یهم لبر رزنیمنِ پ یحوصله  گهیهست د

 

 در تنش بود.زهراسادات چمدانش را گرفت و به سمت خانه رفت:  ی ماریجان بود، هنوز ب یپله نشست، هنوز ب ی رو

 . زادیباال پر ایب -

 

 بود.  یچشمانش ابر ی همچو هوا ش یتکان دادنِ سر اکتفا کرد. نگاهش را به آسمان داد، مثلِ دلش گرفته بود و هوا به

 خارج شد. اش نه ی از س  ی قیبست و آه عم چشم

که او   یدرمان العالج تر است...وقت  یکه از هر دردِ ب  ی کشت! لعنت بر دلتنگ   یرا م اوه یهر ثان یکشت اما دلتنگ   یاو را نم دزیا

 .ستین

بودند   یمهمان نواز و مهربان  ییآدم ها اش یماندگار شده بود، تنها خوش شانس  رازیزانوانش گذاشت، در ش  ی دستانش را رو  کفِ

 .یمرتض د یهم از زهراسادات و س  ن یو فروزان، ا  یب ی گرفتند؛ آن از ب  یکه سر راهش قرار م

 سر راهش! یمهربان ییکرد بابت قرار دادنِ آدم ها ی برخاست، خداراشکر م شیجا از

 سرش را به سمت در کج کرد:  یدمرتض یبه در زد، س  یاضربه 

 دخترم، تعارف نکن.   ایب -

 

به دلش نشسته بود و   راز یزن و مرد به دلش نشسته بود، اصال مهرِ ش  نیخشکش، چقدر مهرِ ا  ی نشست کنج لب ها   لبخند 

ماند تا    ی م راز یماند، در ش  ی کرد برود، م ی را حس م رارسالن یعطرِ ام شیجا یبه آن شهرِ پر دود و غبار که جا خواستینم

 . ردیجانش را بگ  یماریب

 شد، لب زد:  رهیرار گرفت، سرش را باال آورد و در چشمانِ زهراسادات خق ش یهندوانه جلو یداد، قاچ ه یتک ی پُشت به

 . یمرس  -



 محصور 

319 
 

 

 گذاشت: ی نیرا در س  چاقو

 نوش جونت. -

 

 و سه/ قسمت صد و ده   ستیب فصل

 

 شد:  میدهانِ رح یره یافتاد، کاله را از سرش برداشت، با بهت خ اطیکفِ ح شیسنگ  یکوله 

 ..دختر بزر.   ییطباطبا میآقا و خانم رفتن عمارتِ کر شبید نیآقا داماد، مبارکتون باشه! هم -

 نشست: میحرف رح انیو  م د یپر پشتش کش لِ یبه سب یدست

 ! ن؟یخبر چ ای یاخونه  نی! تو کارگر امیرح -

 د گفت: کرد دور شو  یم  یکه سع  ین یعقب رفت و ح ی قدم ست،یبا ترس و وحشت به عقب نگر میرح

 آقا. د یببخش -

 پرت کرد:  فشی ک ی را رو کاله 

 ! ؟یحاج گهی م  یچ م یرح -

و    د یگل در را باز کرد و تا چشمش به رخسارِ پسرک سربازش افتاد با شوق بدونِ کفش به سمتش دوحرف زدن نداشت، ماه  مهلت

 و زمزمه کرد:  د یاش کش یکوتاه و سه سانت ی دست بر موها د، یاو را به آغوش کش

 دلم تنگ شده بود برات گل پسرم.  -

 مادرش نشاند و زمزمه کرد:   یشانیپ ی رو   ی ا بوسه

 حاج خانم.  شتریمن ب -

 : د یکش اد یفر بایبه آن دو انداخت و تقر ینگاه
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 .ییسرپا اطیخسته و کوفته سه ساعته تو ح ثم،یتو م م یها و دل و قوه دادن هاتون! بر یبازمسخره   نیبه ا نیبد  انیپا -

 پچ پچ کنان لب زد:  ثم یکند م ینثارِ حاج عل ی حرف از پسرکش فاصله گرفت و تا آمد  ی از همسرش کم نیگل دلچرک  ماه

 کنم حاج خانم!  یخواهش م  س، یه -

 :د یکه زودتر از او آن را به دست کش رد یاش را بگ نشست، خم شد کوله  شیلب ها ی رو  یلبخند 

 .یفت یبذارم زحمت ب رم یبم نکه یمگه ا -

 و آرام گفت:   د یرا به دندان گز لبش

 خدانکنه.  -

 : د یغر یبه سمتِ اتاقش برود که حاج عل آمد 

 ! ثمیم  نیبش -

 آرام گفت:  یو باصدا د یپا چرخ یپاشنه   ی هم فشرد، رو یرا با حرص رو  چشمانش

 لباس هارو بِکَنم ازتنم.  نیتنم بکن، امون بده بذار ا ی ! نگاه به لباس های کش ی که سرم هوار م ستمیدوساله ن  یمن بچه  ،یحاج -

 :د یهم ساب یرو  دندان

 پدرت بلند شده؟!  یتاحاال زبونت برا  ی از ک -

 

 بود:  ی شد،عصب کینزد

 !یخواستگار نیخبرِ من رفت ی که ب یااز همون لحظه  -

حرفِ   ی توانست رو ی ، اما مگر ماست یکس   یدلِ پسرکش در گرو  دانستی پدر و پسر شد، م  یره ی گل با ترس و وحشت خ ماه

 ! اورد؟یحرف ب یحاج عل

 و گفت:  ستادی بلندشد، مقابلش ا یعل حاج

 . رهیگی وَصلت سر م  نیا -
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 .د یرا د اش ی ته تغار یشانیو پر ی که سردرگم ی وقت د ی در چشمانِ ماه گل دو اشک

 !قیآرام و بعد عم  د،ینشسته باشد و نگذارد حرف بزند، نفس کش ش یدر گلو  یرا به چپ و راست تکان داد؛ انگار بغض  سرش 

 را قفلِ چشمانِ پدرش کرد:  نگاهش

 . ستیزور که ن ، یخوامش حاج عل ینم -

 که فقط او بشنود زمزمه کرد:  یشد و آرام طور  یحاج عل کِی نزد یانداخت، قدم  نییسرش را پا 

 !  یخوام حاج یرو م  نازی من پر -

 کوباند.  ثمیهم فشرده شد، دستش را باال آورد و با تمامِ قدرتِ بر صورتِ م یرو  ی حرص شیها دندان

 : ثمیم یِهمه گستاخ  نیبود از ا یعصب

 ! یش  یم   ییطباطبا مِی تو دامادِ کر   -

 گرفت:   یآمد؛ زبان به دهان نم ینم کوتاه 

 . رهی بار حرف زور نم رِ یز ره یتَن بم نیا -

 بحث و جدل جوابِ مادرش را آرام  و با احترام داد:  نیا ان یزد و او م شیگل صدا ماه

 جانم حاج خانم؟!  -

 و نجوا کرد:  د یرا به دندان کش لبش

 به دو نکن.  ی کی -

 گفت:   یبرگشت تا آمد حرف بزند حاج عل یزد و به سمت حاج عل  لبخند 

! عالم و آدم  مهیاسمِ دخترِ کر یِمِ تو رو کرد بره روستا. اس  یاگه دلش با تو بود ولت نم نازی! پرثمیم  یتو حقِ انتخاب ندار -

 . رهیمخالفت د ی برا گه ید دن،یفهم

 

 زده یو چهار/قسمت صد و س   ستیب فصل
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 گذاشته بود.   نازیشد او قول و قرارش را با پر ینم یدلش راض گرفت، ی َسر م د یوصلت نبا ن یمغازه خارج شد، ا از

 اش شده بود.  ی اش آمده بود حال تمامِ زندگ یباره در زندگ کی که به  ی دخترک

 .سوختی بود اما او از درون م  یداد، هوا ابر  یرا باز کرد، گرما عذابش م  راهنش یاول پ یدکمه 

 خسته و در مانده بود!  د یبه خانه رس  ی وقت

  ی حاج عل فِی بزند، حر دانیه مب  کهیتوانست  ی و او نم د یطلبی را م یقدر فِ یکه به جانش افتاده بود حر  یکردنِ افکارِ مشوش  خفه 

  ی م ی روز ها را سپر الن یاو در گ دارید ِدیرا که به ام  ناز یشد پر ینم یاما دلش راض  دانستی را خوب م نیا شد،ی نم یشاه عبداله

 کند.  د یکند ناام

 آرام شود.  ینشست، صورتش را با کف دست پوشاند و چشم بست تا کم اط یکنار ح  یتختِ چوب ی رو

 ! یشونیپر کهیپسرکوچ -

 

 کرد سرش را باال آورد.  ی همزمان که چشم باز م د،یلبش باال پر یگوشه 

 

 دلت رحم اومد. د یشا کت،یدرد و دلِ پسر کوچ یپا ن یبش ایب یحاج -

 

 :د یپنجه کش ش ینشست، در موها کنارش 

 

 به گوشم پسر.  -

 

 انداخت و لب زد:  ر ینکرد، سرش را ز نگاهش
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 وصلت؟!   نیبه ا ه یچه اصرار -

 

 کرد آرام باشد و با آرامش پسرش را   یسع

 نداشت. یتینبودن او چندان اهم یوصلت کند، هرچند راض  نیبه ا یراض

 

 .می رو دختر کر زارنی م  بیع رهی وصلت سر نگ  ن یپسرجان! کل محل خبر دار شدن، اگه ا -

 

 بود:   شیپا رِیز یها  زهیفرستاد، نگاهش به سنگ ر  رونیرا پر صدا به ب نفسش

 

 شه؟!  یم  یچ گستید  یک ی رِیدل من که گ -

 

 زد:  ثم یم یبا کف دست آرام چند ضربه  به رانِ پا د،یکش  یق یعم نفس

 

 . یجاهل یستیمرد ن  یخرافات رو،عشق کشکه! باورش کن نیکنار بزار ا  - 

 

 گفت؟!  ی و مسلسل! چه م  قیعم د،یکش  نفس

 کرد.   یکار را با پسرش م نیبه اجبار حاج خانم را به عقدش در آورده بود و او حال هم مادر

 رحم داشت.  یکم کاش 

 .شد ی رقمه نرم نم چیاز سنگ بود و ه  دلش
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 نجوا کرد:  ی بزند حاج عل یآمد حرف  تا

 

 کجا!  ییطباطبا میاصل و نسب کجا، دخترِ کر ی اون دخترِ ب -

 

 زد:   ه یتک  یتر رفت، به پُشت عقب

 

 شه!  ینم دایاز اون گل پ ی دشت چیکه تو ه  دهیگل رو م  نیمُرداب قشنگ تر ییوقت ها  هی  ،یحاج -

 

 بلند، تمسخر وار.  د،یکرد و بعد خند  یا  ی کرد، مکث طوالن نگاهش

 

 .یباش  ی اگه تو ناراض یحت نیش ی هم م  ی  غهیص ره،ی گ  یوصلت سر م  نی.  اثمینزن م یخاله زنک  یحرف ها -

 نجوا کرد:  محزون 

 

 .یحاج -

 

 :د یرا در هم کش ابروانش

 

 . یکه دخالت کن  یستین  یتو عدد ره، ی گ ی وصلت سر م ن یبشنوم، ا یخوام سخن اضاف ینم -

 

 ازده یو چهار/ قسمت صد و   ستیب فصل
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  ی اتاقش رفت، طبقِ گفته  ی بلندشد و به سمتِ پنچره  شیگرفت، از جا ی آرام و قرار نم یبود و او لحظه ا  ش یگرگ و م هوا

کوباند،   واری کرد! چشم بست  و کالفه مشتش را به د ی را چه م نازش ی. پرشد ی او و آن دختر خوانده م نیب یاغه یپدرش فردا ص

 گذاشت نفس بکشد. ی خفه بود و نم ش یفضا برا  شد،را تن کرد و از اتاقش خارج  راهنشیپ

  نیبه خود ا ی کرد که چه کس ی ترش م  یعصب نیاش رفت، برق آنجا روشن بود و ا یشگ یهم یرا دور زد و به سمتِ جا عمارت

 اجازه را داده که واردِ اتاق مخصوصِ او شود. 

و آرام   د یکش یامهران که به خواب رفته بود نفس آسوده   دنِیو کوچک را باز کرد، با د ی و در  چوب د ی ابروانش را در هم کش یگره 

 سر و صدا داخلِ اتاق شد. ی و ب

 برادرِ بزرگ ترش تنگ شده بود! ی را خاموش کرد، کنجِ اتاق نشست، چقدر دلش برا چراغ

 را نداده بود.  دنش ید یاجازه  یماه بود که سرباز پنچ

 . نیچرکزد، تلخ و دل  یلبخند 

 خواست.. ینم

 خواست. ی عشق را نم یوصلتِ پر اجبار و ب نیا

 اش خارج شد.  نهیاز س  ی قیهمراه آه عم نفسش

نداشت که مهران هست، او با   یتیاهم رد، یآرام بگ  ی کم توانستی بود که م یی جا تنها جا نیزانوانش گذاشت، ا یرا رو  سرش 

 حرف ها را نداشت. نیمهران ا

  یکشد، با صدا ی م ش یکالفه دست در موها  قهی دانست چقدر گذشت و چند ساعت است که در خودش است و هرچند دق ینم

 بود:  ستادهی ا ش یسر بلند کرد،  رو به رو زدی مهران که نامش را صدا م

 . ثمیم -

 گذاشت و بلند شد: ن یزم ی را رو دستش

 سالم داداش.  -

 :د یحرف مردانه او را به آغوش کش یب
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 . یدلم تنگت بود اخو  -

 زد، فاصله گرفت و زمزمه کرد:   یلبخند 

 . یصبح که اومدم نبود -

 که مشغولِ بستنش بود زمزمه کرد:   ی نیرنگش را برداشت و دورِ مچ دستش انداخت، ح یتُشک نشست، ساعتِ مشک ی رو

 . نجامیا شبیاز د -

 داد:  ه یتک  وارید  به

 مهران.  -

 را باال آورد و لب زد:  سرش 

 هوم؟!  -

 داد تا حرفش را بزند.  ثمیکمربندش را بست و نگاهش را به م بلندشد،

 !؟ییطباطبا می دخترِ کر یخواستگار ن یگه رفت  یراست م  یحاج -

 به ساعتش انداخت: ینگاه د،یبه اطراف انداخت، آب دهانش را بلع ینگاه

 . ثمیشده م رم یمن د -

 که زمزمه کرد:  ی بغض داشت وقت شیصدا

پرسم چون حرفِ تو برام   ی کرد، از تو م د ییتا رش یهم نزد ز یبهم گفت! حاج م یکه اومدم رح نی! هم؟یکن  یمهران، چرا فرار م  -

 نه؟!  ایمعتبره، آره 

 گذاشت:  ثمیم یشانه  ی را رو دستش

 پا داره.  کیمرغش  ،یشناس ی رو که م یرف شه! اما حاجکردم که منص ن یبه ا ی به جونِ ماه گل قسم من تا تونستم سع ، یاخو -

 

 آرام به شانه اش زد:  یضربه  چند 
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پرده بگم قول و قراراشون رو   ی و ب ین یو ماه گل رفتن، راست و حس ی! اما حاجدونستمی من نرفتم، چون حرفِ دل تورو م -

 گذاشتن.

 

 انداخت و نجوا کرد: نییرا پا سرش 

 و نشناخته. دهیدخترش چطور قبول کرد! ند  -

 

 : د یرا از برق کش پنکه

هم   دهینباشه، هم تو رو د یگی طور که تو م  نیشناسه! گمونم دخترش هم ا یو چند ساله که م  نیرو چند   یحاج عل می کر -

 .شناسهی خوب م

 

 را پا کرد:  اش ی صر یق  کفش

 آقام بگه.  ی کلوم گفته هرچ ه یوصلته و   نیبه ا یِگفت دختره نه تو حرف ها و حرکتش نبود! راض ی ماه گل م -

 

 سرش آوار شد! یرو  ایدن

 کرد؟!  ی م چه

 شد گفت:  یکه خارج م   ینیرا باز کرد، ح در

 ! هیحرفِ حسابش چ  نییکنه، فرصت رو از دست نده برو ب   یکار م یدخترش دو کوچه باال تر، تو عکاس  -

 

 چهار/ قسمت صد و دوازده  ستیب فصل

 

 چه کند! دانستی داد، نم  هیتک  واری به د د یدر مانده و ناام ثمی مهران از اتاق خارج شد و م 
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 کرد به خودش مسلط شود! یهم فشرد و سع یگرفت، چشم رو   واری و دستش را به د د یکش اش نه یاز اعماقِ س  یق یعم آه

 . رند یرا از او بگ  نازیگذاشت پر ی م د ینبا آورد، ی کم م د ینبا

 را در اتاقِ مخصوص او نذارد.  شی پا یاتاق خارج شد، قبل از رفتن در را قفل کرد تا کس از

او از خانه   گذاشتی شک نم ی نداشت و ب ی تمام ش یسوال ها د یدیاو را م  یگذاشت، اگر حاج عل  اطیآرام پا در ح ی قدم ها با

 .رفتی هرچه زودتر م  د یپس با دانستی را م  یصدا بست.آدرسِ آن عکاس  ی و ب بگذارد، در را آرام رونیرا ب شیپا

 

 .د یپر ی جَست از جو  ک یانداخت، با  ابانیکوچکِ آن طرفِ خ یبه مغازه  ینگاه

 سرش گذاشت. یرا مرتب کرد، کاله را رو  راهنش یپ یقه ی

را در گوشتِ دستش فرو      شیسنجاق شد. ناخن ها شیلب ها  یرو  یشخند ین ییطباطبا م یدخترکر  دنِیسمتِ مغازه رفت با د به

 به کنترل کردنِ خشمش کرد.  ی کرد و سع

 بود. شیتوجه به او مشغول انجام کار ها  یحواس و ب یرا گشود، دختر ب  در

 کرد و گفت:  یاسرفه 

 سالم!  -

 زمزمه کرد:  اورد یآنکه سر باال ب ی گذاشت، ب ی طور که عکس ها را در پاکت م همان

 .د ییسالم، بفرما -

 ضرب گرفت و گفت:  ز یم یشه یش  ی گذاشت، با انگشتانش رو شه یش  ی را رو دستش

 ! ؟ییطباطبا میدخترِ کر  -

 کالهش را برداشت دختر بهت زده لب زد:  ثمیرا با تعجب باال آورد، م  سرش 

 ! یشاه عبداله -

 پررنگ تر شد. شخندش ین

 گفت:  دتی نشست و با جد  یصندل ی رو
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 . میکلوم حرف حساب بزن  هی اومدم  -

 

 : ستادیرها کرد و صاف ا ز یم ی پاکت عکس ها را رو د،یدهانش را بلع بزاق

 .شنونمی م-

 

 .دانستی م  یرا به خوب نیبود و او ا ی گستاخ دخترِ

 : د یپروا پرس  یرا کنار گذاشت و ب  د یمکث کرد، ترد یکم

 

بله رو   یو نشناخته زود  دهیند  ی کن ی! گمون نمیشاه عبداله ثم یم الِیع ی بش که ی حاج عل یبه خواستگار ی جوابِ مثبت داد -

 ! ؟یداد

 

داد و رو به   ز یرا به م اش ه ی رفت، تک ثمیآمده.خجالت در کالمش نبود، به سمتِ م نجایبه ا نیهم  یبرا دانستی نکرد! م  تعجب

 : ستادیا ثم یم ی رو

 

 آقامه. قِ یشف قِی که حاج آقا رف  هیو نشناخته نبود، عُمر   دهیند  -

 

 دستانش تنگ تر شد و رگِ گردنش برجسته تر:  مشتِ

 !یزنی رفاقت م  یکه حرف از عمر ی مگه قراره با حاج آقا وصلت کن -

 

 لباسش را مرتب کرد و زمزمه کرد:  بلندشد،
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 !  یبساز یو با اخالق رفتارم بتون   یگمون نکنم منو بشناس  -

 

 جلو آمد:  یقدم

 

 آسونه.   یسازم! عالقه که وسط باشه سازگار ی م -

 

 . گفتی دختر چه م  ن یا ستاد،یزده ا بهت

 

 ! یخوای منو م ی تو گفت ای خوامتی من گفتم م یزن  یتانکر آب روش! حرف از عالقه م  ه یو   ی و عفت رو خورد ایح -

 

 فرار بست. ی و راهش را برا ستادیا ش یتر آمد، رو به رو جلو

 حاج آقا حله؟!  یکه یپسرِ کوچ خوامتی بگم م -

 قهقهه زد!  د،یخند 

 .....***..... 

 

 ! ییخوامش دخترِ بزرگِ طباطبا یمنم م  -

 

 و چهار/قسمت صد و چهارده   ستیب فصل
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 بلند شد و او ناخودآگاه نجوا کرد:  شیجا از

 

 خودم رو ندارم؟!  ی زندگ ارِی! اخت؟ی حاج عل ستمین  یمن عدد  -

 

 : ستادیپدر ا ینه ی س  بهنه یبلندشد، س  شیجا از

 

 . شکونهی دل م لو یلوکی! اما کستی ن شتریزبون چند گرم ب  نیا-

 

 شانه اش کوباند:  به

 

 . یتن کن  یرخت دوماد  د یبا گه یرو بذار کنار! دو شب د فیاراج -

 

 افتاد ثمی بود که بر انبارِ باورتِ دل م ی تیکبر  ییگو اش حرف

 آتش گرفت!  کباره ی به

 ماجرا نبود.  انِیپا نیکرد اما ا ی تن م یداماد  رخت

 گران تمام شود!   شیاگر برا یحت د،یرس ی اش مو به خواسته خواستی را م نازیپر او

 اش.از دست دادنِ خانواده  متِیبه ق گران

 .دنشیبه دار کش یرا ساخته بودند برا   یکه طنابِ قطور  یرفت و او ماند و افکار یعل حاج

 تخت نشسته بود.  ی رو شیاو دوباره در جا د یبه او رس  یو وقت آمد ی به سمتش م  مهران
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  اش ی برجسته و سرخ شده بود نگاهش کرد، برادرِ بزرگ ترش بود اما حام شیها رگ یکه به خون نشسته بود و مو  یپسِ چشمان از

 نه. 

 را نداشت. یحقِ مخالفت  با حاج عل  یها کس ی عمارتِ شاه عبداله در

 رها شد از بنِد افکارِ سمجش. کباره یاش گذاشت و او به شانه  یرو  دست

 :د یکه مهران پرس  ی بسته بود وقت چشمانش

 

 ! ؟یزد  یحرف م  یبا حاج ی داشت -

 

 آره.  -

 را در از پا در آورد: شیها کف

 

 نشد؟!  یراض-

 

 رنگِ مهران داد: یگشود و نگاهش را به جورابِ مشک چشم

 

 . سوزهی دلش به حالِ من نمرقمه  چ یپا داره، ه ه ی  یمرغ حاج -

 

 بزند گفت:  ی آنکه اجازه دهد مهران حرف ی و ب د یخند 

 

 زنه بهم.  یکه حرفِ زور م  ستمیکنم من پسرش ن یم  الیخ ی گاه -
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 در هم جمع شد: شیبد پا ی از بو ثم یم یرا در آورد، چهره  شیها جوراب

 

 به خودش رحم نداره.  ی. اون حت سوزهی نم یچک یدلش به حال ه ی نکن! حاج یال یخ نیهمچ -

 

 و چهار/ قسمت صد و پانزده   ستیب فصل

 

  ی م شیدست در موها   یبود و با طناز   ستادهیا شیقرمز و جذب رو به رو  یتاپِ بند   کیکه با   یشد سمتِ زن  دهیکش نگاهش

 .د یکش

  یخودش را در زندگ  یجا نکه یا ی و حاج خانم و مهران به مشهد رفته بودند و او حاال از فرصت استفاده کرده بود برا  یعل حاج

 کند.  یمرد اَبَد  نیا

 بست و انگشتانش در هم گره خورد!  چشم

 داشت او را از کنترل خارج کند.  یعآمده بود س  یوقت  از

 گذاشت:  ثمیم   یپاها یرا رو  شینشست، دست ها ش یبه رو یزانو رو  به

 ! ؟ینگام کن یخوا ینم -

 گفت: شد ی که  بلند م ی نیپَس زد وح شیپاها ی دستان زن را از رو  د،یدهانش را بلع بزاق

 تُف کنم تو صورتت.  خوادی نگات نه! اما دلم م -

 دوباره چشم ببند:  ثم یرا گرفت و باعث شد م شیسمتش رفت، بازو به

 ولم کن.  -

 را تر کرد:  شیها لب

 من زنتم!  -
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 ابروانش کم شد: یفاصله  د،یخند 

 کردم!  غتیص یتو رو به اجبارِ حاج -

 کرد خودش را کنترل کند.  یسع سولماز

 را دورِ کمر او حلقه کرد:  شیها دست

 حرف بزنه.  یطور  نیا  ییجز تو جرات نداره با دخترِ طباطبا ی کچیه -

 .او را پس بزند را نداشت نکه یتوان ا  ییدستانش محکم بود و او گو ی ! گره شد ی کرد از چنگال او خارج شود اما نم یسع

 شد. ....***.....  ثمی م یغه یص ییکار خود را انجام داد و سولمازِ طباطبا ی فراوان،  حاج عل یهفته بود که با مخالفت ها کی

که   ینی و او را ح  ردیقرار بگ   شیرو به رو نکهیا یفرستاد و سولماز از فرصت استفاده کرد برا رونیرا نامحوسس به ب نفسش

 بچسباند. وار یگفت او را به د یم   شیبرا ی جمالت عاشقانه ا

 شد: رهی در چشمانِ شرورش خ  ثمیم

 

 برو کنار سولماز.  -

 کرد!  ی بود و با لبخند نگاهش م ستادهیا شیبه رو رو

               ......****...... 

 زد و نجوا کرد:  یشخند ین

 . یراه فرار ندار گهی! دیتو رو از پا در آورد شاه عبداله  ازتین -

 

 .شناختی را از سال ها قبل م  او

 آن ها رد شود.  ی بود و هر روز مجبور بود از مقابلِ طال فروش  رستانی که دب  یوقت درست

مشغولِ کارش    تیشد که با جد  ی م ره یخ ی و دست بند ها به پسر رینگاه کردن به زنج یو به بهانه   ستاد یا یها، ساعت ها م روز

 بود. 
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  یتمامِ خط قرمز ها ی به دست آوردنش پا رو یشود و برا  دهیبه سمتش کش شتریاش باعث شد  ب  یمشک  یبلند، چشم و ابرو   قِد

 خورد و او فوراً چشم بست. یتکان  ثمی اش بگذارد.م یزندگ

 چشمانش گذشت. یاز جلو  یلمی مانند ف شبیکه نگاهش به سولماز افتاد تمامِ اتفاقاتِ د یآرام باز شد و وقت  شیها پلک

 .ده باشد ش   م یشد آنقدر راحت تسل یزد و باورش نم ینفس م نفس

 و نجوا کرد:  د یهم ساب یرو  دندان

 ازت متنفرم!  -

 آمد.  ی عقد م یسفره   یِ با او پا د یمرد با  نی! اشد ی م یعمل د یبا مش یو آتش گرفت، تصم د یبود! شن داریو ب اریهوش  د،یشن

 

 و پنج/ قسمت صد و شانزده   ستیب فصل

 

 . د یرا پوش  شی بلند شد و لباس ها شیجا از

 قابلِ تحمل بود.  رِ یسخت و غ ش یماندن در  خانه آن هم با حضورِ سولماز برا طاقت

 !رفتی م د یدانست اما با ی کجا را نم رفت؛ یم د یبا

 :د یغر یبه او که افتاد عصب  ثمیبرود چشم گشود، نگاه م ثمیم نکهیخورد و قبل از ا یتکان سولماز

 

 ...یدختر  ی کار خودت رو کرد -

 کند اما بر خالف باورش   ت یاو را اذ تواند ی م کشیرک  ی کرد فحش ها  یم الیخ

 اش را اصالح کرد: و  جمله  د یخند 

 .... یزنه  ی بگ  د یاالن با -

 توجه ادامه داد:   یهر لحظه امکان داشت در دهانش خورد شود، او ب شیها دندان
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 . یرو فراموش کن ی دهات یاون دختره  د ی! زنت. باثمیمن زنتم م -

 زد:  یپوزخند 

!  هی چ ای!  حهیشرم چ یدون   ینم ی داره ... اما تو ، تو حت ا یشرم و ح یزن  یکه ازش حرف م ی حرف دهنت رو بفهم! اون دختر -

تو رو زن خودم بدونم؟! من    امیحرف بزنم!  بعد ب یمثل تو  حت  یتو چشم هات نگاه کنم و با آدم سبک سر  نکهیمن متنفرم از ا

 کنم تا شر تورو از سرم وا کنم.  ی زنم و همونقدر تالش م ی م شی رو به آب و آت ودم داشتنش خ ی برا دمی اون جون م  یبرا

 

 شد، .....***.....  بلند 

 

 . دهیبع ی دخترِ شرور ن یهمچ هی  یمانی! از مرد با خدا و با ایباش  یی طباطبا میکنم که تو دخترِ کر  یشک م  -

 

 . د یشن یاصال نم ییکرد! گو  یاو را ناراحت نم یحرف چیانداخت، ه ن یزم ی رو راملحفه 

 ....***.... 

 را به عقب هل داد: او

 پوکت فرو کن.  ی رو تو کله  نیا ستم یمن شوهرت ن -

 

 کرد.  ی نثارش م ثمی که م  ییتفاوت بود از حرف ها یرفت، ب  ش یسمتِ لباس ها به

 راحت بود!   الشیخپشتش بودند و او  ییطباطبا مِ یو حاج کر یشاه عبداله یعل حاج

 ازدواج بشود.  نیتوانست مانع ا ینم  یزیچ چیه

 ....***.... 

از باطنِ   چکسیبه حالِ باطنش...ه یبود و وا  ریاش بود، ضعف داشت! ظاهرش شکست ناپذ دورش رها بود، گشنه   شانشیپر یموها

 خبرنداشت. مشیبدخ
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 و پنج/ قسمت صد و هفده   ستیب فصل

 

 

 حال. ی ب یبود! گرفته و تا حدود  خسته

 .خوب شدن حالش ی داشت برا نی ریشربتِ خنک و ش  کیبه  از یزد، ن ی م ی به زرد صورتش

 نگاهش کرد:  م یکر حاج

 ! ثم؟یحرفت شد با م -

 زد، متنفر بود از تظاهر. لبخند 

 نه! رابطمون باهم خوبه.  -

 حرفش را عوض کرد:  د یپدرش را که د نگاه

 . گذرهی م  یزنه، روز هامون عاد ینم ییاز جدا ی بهتر شده! حرف ی عنی -

 تار تارش. نیب د یکشکوتاهش شانه  ی آن ها را مرتب کرد و با ناخن ها د،یپر پشتش کش یها ل یبه سب یدست

 .ستی ن ی زیها شدن کم چ یعروس شاه عبداله ،ی بساز د یبا  -

خوش بخت که   ثم یخوب است و در کنار م  زیهمه چ نکه یدوباره به ا یو تظاهر  ش یحرف ها دنیشن  یبلندشد، حوصله  شیجا از

 کرد!  ی م شیگذراند عصب  ینه فقط روز ها را م 

 بنفشش را پا زد:  ی ها ییدمپا

 .غمای شِیمن برم پ -

 هندوانه را به دستش داد: ظرفِ

 عاشق هندونس! یته تغاز غما،یبده  -
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 . خوردی غبطه م غمایپدرش به  اد یز یعالقه   ازشه یرا تکان داد، هم سرش 

* 

 کوتاه و خنک عوض کرد.   شرتیت  کی که نشست  تاپِ قرمزش را با  غمای ی به رو رو

 تنش نشست: ی ها یکبود  ی رو غمای نگاه

 تنت...  یها ی سولماز، کبود -

 اش چروک افتاد:  یشانیپ د، یابروانش را باال کش د،یخند 

 ها.  زیچ ن یا یبرا  دهی تو هنوز سنت قد نم ه ییهمه بفهمن؟! بحث زناشو یخوای دختر! م  سیه -

 شد و گفت:   ره یبه خواهرش خ یناباور با

 هفته بگذره بعد. کی یذاشتی م-

 گفت: یکه م  ی کرد وقت  یرا باز م  شیکش موها د،یکش  دراز

هم   ل یم یب نسبت بهش  ی! از طرفرسمی هام مکردم، با اون پسر و مال و اموالش من به تک تک خواسته  ی جامو محکم م د یبا -

 .راه رفتنش  یاز حرف زدن و حت  اددازش،ینظر دارمش!خوشم م  ریشه که ز ی م یستم،چندسالین

 کرد:   کیانداخت، چشمانش را بار غمایبه  ینگاه

 ! رهیگ  یسر نم یگه عقد  ی م -

 

 :د یبست و بعد خند  چشم

 

 داشتش.  شهی اما هنوز سولماز رو نشناخته! سولماز اراده کنه خواستش م -

 

 سولماز هم دلخور بود هم سرخوش!  ییتنها نگاهش کرد، گو غمای
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 بود. دهیوقت خواهر بزرگش را نفهم چ یه د،یفهم ی را نم او

 داشت.بود هم به او عالقه  یشاه عبداله  ثم یدنبالِ مال و اموالِ م هم

تا   کند ی لگد مال م شیپا رِ یو پوچ است که او را ز زیسولماز به مال و اموال ناچ یعالقه انقدر در مقابل عالقه  نیاشک نداشت  اما

 .را برآورده کند  شیخواسته ها

 !شد ی انجام م د یبود که با ی هدف ران یبه خارج از ا سفر

 کرد.  یو خامِ خود م   او را نرم د یبود، با ثم یفراهم کند م ش یتوانست آن را برا ی که م  یکس تنها

 

 و پنج/ قسمت صد و هجده   ستیب فصل

 

 

 گفت: د یرا که د  غمای یره یخ نگاه

 هو توپ فوتبال.  نی ! چشم هات شده عه؟ یچ -

 رو پسر بزرگه.  یذاشتی دست م  یمال و اموال  ی! اما اگه پچیاگه بحث عالقس که ه -

 را تکان داد:  سرش 

 !  شهینم میاون ضعف نداره، تسل شناسمش،ی م ی مهران؟! اون باهمشون فرق داره! تا حدود -

 داد که باد آن را به رقص در آورده بود: کرمِ پنجره  یگرفت و به پرده  غمایرا از  نگاهش

 کرد.   یشه باز ی با اون نم -

 چشم بست و گفت:  د، یتُشک دراز کش ی. رو دادیرا درس م   طانیخواهرش ش  

با دقت به تک تکشون نگاه کنم، سر و صدا نکن،   تونمی و م  کشهی صف م  فیرد  ف یخواب افکارم رد نِی کنم بخوابم! ح  یسع د یبا -

 کن تا خواهرت موفق شه!  ار ی. سکوت اخترمیکنم و سگ شم گردنِ تو رو بگ   یهام قاط یزیروسِط برنامه  خوامینم

 بلندشد، ظرف هندوانه را گرفت به سمت در رفت: شیجا از
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 .میبا هندونه خوش باش  م یرفتکنار هم! ما نیزدن اون بدبخت بچ ن یزم یرو برا  تیطانیبخواب! افکارِ ش  -

 و با تمسخر گفت: د یپهلو خواب به

 .د یباش  یشگ یخوش و هم -

 ب شده بود. حسا اش ی بعد  یشد به سقف! نقشه رهیچشم گشود و خ غمایمحض رفتنِ  به

  روز یگرفت! د ی م ی را به باز بازدی و م شودی م  می بود زود تسل دهیفهم  یها پسرِ کوچکشان که به خوب یتا آمدنِ شاه عبداله د یبا

 . یحاال به هر روش  د، یکش یاو را به سمت خود م  ی کم د یروزِ سفر آن ها به مشهد بود و کم کم پنچ روز فرصت داشت. با نیاول

 ** 

نشست، کش و   ش یدر جا  ،یزندگ  یطلوع نکرده چشمانِ او طلوع کرد به رو  د یداد خورش   ینشان م نیبود و ا کیاتاق تار یهوا

 شد به ساعت.  ره یبه بدنش داد و خ یقوس 

 سر و صدا.  چیه ی آن هم آرام و ب رفتی به آنجا م ثمیشدن م  داریتا قبل از ب د یشده بود! با داریموقع ب به

حس   یتفاوت و صد البته ب یکرد ب  ی م یکه سع  یاز مرد  ی دلبر ی لباس را  انتخاب کرده بود برا نید،باز  تر را تن کر  شیها لباس 

که توسِط سولماز اداره   ی باز نیتوانست برود، اما ماند و تن داد به ا یبسپارد، م یتوانست به فراموش   یباشد. اما شبِ گذشته را نم

 . شد ی م

 کرد.  ی را راحت تر م الشیخ ن یهم در خانه نبود و ا می رح یبه او داده بود، حت  یرا حاج عل د یکل

  یشد به لباِس کوتاه رهیخ نهیرا باز کرد و از آ شیمانتو یهاگذاشت، دکمه  ز یم  یرا رو   د یسمتِ اتاق آن مرد قدم برداشت، کل به

 داد.   یخوش فرمش را نشان م یباسنش بود و پاها یکه تا باال

 زد و نجوا کرد:  نهیبه سولماز در آ یشخند یرا باز کرد، ن لباس   یدکمه 

 !  یجزء حراج گذاشتن تنت براش ندار  یا  گهیراه د چیه -

 و در دل ادامه داد:  د یکش  شیرا باز کرد؛ دست در موها شیو کش موها د یخند  تلخ

 زنه!  یم  ن یرو زم ی راه هر مرد نیا -

 صدا!  یمحکم بود اما آرام! ب شیها قدم

 بود.  ده یتشک خواب یبه پهلو رو  ثمی اتاق باز بود و م در
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 نکند.  جادیا ییگذاشت تا صدا ی قدم م شیانگشتان پا ی سمتش رفت، رو به

 نشست.....***.....  ثمیم کنارِ

 و سر گرفتن عقِد دائم! ....***....  یروز یبود! تنها راه پ نیهم

 شد.....***....  یو نگاهش قفلِ سولماز  د یکرد، چرخ ی خوردنش را حس م تکان

 زد: هیشد...***... چشم باز کرد، کنا  میباز تسل د یبست، نبا چشم

 ! یایراه م یدار  -

 گفت:   ینکرد! تنها نگاهش کرد و بعد مکث هل

 

 ....***....  د،یخند 

 !یش یتو با من خوش بخت م -

 گفت:  یکه پر حرص م  آمد ی م شیآنکه به او نگاه کند از اتاق خارج شد، اما صدا یبلند شد، ب  

 باطل.  الِیخ ی زه -

 

 ست یو پنج/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 عقد. یبه سفره  شد ره یکرد خونسرد باشد. خ  یفرستاد و سع رونیرا نامحسوس به ب نفسش

 لب نشاند. سولماز متعجب از لبخندش گفت:  ی رو  ینگاهش کرد و لبخند  ثمینگاهش کرد، لبخند زد، م نه یآرام  از آ سولماز

 ! ؟یخوب -

 پچ کنان زمزمه کرد:  پچ

 خوبم!  -
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 بود.  نازش یپر شِیتمامِ فکرش پ د، ینشن چیرا تکان داد و عاقد شروع کرد به خواندن. خواند و خواند و او ه سرش 

 گفت:  فش یظر یبا صدا غمای

 

 . ارهیعروس رفته گالب ب  -

 

 و تمسخر.  شخند ی نکرد، با   ینگاهشان م مهران

 بارِ سوم خواند و سولماز نجوا کرد:  یبرا عاقد 

 

 با اجازه بزرگ تر ها بله.  -

 

 بود!  یکرد اما تمامِ حواسش به پسرِ بزرگ حاج عل ی با لبخند نگاهشان م غمای دند،یبله را داد و کل کش 

 !مهران

 .د یدیوقت نم   چیکه او را  ه یمهران

 و پچ پچ کنان لب زد:  د یچپش کوب ینه یمهران نگاهش کرد به س   د،یرس  ثمیبه م نوبت

 راحت.  التیخ -

 بست، سکوت بود و سکوت! چشم

 .یحاج عل ی بار دوم خواند، چشم باز کرد و نگاهش گره خورد در چشمانِ عصب یبرا عاقد 

 که فقط سولماز بشنود گفت:  ی طور د،یدهانش را بلع آب

 ازت متنفرم!  -
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 م خواند. بار سو  یبرا عاقد 

 پچ پچ کنان لب زد:  او

 کنم بهت؟!    دایعالقه پ نکهیا الِیبه خ یگذاشت  ارمیخودت را در اخت -

 

 .شد یو صورتِ سولماز سرخ م   کردی م ثم یکه م ییهازد، نگاهِ همه به آن دو بود و متعجب و کنجکاو از زمزمه  یشخند ین

 پر رنگ تر شد رو به عاقد گفت: شخندش ین

 بارِ آخر بخون!  ی برا -

 

 بارِ چهارم خواند. یسرش را با تاسف تکان داد و دوباره، برا  عاقد 

 

 ! لم؟یوک  ایآ -

 

 . زدی م ی صورتش از خشم به کبود یبست، حاج عل  چشم

 کرد:  زمزمه 

 نه!  -

 

 شدند. اش ره یافراد بهت زده خ تمامِ

 زد: شیخانم صدا حاج

 ! ثمیم -
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 :د یکش  ادیفر  م یکر حاج

 پسر؟! ی گ یم یمعلوم هست چ  -

 

 آرام...    یتفاوت و حاال کم یاو، ب  اما

 از اشکش حالش را بهتر کرد.  سیرا به سولماز داد و صورتِ خ نگاهش

 را نداشت. ی انداخت، آنقدر در بهت فرو رفته بود که توان انجامِ کار یبه حاج عل ینگاه

 کرد:  زمزمه 

 ! یحاجخوامش  یمن نم -

 

 پشتِ سفره بلند شد.  از

 : د ینال ی قلبش بود و م  یدستش رو  م یکر حاج

 ! یمنو به باد داد تِ یثیآبرو و ح -

 

 زمزمه کرد:  شیرا گرفت، کنار گوش ها ش یبازو مهران

 شد. رت یعجله کن! د -

 

 را تکان داد و فوراً از آنجا خارج شد. سرش 

 زد رعشه انداخت بر وجودش.  ی که نامش را صدا م ی حاج عل اد یفر یصدا

 کرد، نگاهش را به مهران داد که لب زد:  مکث

 شد. ر ید اال،ی! ست؟ین نازی پر شِیمگه دلت پ -
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 و پنج/ قسمت صد و نوزده   ستیب فصل

 

 

 

ود از تک تک کار  ب ی عصب ی ها برود.  حاج عل ییطباطبا ینشده بود به خانه  یراض ثم یم  یهم بودند و حت یغه یهفته ص سه

 بزند.  یفعال حرف توانستی و نم شیها

 گفت:   ینان را به دست گرفت و رو به حاج عل مهران

 چند سالشه؟!  م یحاج کر یکه یدختر کوچ -

 : د یباال پر شیابرو یتا  د،یاز خوردن کش دست

 . رهیگ که یکوچ  شی! نکنه دلت پیپرس  ی سن و سال م -

 :د یخند 

 من که با داداشم بشم باجناق؟!  ش یبه ر ی رو ببند  که یکوچ ی خوا ی! م ه؟ یچ -

 را تکان داد:  سرش 

  زدم،ی باال م ن یبود صالح بود براش آست  ییاون دختر روستا شِیفکرش پ د، یجنب یسر و گوشش م   ثمینگرفتم! م  می هنوز تصم -

 از جانبِ تو راحته.  المیخ

 .کشیبار یلب ها ی نشست رو یشخند ین

 ! ؟یحاج یتو رحم ندار  ده، ی اون هر روز داره جون م میحال بدخ دنِی حاج خانم هم از د شه،یداره دق مرگ م کتیپسر کوچ -

 اشاره کرد:  شیابروانش کم شد، به غذا یفاصله

 غذات سرد شد.  -

 داد.  شیو نگاهش را به غذا د ینفس کش کالفه
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 بود.  تیاهم ی ب ش یخورد و برا یرا م  شیتوجه غذا  ی ب یآمدند و حاج عل  یو حاج خانم سر سفره نم  ثمیسه هفته بود که م قا یدق

 بود و روزِ عقد آن دو!  گر ید یهفته  ک ی مهم

 و به سمتِ در خانه رفت.  د یبه لباسش کش یبلندشد، دست  شیاز جا مهران

 .یحاج م یما رفت -

 را داخلِ دهانش گذاشت: حان یر یادسته 

 ! ؟ی کجا به سالمت -

 گفت:  شد ی که خارج م ی نیباز کرد ح رادرخانه 

 . یحوال  نیهم -

 از خانه خارج شد. یگریحرف د چیه یرا تکان  داد و مهران ب  سرش 

 .آمد یاز دستش بر نم  یو کار سوختی به حالِ برادرش م دلش

 ! یکه تنش بود انداخت، رختِ عزا بود نه رختِ داماد  یبه لباس  ینگاه

  یرقمه خاموش نم چیدر دلش زنده شده بود ه  یاز حاج عل که ی اش نشست ،آتش نفرتگونه   یرو  اریاخت ی بست و اشک ب چشم

 شد.

 ...اش یدگ خانوا ی از دست دادنِ آبرو متِیبه ق  ی شد حت یم نیهم د یخود را گرفته بود! با میتصم د، یپنجه کش شیموها در

 به حالش.. خت یاشک ر ی ها یو دلش رختِ عزا تن کرد و ها  نشست

 بود!   شیهدف به رو به رو ی سرد  داد و نگاهش ب وارِ یرا به د اش ه یتک

 افکارش. یِدر اثرِ خفگ  یاش گذاشته شد و او را نجات داد از مرگِ حتمشانه  ی رو یدست

 .د یو به حاج خانم رس  د یرا باال کش نگاهش

 . نیزد، تلخ،دلچرک لبخند 

 ! می بر د یمادر، با -
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 نگاهش کرد و سکوت جوابِ حاج خانم شد. تنها

 نشست، دستانش را گرفت و زمزمه کرد:  شیبه رو رو

 حال و روزت رو ندارم پسرم.  نیا دن یتحملِ د -

 نشست: شیلب ها ی رو  یشخند ین  ناخودآگاه

 حاج خانم؟!  ه ی حالم ک نیا ی باعث  و بان -

 شده بود در نگاهش. ز یکه چشم گشود اشک لبر  یوقتبست و  چشم

 نبود!   یمن که دلم راض -

 لباسش را باال زد و نجوا کرد:  نِیآست

تن و بدن من رو زخم و   ی گه ول ی نم یزیدو کلوم حرفِ حساب زد!  به شما چ  شهی ! با اون مرد نمشه یکیفقط  نیمادر، ا  نیبب -

 کنه.   یم  یلیز

 بود.  ی ادیهم ز  ی!دستانش مشت شد، مادرش از سرِ حاج علزدی به زرد م که یای کبو   ینشست رو نگاهش

 را فشرد و نجوا کرد:  دستانش

 اجبار! ن یبه ا یتن بد  ی مادر، مجبور  یمجبور   - 

 : یحس چیه ی کرد،ب نگاهش

 !؟یشما و حاج ی بشه زندگ می تن بدم که عاقبت زندگ -

 سرش گذاشت: ی شد، چادرش را رو بلند 

 دم در منتظره.  یحاج -

 را تنها گذاشت. ثمی بعد به سمتِ  در رفت و م و

 !نرفت

 حاج خانم است گفت:  نکه یا الِیبه خ نیبه در خورد و ا یاماند، ضربه  یکم
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 . امیم  ن،یامون بد  -

 باز شد و مهران با عجله وارد شد. در

 انداخت و زمزمه کرد:  ثمیبه م  ینگاه

 .تو فقط گوش کن زنمی ! من حرف م سیه -

 را زد.  ش یتعجب نگاهش کرد، مقابلش نشست و حرف ها با

 

 و دو  ست یو شش/قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 

 نگاهِ اوشد. یرهیخ نگاهش

 ی دلتنگ 

 ی دلتنگ 

 که جانش را گرفته بود!   یبه دلتنگ  لعنت

 . ییبایهمه ز نیبزند! زبانش بند آمده بود از ا یحرف د یچرخ یشد، زبانش نم اش ره یخ

و شرم   ایهمه ح ن یپنهان کرد و او قند در دلش آب شد از ا اش یروسر   رِیرا ز شیبرد، فوراً موها شیرا به سمتِ موها دستش

 اش.دخترانه 

 زد:   شیصدا

 ! ثمیم -

 بود!  یکاف  نیبست، هم چشم

 زد.  ی م شیکه صدا نیهم
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 .اش ی سوگل  دنِ ید ی آمده بود برا الن یرا داشت، باالخره به گ او

 ....***.... 

 زمزمه کرد:  شیبرا  ناخودآگاه

 عطرت، قاتلِ جانم شد! دلدارم  ی بو-

 مقتولِ جهانم.  ن یکن، من مظلوم  تر باور

 

 

 نشسته بود  شی لب ها ی که رو ی قیبه لبخنِد عم شد ره یگشود و خ چشم

 خوش بود!  ن یبه هم دلش

 . شیتمامِ نداشته ها انِ یرا داشت، م او

 شد؟!  یآقات راض -

 

 ناخوش شد. کباره یخوشش به  حالِ

 ابروانش کم شد: یفاصله

 بمونم.  نجایاومدم که ا -

 

 وقتش شده بود!  بلندشد،

 . یهمه دور نیا بعد 

 . ستادیا شیشد و روبه رو بلند 

 کرد و بعد گفت:  مکث
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 ! نازیپر -

 

 نشست: ثم یم  یاش درگوش هاانداخت و زمزمه  نییرا پا سرش 

 

 جانم؟!  -

 

 : د یدهانش را بلع بزاق

 

 ! ؟ی! هنوزم دوسم دار؟یخوا  یهنوزم منو م -

 

 سرخ شد. شیهاو گونه  د یرا به دندان کش لبش

 گفت: ثم یرا تکان داد و م سرش 

 حرف بزن.  -

 :د یکش  یق یعم نفس

 دوست دارم.  -

 

 . د یکوب یزد، قلبش به شدت م  یلبخند 

 !  یاومدم پشتِ پا زدم به همه چ یوقت ست،یپشتم ن  یاخانواده  گه ید-

 

 زانو زد:   شیبه رو رو



 محصور 

351 
 

 

 ! ؟یکن یکنن رو قبول م   ینگاهش نم یحت  گهیکه خانوادش  د ی مرد -

 

 تعجب گفت:  با

 

 ! ؟یکرد  کاریتو چ -

 

 ک ی و   ستیو شش/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 نداشت.  ستنیجرات گر فشرد، ی را م  شیگلو  ناله

 .شد یم  نییباال و پا اش نه یبزرگِ کاموا در س  یهمچو گوله  قلبش

 در افکارش غرق بود.    یرا به پدرش داد، عصب  نگاهش

 ! کردی قطعا سکته م د یشنی را م  گر یخبرِ بِد د اگر

 اش!بود نه خانواده  ثم یاز م یهفته گذشته بود، نه خبر  کی

فرزندش مهران است، تمامِ اموالش را به نام او زد و او شد   ندارد و تنها  ثم یبه اسمِ م یفرزند  گریبه همه گفته بود که د یعل حاج

 . یتک پسر حاج عل

 .د یچک نییپا اش ی ن یب یغه یچشمش سر خورد و از ت یفرو بست و اشک از گوشه چشم

 بار! ک یهم  ونیبار ش  کی  مرگ

 !دند یفهمی گفت، باالخره که م یم د یبا

 سوخت. ی نگاهش کرد، هم نفرت داشت هم دلش به حالِ خواهرش م غمای
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 بود و سکوت! سکوت

 مرگبار 

 دور از تحمل.   به

 کرد.   دایپ یری و قنِد خونش افت چشم گ  لیتح توانش

 شکستنِ سکوت دهان باز کرد. ی انداخت وبرا نییرا پا سرش 

 رو  بهتون بگم.  یزیدچیبا -

 

 او بود!  یره ینگاهش خ غمای

 حالِ ناخوِش خودش بود.  یحال خواهرش، حت ن یاو مقصرِ ا فرستاد،ی را لعنت م  ثم یدلش م  در

 شده بود.  ریشبه پ کی  چارهیسر باال آورد، مردکِ ب م یکر حاج

 .د یچگونه بگو  دانستی گرفت! نم ی درد م قلبش

 نبود.  رینبود، خود کرده را تدب یداشت اما چاره ا  د یترد

 

 بگو دختر!  -

 

 کرد!  یرفت،در واقع فرار م   یو بعد م  زدی را م شیهاحرفش  د یبا بلندشد،

 ماند  یم د ینبا

 د یدی عکس العملشان را م  د ینبا

 طاقت نداشت. گرید 

 شده بود.  ران یبود،  و شکسته
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 اش بود.  رهیاز جانبش همچنان خ یبه انتظارِ سخن  غمایشکمش نشست،  یرو  دستش

 را تر کرد.  شیها لب

 . د یدهانش را بلع بزاق

 من....من!  -

 

 گفت:  ی عصب م یکر حاج

 بِشنوم.  ی کشه حرفِ اضاف ی قسم صبرم نم ی حرف رو بزن! به عل -

 

 همچو ناله بود:  شیبست، صدا چشم

 حاملم.  ثمی من از م -

 

 ! سکوت!سکوت

 گرفت.  کباره یبه  قلبش

 کرد.   یحس نم یضربان گرید

 :د یکش  ادیفر غمای فرو بسته بود که  چشمانش

 

 بابا، بابا.   -

 

 

 شربت آورد:  وانیل  ک یدلسوز  ی همچو مادر شی برا غمایاتاق کز کرد و   گوشه
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 .یر یبخور، جون بگ  -

 

 را تکان داد:  سرش 

 . بابا چطوره؟! خورمی نم -

 

 شد:  یبلوزش مشغولِ باز  ینشست، به لبه  کنارش 

 !  هیعصبان -

 

 سولماز گرفت:  ی را رو به رو وانی ل د،یکش  یق یعم نفس

 ور خواهر، به فکرِ اون بچه باش. بخ -

 

 !شد؟ی ! مادر مبچه؟

 باعث شده بود!  خودش 

 خودش بود.  مقصر 

 کرد گفت:   یم  کینزد  شیکه آن را به لب ها ینیگرفت، ح غمایرا از دستِ  وانیل

 بود.  رِخودم یتقص -

 

 نشست و سکوت کرد.  شیلب ها  یرو یشخند ین

 

 و سه   ستیو شش/ قسمت صد و ب  ستیب فصل
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 گذشت.  ی سال م کی

 محمد در آمد.   شیبه اجبارِ پدرش به عقِد پسرعمو سولماز

 . افتادی م ثمی م ادِ یکرد  ی ماه بود و او هر بار که نگاهش م  کی پسرکش

 نبود!  ثمیاز م یسال خبر  کی  نیا در

 فرو رفته بود.   نیآب که در زم یاقطره 

 هر لحظه درد و عذاب بود  شیمد برامشترک با مح ی سال زندگ کی

 .ختیری حال خواهرکش و حال دلِ خودش اشک م یاو برا یبود و پا به پا شیها دنی شاهد تک تک زجر کش غمای

 گرفت.  یبار کتک م  رِ یو او را ز آمد ی از جانبِ سولماز خونش به جوش م  ی حرف ن یبود که با کوچک تر یعصب یمرد  محمد 

 داشت! حق

 . گرید ی را به عقدش در آورده بودند که حامله بود! آن هم از مرد یاجبار زن  به

 اش مرگ نبود!  یزندگ  یبه سرش زد اما چاره   ی بار هوِس خودکش چند 

  ثمی آنقدر مرد که انتقامِ مادرش را از م آورد، ی گذاشته بود را مرد بار م  رارسالنیپسرکش که نامش را ام د یماند.با ی زنده م د یبا

 .ردیبگ 

 ! ختیمهران اشک ر ادِ یسال را به  کیشکست و تمامِ   غمای

 انداخت و گفت:  یبه حاج عل ینگاه مهران

 پسر داره؟!   ه یاز سولماز  ی بگ  ثمی به م یخوا  ی سال هنوز نم کیبعد -

 لب غرزد:  رِیز  د، یرا در هم کش شیها اخم

 .اریمن ن شِ یاسم اون احمق رو پ -
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 گفت: ی طوالن یو سکوت کرد. بعد از مکث د یکش  یق یعم نفس

 خوام برگرده.  ی نم گه یبفهمه از اون  دختر بچه داره؛ د د ینه! نبا -

 اش بود.برادر زاده  شِ یتمامِ فکرش پ مهران

  رارسالنیبه نامش زده بود را به نامِ ام یکه حاج عل یی خود را گرفته بود، تمامِ دارا میکه در انتظارش بود.تصم ی مبه ینده یآ شیپ

  یسالش که شد مال و اموالش را به او بدهد.راه ستیب رارسالن یسپرده بود. به او سپرده بود که ام لشیبزند، تمامِ کار ها را به وک

 سفر بود! 

 کردنِ برادرِ کوچکش. دای پ یبرا  الن،یبه مقصد گ سفر

 از سولماز دارد. ی که فرزند  گفتی م د یگفت، با ی به او م د یبا

 .بودی دوست داشتن  شیعمارت برا ن یلبانش نشست، با تمامِ خاطراتِ بد ا ی رو یبه عمارت انداخت، لبخند  ینگاه

 انداخت:  یبه حاج عل ینگاه

 .چیبه پر و پاش نپ اد یدستت! ناخوش احواله، قلبش مرض داره! ز سپارمی جاح خانم رو امانت م ،یحاج -

 

 ! ؟یبه سالمت یر یکجا م ،ی تو نگرانِ اون نباش!  نگفت -

 

 محو شد.  شیاز لب ها لبخند 

 رود.  ی م ثمی م داریبه د د یفهم یم د ینبا

 کرد خونسرد باشد: یسع

 گردم.  ی بر م ی کم حال و هوام عوض شه! زود ه یدارم   ازین -

 

 ازِ مخالفت با او بزند. توانست س  ی مانده بود و نم ش یگفت! تنها او برا ی را تکان داد، چه م سرش 

* 
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 مه آلود بود!  هوا

 . د ید ی چشم را نم چشم

 !د یبار ی به اطرافش انداخت،  باران به شدت م ینگاه  د، یلرز ی اتوبوس م ی ها چرخ

 شلوغ.  یو جاده  یطوالن  رِیشده بود از مس کالفه

 آمد. یبود که خالفِ جهت م ون ینورِ کام د،ی به چشمانش تاب میعظ  یاول نشسته بود، نور فِ یرد ی رو

چشمانش گذاشت، فرمان از کنترلِ دست راننده خارج شد، چرخ ها راهشان را به سمتِ دره کج کردند، اتوبوس ته در   یرو  دست

 سقوط کرد.ناباور بود، بهت زده و متعجب. 

 تنها شده بود!  د، یگنج  یباورش نم در

 .د یس رس و به دو قابِ عک د یرا از خرما و شمع باال کش نگاهش

 همسرش! یقابِ عکس مهران و دوم   یاول

 جانش را گرفت.  ضش یخبر مرگ پسرش را نداشت و قلبِ مر دنِ یکه طاقتِ شن یهمسر

 کرد.  ی م ی بد  ی کنارِ قابِ عکس دهن کج  اهیس  ربانِ

 عزا تن کرده بود.  رختِ

 شد!   ینم باورش 

 آتش سوخت و خاکستر شد. رِ یپسرش ز یبه ته دره سقوط کرد و جنازه  اتوبوس 

 رحم را گرفته بود.   یب رِ یپ نیامانِ ا اشک

 . یشاه عبداله ی آقا -

 

 به مرد انداخت، نگاهش شد جواب و مردِ کت شلوار پوش گفت: یرا باال آورد، نگاه سرش 

 ! یپسرتون،مهران شاه عبداله ل یهستم، وک ی منصورِ غالم -
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 در هم رفت.  شیها اخم

 .ند یتکان داد و اشاره کرد بنش  سر

 گذاشت و بعد با تاسف گفت:   شیجلو ییها کاغذ 

 گم.  ی م ت یتسل -

 نگفت! چیو ه د یکش  قیعم یآه

 د یبار یخانه مرگ م یها وار یدر و د از

 و سکوت  سکوت

 از هرچه سکوت.  زار یب او

 مهران  ی خنده ها یصدا

 ش یزدن ها حرف

 اش نشست.گونه  ی اش در ذهنش مرور شد و اشک دوباره روتماِ خاطراتِ جگر گوشه  تمامِ

 رفت.   یم د یرا کنار گذاشت، عجله داشت با د ی جوان نگاهش کرد، ترد مردِ

 ها را به سمتش گرفت و آرام آرام زمزمه کرد:  کاغذ 

 زده!  ییطباطبا رارسالن یهاش رو به اسم ام یماه قبل از تصادف تمامِ دارا ک یپسرتون  -

 

 در هم رفت.   شی! اخم هاشک

 ! ؟یچ -

 : د یدهانش را بلع آب
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خواستِ پسرتون   ن یو ا  رهیگ ی قرار م ارشونیتمامِ اموال در اخت ییطباطبا رارسالن یام یسالگ  ستی ! درست بگهیسالِ د ستیب -

 . بوده که فعال خبر دار نشه

 رفت و او را تنها گذاشت. ی غالم منصورِ 

 به عکس مهران انداخت: ینگاه

 به پدرت! یتوام نارو زد  -

 و نجوا کرد:   د یکش ی قیدر گوشتِ دستش فرو رفت، نفس عم شیرا تکان داد، ناخن ها سرش 

 ساله شه!   ستیباشم که اون پسر ب   یمنتظر روز    د یبا -

 نشست: شیلب ها  یرو  یپوزخند 

 . یمفت و آماده شد تا تو کوفت کن   یو به دست آوردم لقمه  دمیکه من جنگ   ی! مالییطباطبا رارسالنیام  یتو از االن دشمن من -

 

 چهار  ستیو شش/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

  کرد و با ولع عطرِ خوش گل را  کیاش نزد ین یگل را به ب ی مشت خت،یر یاره یبزرگ و دا ینیرا در س  ی محمد  ی برگ ها گل

 .د ییبو

 داد. واری را به د اش ه ینورِ آفتاب گذاشت و خودش هم همان کنج نشست و تک ریرا در ز  ینیس 

 .د ی صورتش بنشن ی رو قیعم یو باعث شده بود اخم  د یتاب یدر صورتش م   میمستق  آفتاب

 خودش بود!  غرق

 افکارش. غرق

 داد. ی مرتض د یبود به س  یزیرا که مبلغِ ناچاجاره ن یاول امروز

 . ردیکرد همان روز تولدش چشم فرو ببندد و بم  یتولدش بود و او آرزو م  گرید یچند 

 کردن را نداشت. ی تحمل مردگ گرید
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 شده بود.  ریسخت و نفس گ ش یبرا یزندگ

 پوشاند. ی صورتش را م تیتمام شیو اشک ها شد ی خاطرات زنده م د یکش ی دم که نفس م هر

 نداشت شتریراه ب   دو

 پس زده بود  ی رحم یرفت که او را با ب  یم  یمرد   دنِیبه د د یبا ای

 سپاردی م ی او را به فراموش  د یبا ای

 نبود  امکانش

 ! یبود، تظاهر به فراموش  یخوب  ینه یکرد اما تظاهر گز  ی وقت او و خاطراتِ خوششان را فراموش نم چیه

 درد و غم بودن.  ی به ب تظاهر

 .د یباز شدن در را نشن یصدا

 گذاشت. ی سرش م یداشت و او را رو ی کرد، دخترک در دل و جانش جا نگاهش

 آفتاب.  ی درست روبه رو ستاد، یا شیبه سمتش قدم برداشت و رو به رو آرام

 لبخند زد:  اریاخت ی ابروانش  از هم فاصله گرفت، سرش را به سمتِ باال سوق داد و نگاهش کرد، ب 

 !  ؟یزغال اخته ش  نجایا ینشست -

 توجه به حرفش گفت:  یب

 ! ؟یاومد  ی ک -

 آب رفت:  ریپرت کرد، به سمتِ ش  اط یح یرا در آورد و گوشه ش یها کفش

 االن. زهرا سادات خونس؟! نیهم -

 گذاشت و بلند شد: ن یزم ی ورا ر  دستش

 رفته خونه خواهرش.  -
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 . شیها یرا تاب داد و رضا شروع کرد به گفتنِ روزمرگ شینشست، پاها وانیا ی رو

 نبود  حواسش

 د یشنینم

 :د یصورتش پاش  یدستانش را رو  آب

 !  ؟یکن  یم  ریکجا س  -

 فاصله کنارش نشست: با

 .  رهیفکرم درگ کمی - 

 :د یربط پرس  ی.بد ی را نپرس  لیرا شکر کرد که سمج نشد و دل  شیخدا زادیتکان دادن سر اکتفا کرد و پر به

 

 چند سالته؟!  -

 

 و مسلسل:  قیعم د،یکش  نفس

 

 چهل و سه سالمه!   دمیخستم، ناام یو سه سالمه! وقت ستیب هی عاد ی همه چ یوقت -

 

 گفت: اریتاخ  یدختر را نداشت، ب  نیکرد، توان درک کردن ا نگاهش

 

 ! ؟یاالن تو کدوم وضع -

 

 فرو بست و نجوا کرد:  چشم
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 قرنه که زندم و صد سالمه!  ک یاالن انگار  -

 

 

 از اشک بود:  زی که لبر یدر چشمان شد ره یکرد، خ نگاهش

 خونه و خانوادت؟!  یبرا یدلتنگ  ی رو بذارم پا شونتیپر-

 

 ناخوش بودن حالش را معلوم کند. لِیو دل  یشانیپر نیکه ا  یحرف  یبود برا  اش ره ی بست، چشمانِ رضا خ چشم

 

 ندارم.  یامن خانواده  -

 

 . د یشن ی نکرده بود نم زی را ت شیکه اگر رضا گوش ها  ی اش آرام بود، به قدر زمزمه 

 تلخ نگاهش کرد:   یگشود و با لبخند  چشم

 

 که ندارمش.   هش یداشت چند ماه م ی قلب یض ی مامانم سرطان داشت چند ساله که ندارمش! بابام مر -

 

 ابروانش کم شد: یفاصله

 ... یخواهر برادر -

 را تکان داد:  سرش 

 فقط خودمم! خودم و خودم. -
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 دختر.  نیسوخت به حال ا دلش

 ترحم داشت. ی رنگ و بو نگاهش

 :گفتیکه م ی وقت  رفتی بلند شد، به سمتِ اتاقش م شیجا از

 آفتاب که خشک شه.  ریاستراحت کنم، زهراسادات که اومد بهش بگو گل ها را پر پر کردم و گذاشتم  ز رمی م -

 

 بزند. ی حرف نتوانست

 !د یفهم  یدختر را م حاال

 .داشتی را م  ش یو هوا شد ی کوه م د یتنها. با ی بود، تنها تنها

 .دادی از افکارش فاصله م  یتنها کم ، یاو کم د یبا

 

 تر  یهاچشم  نیا یخاطرت بهانه  یا

 مرا با خودت ببر ...!   بهانهی و ب برگرد 

 

 ( یدترکاباد ی)مج

 

 و پنج   ستیو شش/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 

 ی مشت دلتنگ  ک یخاطر  به

 تو  یخال ی خاطرِ چند سطر جا به
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 و   یکه در من گذاشت ی خاطر قرار به

 ستیخودش ن ی سر جا گرید

   ،یساعت شن مثل

 تو پُرم..   از

 !  …  یتو خال از

 (پوری اورمهد ی)

 

 مرد آرام و قرار نداشت! نیا

 نداشت! وانه یاز د یباخته، مجنون و دست کم دل

 گشت! نبود!   یی طال یِو به دنبالِ آن شئ   یگاه صندل ه یرا چسباند به تک اش ه یتک

 را کنج دهانش گذاشت: گاریس 

 فندک!  -

 حال و روز برادرش.  دنِیدنگاهش کرد، ناخوش احوال بود از   یکسر

 : زیم  یرو  یها  یلتر یف  ینشست رو نگاهش

 ! ؟یخودت رو به کشتن بد  یخوای م  ،ی دو تا پاکت دود کرد -

 

 :د یلبش باال پر یگوشه 

 ! رهیم ی نم گاریبا س  یکس-

 کرد قانعش کند:   یسع د،یکش  یق یعم نفس



 محصور 

365 
 

  ، یکرد ی تا صبح سرفه م شب یشه! د  ی داغون م هاته یدرست! اما ر.. رهیم ی نم یکس  دنیکش گاریداداش، با س   رارسالن،یام -

 !ست؟یحواسم بهت ن یکرد  الیخ

 

 پرت کرد:  زی م یآخر را رو  پاکتِ

 هام به خاطرِ...من خوبم! سرفه  -

 حرفش نشست: انِیم

 مثلِ خوره افتاده به جونت.   ی انکار نکن پسر! دلتنگ  -

 گفت: ی توجه به حرفِ کسر یب

 . زیرو بذار رو م  بت یج یذاشتکه گ  یفندک  -

 

 شد، روکشِ شکالت را کند و آن را مقابلش گرفت:  بلند 

 بخور!  ن یاز ا -

 

 :د یهم ساب یبست، دندان رو  چشم

 فندک!   ،یکسر  -

 گرفت. گاریس  رِ یروشن کرد و ز شینگاهش کرد فندک را برا کالفه

 نشست پچ زد:  یکه م ینیح

 !؟یشد  زادی کردن پر دایپ الِ یخیب -

 کرد!  اخم

 فرستاد: رونیرا نرم نرمک به ب دود 
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 .کنم  یم  داش یسنگم باشه پ رِی هنوز انقدر احمق نشدم! ز -

 :زتکاند ی م یرا رو  گارش یس  ته

 باشه  ینتونم به عنوانِ زنم بهش نگاه کنم اما هرچ د یشا -

 

 سخت بود:  ش یبرا قتی را به سقف داد، قبولِ حق نگاهش

 . زِدلمهی باشه خواهرمه! عز ی هرچ -

 پرت کرد:  زیم  یبود را رو  ده یرس  لتریکه به ف یگاریس 

 !ونمیمد  ی! من به اون خروا خروا شاد یکنم کسر  ی م داش یپ -

 حالِ ناخوشش چه کند. نیا یبرادرش، برا  ی برا دانستینم

 و کالفه و سردرگم:   قیعم د،یکش  نفس

 

 که مهلتش تموم شده؟!  ی گفت  یبه حاج عل -

 

 پا انداخت: یپا رو  د،یلبش باال پر یگوشه 

 جوب بخوابه!  یتو  ایکنه   دایرو پ زاد یپر د یبا ایشه،  یدونه حرفِ نَوش دو تا نم  ی خواد! خودش م ینم ی ادآوری -

 

 . ختیر لونیونِ نارا در گاریس   ی ها لتریو ف   د یکش ز یم ی بلندشد، دستمال را رو شیتکان دادنِ سر اکتفا کرد، از جا به

 نخ در آن مانده بود! کی پاکت بود و تنها  نیسوم د،یهم ساب  یرا باز کرد، دندان رو  پاکت

 

 !؟یباور کنم سالم ی ازش مونده! تو دو ساعت سه پاکت دود کرد  ی کیفقط  -
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 و شش   ستیو هفت/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 

 

 اتاق نشست، چشمانش بسته و دلش باز ماتم گرفته بود.  کنج

 کرد!   یم  سیو صورتش را خ د یچک یم  لیدل یب اشک

 بماند خواستینم

 شهرش را کرده بود  یهوا  دلش

 نماند! نجایکند اما ا اش ه ی و دود و غبار را مهمان ر رد یبگ  قیعم یبود در همان تهران دم  حاضر

 سردرگم. شیاز پ ش یشده بود! کالفه و ب کالفه

 بالشت فرود آمد:  یرو  شیها مشت

 ! دم؟یچرا پا پس کش -

 

 بود:  ش یگشود، نگاهش به رو به رو چشم

 !  گرفتمی موندم تا ازش انتقام م ی م د یموندم! با ی م د یبا -

 

 کند.  شان یاو را پر  یالحظه  آمد ی آمد، دلش نم ی ! دلش نمد یکش  قیعم یآه

 سر و صدا از خانه خارج شد.  یرا تن کرد و ب  شیها لباس 

 و فروزان را کرده بود.  ی ب یب  یِهوا  دلش
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 خانه را بلد بود قدم برداشت و خدا خدا کرد محسن خانه نباشد. آدرس 

 منتظر ماند ستاد، یدرخت ا پشتِ

 داشت    د یترد

 .رفتی م د ی آماده بود با نجایکه تا ا حاال

 گشت.  یم  و بعد به خانه بر د یدی آن ها را م قهی چند دق تنها

 لب  رِیدر کوباند و درهمان حال ز   به

 را داشته باشد و محسن در خانه نباشد.  شیتا خدا هوا  فرستادی م   صلوات

 گفت: ی آمد که م  یم  ی ب یب یصدا

 پشتِ دره؟!  ی ک -

 

 اش:و بعد زمزمه  شیها  یی شدن دمپا دهیکش یصدا

 چرا جواب نم...  -

 

 افتاد مبهوت شد. زادیرا باز کرد و تا نگاهش به پر در

 بود و خوشحال.  شکه

 زد:  ی در چشمانش دو دو م اشک

 ... زادیپر -

 

 را به آغوش گرفت و نجوا کرد:  او

 دلم تنگ شده بود براتون.  -
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 را پشتِ کمرش گذاشت و شرمزده گفت:  دستش

 . ومدهیتا محسن ن ا یتو! ب ایب -

 

 انداخت و لبخند زد.  اط یبه ح ینگاه

 اومد؟!  ایدخترِ فروزان به دن -

 

 در آغوشش از خانه اش خارج شد. ی که تمام شد فروزان با کودک حرفش

 کرد  نگاهش

 آمد. ی مادر شدن به او م چقدر

 سمتش قدم برداشت، گله کرد:  به

 معرفت؟!  ی ب شهی دلِ ما تنگت م  یمکه؟! نگفت  یحاج یحاج یرفت  -

 

 : د یدهانش را بلع آب

 برم.  ینشد بمونم. االن هم اومدم که جَلد  -

 

 که در آغوشش بود.   یافرشته   یرهیخ زاد یکرد و نگاه پر  یفروزان گله م  ستاد،یا شیبه رو رو

 :د یو نرمش کش د یسف یگونه  ی شستش را رو انگشت

 ! ه؟یاسمش چ -
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 سپرد:  زادی را به آغوِش پر کودک

 . زادیپر -

 

 دستِ کوچکش نشاند: ی رو یابوسه 

 جانم؟!  -

 

 کند. ییرایبه سمتِ خانه رفت تا از مهمانش پذ  ی ب ینشست، ب  وان یا ی رو د،یخند 

 

 . زادیاسمش رو گذاشتم پر گم ی م -

 

 بهت سر باال آورد، نگاهش کرد و ناباور گفت:  با

 خزان  -

 

 حرفش نشست: انِیم

 

 . زادیعوض شد گذاشتم پر ممیتصم ی لحظه آخر -

 

 و هفت   ستیو هفت/ قسمت صد و ب  ستیب فصل
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 بود.  یرسم رِ یساده و غ پشیشلوارش گذاشت، ت بِیدر ج دست

 کوچک.  تییو آن سو  اطیبود و نگاهش از پنجره  به ح واریبه د اش ه یتک

 کنجِ دهانش بود و غرق بود در افکارش.  یگاریس 

 را روشن کند. گاریغرق که از خاطرش رفته بود س  انقدر

 عشق نافرجام. نیسوخت به حالِ ا یش مسمتش آمد، دل به

 :د یبه آتش کش شیرا برا گاریگرفت و س  گاریس  رِ یرا روشن کرد، ز فندک

 

 شناسمت. ینم گه ید   -

 

 اش خط افتاد، حرفش را ادامه داد:  ی شانیو پ  د یبه باال پر ابروانش

 

 گذره؟!   ی م ی دور و برت چ یا! متوجه یتو خودت    -

 

 کانتر نشست:  ی رو

 ... راریگذره. ام ی م ی داد ی که به حاج عل  یهفته از مهلت  ک یاالن  -

 

 فاصله داد:  شیرا از لب ها گاریس 

 شه.  یاون مرد کارتون خواب م ای شهی م  بمینص  زادیپر ای دنش،ید  رمیحواسم هست! امروز م -

 

 :د یشانه اش کوب  به
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رو دوا   ی از عمارتِ خودت درد یانداختن حاج عل رونیرو انتخاب کن دلت رو خوش کنه، ب یپسر! اما برد  یابرنده  شه یتو هم -

 کنه!   ینم

 

 و آرام تر نجوا کرد:  د ی کش  یقی کرد، نفس عم مکث

 کردن خواه...  دایاما پ - 

 : د یغر شیحرف ها انیمشت شد،  م دستانش

 ! زادیپر-

 را تکان داد:  سرش 

 کنه.  یتمومِ درد هات رو دوا م  زاد یکردنِ پر دایپ -

 اش آرام بود: گرفت، زمزمه   گاریاز س  قیعم  یکام

 ارزه برام.  ی نفره! اما قِد هزار نفر م هی اون  -

 

 . اوردیخودش ن یاما به رو  د یشن یکسر

 داد.  د یرقص یدر هوا م که آزادانه  ی کرد و نگاهش را به دود سکوت

 

 .رفترِخیاون پ دنِید  م یر ی لباس تن کن که م  - 

 

 برادرش به مُرادِ دلش برسد.  خواستی زد، گل از گلش شکفت، دلش م یبشکن

 

 ! ؟یکوچه بازار   ایباشه  یرم لباس عوض کنم، رسم ی من م -
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 پرت کرد:  رونی بود را از پنچره به ب دهیرس   لتریکه به ف یگاریس  د،یخند 

 

 لرزه.  یمن و تو م  ی قدم ها  رِیاون خونه ز نیبپوش! امروز زم یرسم -

 

 رفت گفت:   یکه به سمتِ اتاق  م ینیح

 

 لرزه.   یدر همت م ی از ترس و اخم ها یدر همون حد تن و بدنِ حاج-

 

 نثارش کرد. یاوانه ی و د د یخند 

 قرار گرفت:  شیرو به رو  ی رسم یکت و شلوار ک یآماده با  یکسر

 

 قربان؟!  م یبر -

 

 پرت کرد:  نییبود از را پنچره به پا  دهیرس  لتر یکه به ف  یگاریرا تکان داد، س  سرش 

 

 جنگِ آخر.  یبرا  می بر د یلباس هامو بپوشم که با  یجَلد  -

 زنگِ در بلند شد.  یقدم را به سمتِ اتاق برداشت که صدا  نیو سکوت کرد.اول د یخند 

 ! هی ک  نییب -

 بعد خودش به سمتِ اتاق رفت. و
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 .....***.....، مشتش را به در کوباند و گفت: د یرس به گوشش  ی عصب یمکث، کالفه و تا حدود  ی با کم ی کسر یصدا

 

 الکردار! االن وقته اومدنه!   -

 

 گفت:  یو رو به کسر د یکش  یق یعم نفس

 در رو باز کن، لباس هات رو عوض کن!   -

 

 چسبه بهمون.  یم  شهی بختک م یحاج عل دنِ ید م یر ی بفهمه  م -

 

 و هشت   ستیو هفت/ قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 

 بود:  شانی سوهانِ روح هر دو شیصدا

 

 دل خاله.  زِ یعز یی! کجارارسالنیام -

 

 . شیلب ها ی که نشست رو ی شخند یخودش نبود ن دست

 

 احوالِ خاله خانم؟!  -

 : د یبود کش شهیکه نامرتب تر از هم  ششیبه ر ی و دست ستاد یا  ش یگونه اش نشاند؛ رو به رو ی رو یابوسه 
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 و پشمو! ش یر نیبزن ا -

 گرفت و گفت:  ی را باال انداخت؛ ژست شی ابرو ی عقب رفت، تا یقدم

 سر و وضع؟!  ن یجذاب تر نشدم با ا -

 

 گذاشت:  زیم  یرا رو فشی را در آورد، ک شالش

 

 . یاصل و نسب شد  یشلخته و ب یآدم ها  ه ینه! شب -

 

 نشده بود.  یحضورِ کسر یهنوز متوجه  غمای را به کانتر چسباند،  کمرش 

 هوا؟!  رهی م شهی دود م ش یآد با ر ی به دست م ش یاصل و نسب با ته ر -

 

 حرفش را ادامه داد:  رارسالنیو ام  د یکش شیبه لباس ها یدست

 

 اصل و نسب به اخالق و شعوره خاله خانم.  -

 

  یم  نییامه را باال و پاتوجه به آن دو صفحات روزن ی پا انداخته بود و ب یرا رو  شیکه پا  یرا باال آورد، تا نگاهش به کسر سرش 

 شد و گفت:  رارسالنی بحث با ام ال یخیکرد افتاد  ب

 به به! مفت خوران عالم هم که حضور دارن.  -

 

 از صورتش فاصله داد و با لحن گستاخش نجوا کرد:  راروزنامه 
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 سالم عرض شد! -

 

 : د یمش شده اش  کش ی در موها  یرا باز کرد و دست  شیمبل نشست، موها ی رو

 ! بد نگذره؟! کیعل -

 

 . آوردی هم کم نم ی زند و کسر ی م ش ین غمای دانستیکرد، م   یحرف نگاهشان م یب  رارسالن یرا بست، ام روزنامه 

 گذشت! اما االن...  یقبل از حضور سرکار خانم بد نم -

 

 شد: رهیخ غمایدر چشمانِ  د، یکش شیدر موها  پنجه

 گذره!  ی بد م ی نگ  یبگ  -

 را کنترل کرد!  اش دهخن

 باهم سرِ جنگ داشتند. شهیهم

 اش را بهم جفت کرد و تکان داد و بعد انگشتِ شست و سبابه  رفت،ی م ی که به سمتِ کسر ین یح رارسالنیام

 تفاوت کنارش نشست. یب

 را باز کرد و دو طرفِ مبل گذاشت. شیها دست

افتاده رو روال   تیتو کجا رفته؟! زندگ یایاحمقه، هوات رو داره اما ح  پسر نی! ایکه ندار  یهم بهت بد بگذره! خونه زندگ د ینبا -

 با مالِ مفت خواهر زادم.  ی کن  یو حال م

 

 : د یغر رارسالنیام

 کنم.  ی احترام یاحترامت واجبه! نذار بهت ب غما،ی -
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 اخم نگاهش کرد :  با

 ! گم؟یدروغ م-

 را تکان داد:  سرش 

 !یگی مزخرف م  -

 رفت   ش یبرا یامشت شد، چشم غره دستانش

 گاه مبل داد:  ه یرا به تک اش ه ی گرفتن جواب، تک ی برا یشد در چشمانِ کسر رهیبعد خ و

 

کنم، عصر کفِ مزون    یم  میرو تنظ کیباد الست ی! از شما چه پنهون خاله خانم، صبح تا ظهر تو آپاراتستیاز خدا پنهون ن -

 خودمه!   یت و نونِ بازو کشم! حقوقم حقوقِ زحم ی م ی داداش رو ط

 

 رفت گفت: ی که به سمت آشپزخانه م  ینیبلندشد، ح شیجا از

کنه و به قولِ خودت مفت    یم  لیو م ف یرو ح ر یکه پولِ ام ی احترامت واجبه اما اون ،یمادرم  یازت گذشته، جا یسن و سال -

 نه من.  ی خوره خودت

 

 .آمد ی خونش در نم ی زد یم  کارد

 و پشتش باشد. د یبگو ی به کسر یزیداد تا چ   رارسالنی و نگاهش را به ام د یهم ساب یرو  دندان

 باال انداخت: یااو شانه  اما

 .کنمی دخالت نم -
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با غرور پوزخند زد و   غمایگذاشت،  ز یم یرا رو   گرید وانِ یداد و ل رارسالنیرا دستِ ام  وانیل  کیشربتِ خنک برگشت،  وان یدو ل با

 .د یرا به چنگ کش وان یزود تر از عمل کرد و ل یکسر  رد یشربت را بگ  نوا یکه خم شد ل ی وقت

 کرد گفت:  ی م ک یرا به لب نزد وانیکه ل  ی نیچرخاند و ح وان یپا انداخت، قاشق را در ل ی رو پا

 خواهر زادته.  یدرست کن! تعارف نکن خونه   یخواست -

 

 و نه   ستیو هشت/قسمت صد و ب  ستیب فصل

 

 : د یمبل چنگ زد و بلند شد، با حرص لباسش را پوش   یرا از رو  مانتوش 

 حرف دارم برات.  دنتید امیپسر نبود بگو ب  نیهر وقت ا -

 از خانه خارج شد.  شیلباس ها دن یفوراً بعد از پوش  غمایرا تکان داد و  سرش 

 و خجل گفت:   د یخند  یکسر

 

 باشه خالته. یداش هرچهو آدم حرف بزنم. ببخش دا نیباهاش ع ذاره ی واال خودش نم -

 

 به ساعت انداخت: یرا بست، نگاه در

 شد. ر ی! لباس بپوش که دیاخو یزتر ی ! خالمه اما تو برام عزیجوابش رو داد ی خوب کرد  -

 

 ** 

 

 گرگ بود! نه عقاب. خودش بود و خودش.   نه
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 .تیسراسرِ وحشت بود و سراسر جد  خودش 

 آورد.   یابروانش زبانِ بند را بند م نیب اخم

 شدن را نداشت. ک یجرات نزد یکس

 . د یلرز ی محکمش م  یقدم ها رِ یز نیزم

 خود کرده بود.  ر یرا اس  گاریس  گرش یشلوار و دست د بِیدستش در ج کی

 نقص بود. ی کامل و ب لشیاستا

 زد:  اد یبا اضطراب فر یکی

 

 اومد.  ییاومد! آقا طباطبا ییطباطبا -

 

 .د یلبش باال پر یگوشه 

 کفشش.  زِ یشد به نوکِ ت رهیو خ  ستادیا اطیح وسِط

 آرام پچ زد:  یکسر

 سکته رو زد!  -

 گفت: ش یدندان ها ن یرا حفظ کند، از ب تشیکرد جد  یسع

 ! سیه -

 . شیشود به رو به رو رهیو خ ستد یدر هم محکم با  یشود و با اخم ها یبود تا او هم جد  یکاف نیهم

 باز شدن در به گوش بخورد.  چِیق  یبود که صدا ادیباز شد و سکوت آنقدر ز در

 . د یکش ینفس نم  دانیم  نیدر ا یکس

 .شد ی م لی تکم ی زدن حاج عل نیقدرت که با زم  کیقدرت بود،  کی  رارسالن یام ی خودش  برا نیکردند و ا  یخطر م احساِس



 محصور 

380 
 

 . لرزدی مرد م  یکرد پاها ی حس م د،یه باال کشآرام آرام ب شینگاهش را از کفش ها ستاد،یا شیبه رو رو

 :د یباال پر ش یابرو ی تا ک ی د یصورتش که رس  به

 ! ؟یآماده ا  -

 

 :د ی کش  شیلب ها  یرا رو  زبانش

 . می باهم حرف بزن د یبا -

 کرد:  ک یرا به گوشش نزد سرش 

 

 !  لباس تنت تمومِ سهمت از مال و امواله منه.  یوراج ی برا یداشت  یهفته وقتِ اضاف ک ی -

 

 : د یکش اد یرفت، فر عقب

 

 ه ییطباطبا رارسالن یعمارتِ به اسمِ ام نیاز امروز به بعد ا -

 

 :د یشد که او غر کی نزد ی مراد

 

 . یدرخت هرس کن  میندازمت ور دستِ رح ی م ی ش  کیقدم نزد  ه ی -

 

 نگاهش را به تک تک اعضا داد:  رارسالنی انداخت و ام نییسرش را پا ستاد،یجا ا همان
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 نداره.  ازین یشاه عبداله یدست ها  ر یبه ز گه یعمارت با حضورِ من د نی! انیهمتون اخراج -

 

 را گرفت:  شیبازو

 ... رارس یام -

 

 کند:  شتر یبود که ترسش را ب قیرا به عقب کج کرد، اخمش انقدر عم سرش 

 

 هستم.  ییطباطبا -

 

 ی و هشت/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 

 جدا کرد:  شی دست ها  نِیرا از ب شیبازو

 ! یکسر   -

 

 بله آقا؟!  -

 

 را بلد بود! سرش تکان داد و گفت:  کارش 

 و دار و دستش نشون بده.  یراه خروج رو به شاه عبداله -

 



 محصور 

382 
 

 پسر.. -

 سمتش برگشت: به

 ! ی! خوش خوشانت تموم شد! حاال نوبتِ توئه که تو پارک بخوابیحرف زدن ندار  یتو اجازه  -

 

 مانده بود:  یفرستاد، تنها حاج عل  رون یتمامِ افراد را به ب  یکسر

 . رمیرو بگ  میو کارت بانک  چیحداقل بزار سو -

 

 :د یخند 

 !؟یخوای نم ی ا گه ید  زیچ -

 

 کرد، به شانه اش کوباند: نگاهش

 از عمارتِ من گورت رو گم کن! -

 

 : د یکش ادیرا گرفت، فر شیبازو یکسر

 باهات حرف بزنم.  د یبا -

 را تکان داد:  سرش 

 . می تا حرف هامون رو بزن ی ایبعد م یخوابی م  ابون یدو شب تو پارک و خ -

 

 کرد!   ینم ان یب می اش را مستقرا بلد بود، خواسته  کارش 

 بود!  نیهم راهش
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 .د یرس ی اب مراه زودتر به جو نیا

 . رارسالنیام -

 :د یشد فهم ی م شیرا از صدا  نیبود و ا نیخشمگ 

 .یی! طباطباکهیهستم مرت  ییطباطبا -

 : ستادیاو ا ی به رو رو

 . یهست یشاه عبداله  ، یستین یی! تو طباطبایها هست یتو از ما شاه عبداله -

 :چد ی مشت شد تا دورِ گردن او نپ دستانش

 ! شتهیرگ و ر شم؛ی شه بگم رگ و ر یانگم م  -

 

 کردم!   دایخواهرت رو پ -

 

 !خواهرش؟

 .زادش یپر

 ! زادش یپر آخ

 خواست.  یرا نم نیشد، خاموش شد، نگاهش کرد، مگر هم آرام

 فرصت استفاده کرد:  از

 

 .مارستانیبود تو ب ی هفته بستر کی!  ستیحال و روزش خوب ن -

 . ختیآتش خشمش فرو ر  یرو خیاب  یپارچ

 که فقط او بشنود گفت:  ی آرام طور یکسر
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 ! خودت رو نباز. خوادی رو م نیاون هم -

 

 :د یهم ساب  یخود برگشت. دندان رو  به

 

 آدرسش! -

 

 از ترس.  د یلرز  یم شیپاها د،یترس  یم

 پشتش نبود  یکس

 بود  تنها

 تنها.  یتنها

 .رازی...ش ریش...ش  -

 

 شد: کینزد  یبهت نگاهش کرد.قدم  با

 ! راز؟یش  یکجا  -

 

 را باال انداخت، به سمتِ در رفت، هوس از دست دادن جانش را کرده بود:  شیابرو  یتا

 رم که مهمونِ پارک شم.  ی من م -

 :د یغر

 . یشاه عبداله -
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 چشم بست و دستانش را مشت کرد  ستاد،یا

 سمتش رفت:  به

 آدرسش. -

 

 ک یو    یو نه/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 

 حرف زدن نداشت. جرات

 گفت.   یادرس را م د یبا

 لبخند زد.  ی روزیبا پ رارسالنیآدرس را نجوا کرد و ام آرام

 . ردیکه نثارش کرد باعث شد لبخندش عمق بگ  یانداخت، چشمک یبه کسر ینگاه

 ..یبگو اهل عمارتِ شاه عبداله -

 اش را اصالح کرد: را نصفه رها کرد، جمله  حرفش

 داخل.  ان یب ییاهلِ عمارتِ طباطبا -

 د، یبه سمتِ در دو یکسر

 بودند.  ستادهیافراد پشتِ در ا یرا باز کرد تمام در

 به داخل گذاشتند. یقدم  یکسر  یاشاره با

 به دوازده نفر!   دونفر،

 .بودند ستاده یا یحاج عل پشتِ

 اشاره کرد:  یحاج عل به



 محصور 

386 
 

 .یگفتن داشته باش   یبرا  یحرف  د یگمونم با -

 

 تکان داد.  سر

 :ستادی و رو به آن ها ا ر یبه ام پشت

 . نیشناخت یرو م ثمیم  ن،یاخونه  نیساله تو ا یس  -

 دست به او اشاره زد:  با

 و سولماز. ثم ی! پسرِ میشاه عبداله رارسالن ی! امثمهیپسرِ م نیا -

 

 ارام پچ زد: ی .کسرستادیاقتدار تمام ا با

 گم.  ی م ک ی! بردت رو تبریاخو  یدونیم روزِ یپ -

 

 را مرتب کرد:  کتش

 

 زاده یکردنِ پر  دایبعد از پ  یبرد اصل -

 را گوش دهد.  شیکه مجبور بود تک تک حرف ها د یترس  ی سمتش آمد. انقدر م به

 بود.  رارسالنیام یو نگاهش به کفش ها نییپا سرش 

 ضرب گرفت:  ن یزم ی نوکِ کفش رو با

 . دنتید ام یم ی به زود -

 سمتِ در رفت:  به

 تت.عمارت امانت بمونه دس  -
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 از ترس.  د یلرز یکه م  یاز رفتنش او ماند و تن و بدن بعد 

 و اسوده.   قیعم د،یکش  نفس

 د یدی تار م چشمانش

 بود. ی قدر فِ یبود و با سنِ کمش حر رارسالن یداد؟! مقابلش ام  یرا پس م  زیچه چ تقاص 

 به سمتش آمد:  ی مراد

 ! ن؟یآقا خوب -

 کرد پله هارا باال برود.  یگرفت و سع  واری د یتکان داد، دستش را لبه  سر

 . د ید ی را نم شیپا ی و جلو شد ی تار م  دش ید ی ا لحظه 

 تکان داد و در را باز کرد:  سر

 تو.   نیایفعال ن -

 داد:   هیرا بست، کمرش را به در تک در

 شده کابوِس روز و شب هام. -

 .د ینفس تمامش را نوش  ک یکرد و  کیآب را به دهانش نزد   وانیرا باز کرد، ل  راهنشیپ یهادکمه 

 کرد:  ی سرش خال یآب را رو  د، یرا به دست کش پارچ

 از اون روز.  یکه بفهمه! وا  یاز روز  یوا  -

 

 کف دستانش گرفت.  نینشست، سرش را ب واری د ینم دار گوشه  یو لباس   سیخ ی موها  با

 کشه!  ی پسر اخر منو م نیا -

 شد. یسفر  م ی راه زاد یکردن پر دایپ  یبرا  د ی. باد یسر کش یآخر را باال آورد و با سرخوش   وانیل

 داد و پچ زد:   رارسالنینگاهش را به ام یکسر
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 بزنم به بدن.  ک یپ هی به سرم زده  -

 

 گاه مبل چسباند:  هی را به تک اش ه یانداخت، تک ز یم ی را رو وان یکرد، ل اخم

 

 خود کرده پسر!   ی دلت ب -

 

 کرد گفت:  یرا جمع م  ز یم ی رو یهاشه یو ش  شد ی که بلند م ینیح

 رو نکنه!  ی زهرمار  نیخورم که دلت هوس خوردن ا یمنم نم -  -

 پسر مرد بود!  نیچقدر ا لبخندزد، 

 خوردیم  الس یشربت گ خودش 

 را انجام دهد. شیکار ها  یکه کسر شد ی نم نیبه ا ی رقمه راض چ یکرد اما ه  یدود م گاریس  ،

 

 و دو   یو نه/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 شد! رهیخ زاد یچشمانِ پر در

 اش چسباند. یشانیاش را به پ یشانیپ د،یکش  شیگونه ها  یرو  دست

 بود!  دلتنگ 

 موج دار و بازش. یشد به موها ره یعقب رفت، خ  ی و قدم د یکش  یق یعم نفس

 کش آمد.  ینرم نرمک به لبخند  شیها لب
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 گذاشت:  ز یم یرا رو  وهیشد، ظرفِ م کینزد

 . یمحوش   نجوری که ا ی نیب ی م ی زیچ ی لمیکنه ف ی ندونه فکر م ی! کسیبه نقاش  یزل زد  یسه ساعت -

 گره خورد. زاد یکه چشم گشود نگاهش در نگاهِ پر  یهم فشرد  و وقت  یرا رو  شیمبل رها کرد، پلک ها یرا رو  جسمش

 عکسش. ای هینقاش  نکه یزنه! شک دارم به ا ی خودش مو نم با -

 را تکان داد:  سرش 

 !یپاک عقلت رو از دست داد  -

 برد گفت:  ی که به سمتِ دهانش م  ینیرا از درونِ ظرف برداشت، ح بیس 

 که ته کار نوشت.   میشعر ن یهالک ا -

 زد، با همان دهان پر  نوشته را خواند: ب یبه س  یولع گاز  با

 ! ستیبهتان ن یکه تو در خونِ من  م یگر بگو -

 و چشم بست.  د یرا جو بیس 

اندازه خوب   نی بود و مطمئن بود حالِ دلش هم به هم شیلب ها ی لبخند رو زدی حرف م زاد ینگاهش کرد، هرگاه که از پر یکسر

 است.

 ...اما

 دست آن ها نبود.   ریتقد 

 قلم سفارش داده بود.  اهیس  ی را با طراح  زادین شده بود که عکسِ پرمجنو آنقدر

 اش شد. رهیپا انداخت و خ ی رو پا

 شود!  یدانست چه م ی نگاهش به عکس بود، نم همچنان

 خبر بود!  ی سال از آن ب ستیکه ب یبرادرِ به خواهر  یاتفاق شوم و دلدادگ  نیا آخرِ

 کرد.  دایموردِ نظرش را پ یرا بلند کرد و صفحه  زیم  یرو  ی برداشت، برگه ها یرا از قابِ نقاش  نگاهش
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 ! ه؟ی چ نایا -

 مبل داد: گاهکه یرا به ت اش ه یتک

 شعر.  -

 اش از تعجب  در هم رفت ناباور گفت:  چهره

 شعر؟!  -

 تکان داد:  سر

 کنم.  دحفظش یبا -

 سکوت کرد!  د ید  زادیپر یِرا به نقاش  رارسالن یرا خواست بپرسد اما تا نگاه ام  لیدل

 واضح بود.   لیدل

 کرد.سکوت کرد تا او در آرامش شعر را حفظ کند.  ی او شعر حفظ م یبرا

 شد! اش ره یمدت خ تمامِ

 نداشت.  یکه عاقبتِ خوش  ی عاشق بود! عشق برادرش 

 تنها گذاشت.  زادش یبا پربلندشد، او را  شی و از جا د یکش  یق یعم نفس

 ** 

 را به دست گرفت؛ تر و تازه بود!  انگورخوشه

 . یمل ِدی و  تول گ یقولِ رضا اورگان به

 گذاشت. ی بود و با ولعِ حبه حبه را در دهانش م ده یچ ی خانه شاخه ا اطِیح از

 بود.  ند یخوشا شیبرا نشیریش  طعمِ

 جدا کرد، به سمتش گرفت:  ی ا خوشه

 خودت بخور.  -
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 .دمی تو چ ی برا نو یمن خوردم! ا -

 تشکر نگاهش کرد و لبخند زد.  با

 گذاشت.  شینشست و ظرف انگور را جلو نیزم  ی رو  شیبه رو رو

 به جلو خم شد و آرام گفت: رضا

 شم. ی اعزام م گهیچند وقتِ د -

 بود.  دهیرس از او نپ یوقت سوال چیکارش ه  یکرد، درباره  نگاهش

 کجا؟!  -

 .زند ی لبخند م ن یچن نیکند که ا ی کرد در سرش هدفش را تصور م الیخ  زادیرا بست و پر چشمانش

 ! هی سور -

 نجوا کرد:  ده یبر دهیبر زاد،ی پر یگشود و چشمانش گره خورد در نگاهِ بهت زده  چشم

 ! ه؟ی..سو...سور...سورس.-

 

 آرام  و  زمزمه وار بود:  شیرا تکان داد، صدا سرش 

 شم.  یم  نبیرسم! مدافعِ حرمِ خانم ز  ی به آرزوم م -

 

 کرد!  ی را نم فکرش 

 کرد!   یفکرش را نم اصال

 در ذهن داشته باشد.  یهدف نی در سن و سال او چن یپسر

 : د یدهانش را بلع بزاق

 ! دونه؟ی زهراسادات م  -
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 اش:  یشانیپ یاز لبش محو شد و اخم نشست رو  لبخند 

 .شنی بفهمن! بفهمن مانع رفتنم م د ینبا -

 ..اما.  -

 انگور را به سمتش گرفت:  ی  خوشه

 گم.   ی کم کم خودم بهشون م   -

 انگور را از دستش گرفت و گفت:  یخوشه

 .  یذاره! تو نورِ چشم سادات   یمطمنم زهراسادت نم -

 رنگ داد:  یارا به موکتِ قهوه  نگاهش

 خدا بزرگه!   -

 کرد، در فکر فرو رفت!  سکوت

 

 و سه   یو نه/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 

 را مشت کرد:  شیچسباند و انگشت ها یخودش را به پشت دهیاو انداخت، دخترکِ ترس  یاش را رو  یگوش  نورِ

 ! ؟یترس  ی م -

 : د یدهانش را بلع بزاق

 .وحشت دارم   یکیاز تار -

 کرد آرامش کند:  یسع

 خوب فکر کن!  یها ز یبه چ -
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 وحشت و حسِ ترس خنده اش گرفت:  انیم

 شه که بهش فکر کنم. ینم دای پ یخوب  زیمن چ یِ تو زندگ -

 بالشت گذاشت. یو سرش را رو  د یدراز کش ن یزم ی کالفه رو رضا

 کرده بود.  شتر یشد وحشتش را ب ی داخل م پنچره  ی درز ها ی باد که از ال یصدا

 وسِط تابستون و بارون؟!  -

 رحمتِ خداس! شاکرش باش. -

 رضا بود.  ی خانه نورِ کم چراغ گوش  یِفرستاد، تنها روشن  رونیبه ب ق یرا عم نفسش

 از اقوامشان رفته بودند و هنوز بازنگشته بودند. یکی ادتیبه ع ی مرتض د یو س  زهراسادات

 وحشت داشت.  یکیاز تار ی از همان کودک د، یلرز ی تنش م تمامِ

 ! ؟یخوب  زادیپر-

 :د یلرز یم شیصدا

 . ترسمی م -

  ی که دلت م  ی زیبلندت گوشتِ دستت رو سوراخ کرد ولشون کن، حرف بزن چشم هات رو ببند و چ ی آروم باش! اون ناخن ها-

 خواد رو بگو. 

 بست، آرام آرام انگشتانش را باز کرد:  چشم

 خوند!   یرفت بابام برام شعر م یبرق م یوقت -

 :د یکش  یق یعم فسن

 .وحشت بود که عاشق شعر  شدم   یآرامش تو   نیبه خاطرِ هم د یشا - 

 اش خاموش شد. ی با خاموش شدن باطر اش ی گوش  نورِ

 فرستاد:  رونیرا نامحوسس به ب نفسش
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 ! تو بخون!ستمیمن شعر بلد ن -

 

 کرد، هنوز چشمانش بسته بود.  مکث

 را تر کرد:  شیها لب

 

 سپارمتی از نظر به خدا م  بیغا ی ا -

 

 کرد:  نیکم  شیدر گلو بغض

 

 و به جان دوست دارمت   یجانم بسوخت-

 )*حافظ(

 .نشستی به  دل و جان م شیهم افتاد؛ صدا یچشمانش ناخودآگاه رو  

 باعث شد دوباره بپرسد:  شیصدا بغض

 ! ؟یخوب -

 :د یکش  یق یعم آه

 خوبم!  -

 

 و چهار   یو نه/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 ناراحتت رو تصور کنم.  ی تونم چشم ها  یاما م کهی! درسته تاریستیخوب ن  -
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 داشت  یحس خفگ  د،ینفس کش  د،یاش گذاشت، نفس کش نهیس  یرو  دست

 شد. یکه خوانده بود تکرار م یذهنِ خسته اش مدام شعر  در

 خود نجوا کرد:  شیرا با دست پوشاند، پ  صورتش

 سپارمت.  ی به خدا م -

 

 !شد ی تمام نم  شیها ی گونه اش نشست، چرا بدبخت  یاشک رو  ی ا قطره 

 زد:   شی نگرانِ حالش بود، صدا رضا

 . زادیپر-

 

کرد   یفکرش را نم  خت،یری اشک م یکیصدا در تار یآسوده، ب  یالیرا نداد، چشم گشود و نگاهش را به سقف داد. با خ جوابش

 برگردد و اتاق روشن شود.  اره کبیبرق به 

 شده بود!  ر یبلندشد، د شیاز جا فوراً

 بود.  دهیرا د شیاشک ها رضا

 او بلند شد و به سمتش قدم برداشت:  با

 چت شد؟ ستا،یباتوام! وا زاد یپر -

 

 به سمتِ اتاقش قدم تند کرد.  برهنه  یپا با

 دختر ناخوش است! نیدانست حالِ ا  ی ند، منداشت که بز یقرار گرفت، حرف  شیبلند برداشت و رو به رو  یگام

 بود.   ر یبست، با خودش درگ چشم
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 .د ی را کنار گذاشت و دختر را به آغوش کش شیو باور ها افکار

 رضا بود!  ینه یدر س  سرش 

 : د یاو را به عقب هل بدهد و بگو کباره یباعث شد به  رارسالنیبه عشقِ ام انتیخ حسِ

 .تنها باشم  خوامی م -

 

 در گذاشت و مانع رفتن به اتاقش شد.  یره یدستگ  ی را رو دستش

 . ینداشتم، فقط خواستم آروم ش  ی من منظور -

 

 و لب زد:   د یسرخ و به خون نشسته بود، خند  چشمانش

کنار   ا یاال هم ب. حشهی شه داداش رضا! نم  یمهار شه؟! نم ی کوه بدبخت  هی بغل  ه ی دوتاست که با  یکی هام  ی بدبخت ی کرد ال یخ - 

 بذار برم تو اتاق خستم. 

 

 رضا؟!  داداش 

 ابروانش کم شد: یفاصله  امد،ین خوشش

 .یست یتو هم خواهرِ من ن  ستم،یمن داداشت ن -

 

 تفاوت به اتاقش رفت. یب  زادیمقابلش کنار رفت و پر از

 از جانبِ او!  یاماند و جمله  او

 داداش رضا.   یو با جمله   ی خوابیماند و تا صبح ب او
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 منم که یار به حالم   عاشق

 نکرد...   نظر

 

 )هوشنگ ابتهاج( 

 

 و پنج   یو نه/ قسمت صد و  س   ستیب فصل

 

 

 نگاهش کرد: ی را به دست گرفت و بلندشد، کسر ینقاش  یتابلو

 ! ی اخو یسال رو رد کرد  جده یوقته ه ی لیخ -

 

 اش بلندتر شد،ادامه داد: خنده  ی زد، کسر شیبه پا یچرخاند و لگد در کاسه  چشم

 . رهی گ یخندت م ینیی داداش خداشاهده خودتم خودت رو ب -

 بست گفت:  یکه در را م   ی نیسمت اتاقش رفت، ح به

 صاحب رو.  ی اون دهنِ ب ریگِل بگ  -

 

 مبل رها کرد.   یخودش را رو  یکسر

 مکث محو شد. یو بعد کم را به لبخند  شینرمک خنده جا نرم

 بود.  زادیو پر رارسالن یام  یفکر و ذکرش آخر و عاقبتِ رابطه  تمام
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 عکس شد. یره یزد و خ هی تخت تک یتخت گذاشت و خودش پا  یرا رو به رو  ینقاش  یتابلو

 دانستینم

 زد یبود اشک بر افته یکه نداشت و تازه   یحال خواهر  به

 اش.به حالِ دلش و عشق ممنوعه ای

 و لب زد:  زادش یدر چشمان پر شد ره یخ د،یکش  یق یعم نفس

 به دلم.  ی الکردار بَد نشست -

 من!  ی هم افتاد. وا یرو  شیمشت شد، پلک ها دستانش

 .آمد ی به او نم اشک

 .آمد ی و هشت ساله نم  ستیمردِ ب ن یبه ا اشک

 و زمزمه کرد:  د یگونه اش چک  یاشکش رو  قطره 

 محروم نکن!   زادیمنو از پر دم،یمهرِ پدر مادر ند  -

 :نینشست، زمزمه اش آرام بود و اندوهگ  یگونه اش م ی داد، اشک پشت هم رو  زادی را به چشمانِ پر نگاهش

دلِ زبون نفهم اون    نیا یبهش حمله کرد! تنها دل خوش  لتر یکه ه یلهستان شم یم ی منو از اون محروم نکن! از اون محرومم کن -

 .شونشیپر ی ها یسو یدختره با گ

 

 . زدی با او حرف م ایشده بودند گو یکه با مهارت نقاش  یچشمان  د،یکش ش یموها درپنجه 

 کش آمد:  ی به لبخند   شیلب ها  شیاشک ها انیم

 تنها که به ارتش چشم هات باختم. ف یحر ه یو من   هی چشم هات ارتش هزار نفر -

 فرستاد:  رونیبه ب ق یرا عم نفسش
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 دلم، خودم به کنار دلِ  زبون نفهمم رو چطور قانع کنم. نیشاه نش ی! شد زادآخیآخ! پر -

 

 تخت پرت کرد:  ی و خودش را رو   د یبه صورتش کش یبلندشد، دست شیبه در خورد، فوراً از جا ی ا ضربه

 . یکسر  ه یچ -

 آنکه در را باز کند گفت:  یب

 گشنمه. -

 

 بدم!   رت یش  ایب -

 

 و گفت: د یرا باز کرد، خند  در

 بخواب.  ریبه بدن بعد بگ  میدرست  کردم، بزن   توپی غذا هی مسخره! پاشو  -

 

 :د یکش یاازه یهم فشرد، خم ی را رو شیها پلک

 خواب دارم، خودت بخور.  -

 

 تخت نشست: یلبه 

 

 ره!  ینم نییاز گلوم پا ییجون تو تنها -

 

 و شش  ی قسمت صد و  س   /یس  فصل
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 : د یاش در هم جمع شد و نالو چشمانِ او در گردش بود، چهره   تابهیماه نِیب اهشنگ 

 توپ؟! ی غذا هی  یگفت   یم  نیبه ا -

 

 نان به دست گرفت، سرش را تکان داد و گفت:  یاتکه 

 . یهم سبکه هم مقو  مرویبخور! ن -

 

 سرش را با تاسف تکان داد و پچ زد:  د،یخند 

 . مروین شهی به تو باشه شام و ناهارما م -

 

 خود گرفت و در دهانش گذاشت. یبرا  یالقمه 

 بلندشد و به سمتِ  مبل رفت.  شیاش فوراً از جا ی گوش  امکِیپ یباصدا

 با تعجب نگاهش کرد:  رارسالنیام

 وقتِ شب؟!  ن یبود ا ی. ک یآروم تر پسر! چته هول کرد  -

 مبل رها کرد.  ی اش را خاموش کرد و آن را رو یگوش  یرا تر کرد، صفحه  شیها لب

 برگشت:  رارسالنیسمتِ ام به

 نبود.  ی زیچ -

 

 ابروانش کم شد: یفاصله
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 ! یطرف رارسالنیبا ام ی جاده خاک یبفهمم زد  -

 

 برد.  ی اش از او حساب مهمچون پدر نداشته  د،یدهانش را بلع بزاق

 شد: خوردنشیادامه  الیخیب بلندشد،

 برم سرکار.  د یصبح با ،ی بخوابم اخو -

 زد:  شی قدم را برداشت و او صدا نینشد و به سمت اتاق اول  رارسالنیشد، منتظرِ جواب ام بلند 

 . یکسر  - 

 : د یاش افتاد نالخورده  نگاهش به ابروان در هم گره تا

 . ستین یز ینباشه چ ا یخوام دن یبه جون خودت که م -

 اشاره کرد:  ی صندل به

 . نیبش -

 را به سمتش هل داد، از فرمانش اطاعت کرد و نشست. تابهیماه

 بخور.  ، ینخورد شتر یدو دلقمه ب-

 .. یس  -

 :د یرا بگو قتی و حق د یایبود که حسابِ کار دستش ب  ی که اسمش را صدا زد انقدر محکم و جد  ی وقت  شیرا قطع کرد، صدا حرفش

 آخه! گشنم بود.  رهیگ  ی دلم رو م یکجادو لقمه  -

غذا خوردنش شد؛ لقمه را در دهانش گذاشت، سرش را تکان داد و با   یره یگذاشت و خ  زیم  یزد، آرنجِ دستش را رو  یلبخند 

 دهان پر گفت: 

 ! ه؟ یچ -

 را به چشمانِ او داد:  نگاهش
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 .رسهی به مشام م یکار  ی مخف یبو  -

 

 کند!  یرا مخف  ی زیتواند از او چ  ینم دانستی م د،یکش  نفس

 

 . رارسالنیام -

 

 :د ی را به عقب فرستاد، به شانه اش کوب یصندل شیپشتِ پا با

 

 وقتش که  شد بگو. -

 شکلِ لبخند گرفت.  شی سمت اتاق رفت، لب ها به

 و با درک بود!  دهیپسر فهم نیا چقدر

 شناخت.  یرا م او

 .شناخت یپسرش را بلد است م یکه تک تک رفتار ها یرا همچون پدر  او

 . یکرده بود هم برادر  یدر حقش هم پدر او

 باز هم کم بود.  دادی او  اگر جان هم م یبرا

 

 و هفت  ی قسمت صد و  س   /یس  فصل

 

 

 و متورم شده بود.  زیزجه زد.چشمانش ر د، یصبح از بختِ بدش نال تا
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 آن را به  گردنش انداخته بود. نگاهش را به پالک داد و نوشته را خواند: راً یرا لمس کرد، اخ ری دورِ گردنش برد و زنج دست

 

 . ستیبهتان ن یکه تو در خونِ من  م یگر بگو -

 

 نگاهش را به سقف داد، پالک را رها کرد و نجوا کرد:  د،یلبش باال پر یگوشه 

 عشقت بهتان بود.  -

 

 آه شد و از راه تنفسش  خارج شد. نفسش

 هم فشرد:  ی را رو شیها پلک

 

 !ییطباطبا رارسالن یام  یزد  ی حرف م یاز چه انتقام  دم یهنوز نفهم -

 

تا او بله   شودیوارد نم  ی دانست کس  یهم فشار دهد، م یرا محکم تر رو  شیکه در اتاق خورد باعث شد پلک ها ییهاضربه  یصدا

 پس سکوت کرد!  د ینگو

 . د یکش ی بود که خجالت م  شانیپر یبه قدر  ظاهرش 

 به گوش خورد.  ییآشنایصدا

 . یداریدونم ب  یم  - 

 بود!  رضا

 نجوا کرد:   شیو رضا برا د یپهلو خواب به

 . یستیتو تنها ن -
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 گرفت. ق یبود عم شیلب ها ی که هنوز رو یپوزخند 

 نه! اما لب زد:  ای شوند ی را م  شیصدا دانستینم

 من فقط خودم رو دارم.  -

 

 کرد!   یم اشتباه

 .شیهاتمام نداشته ان یخدا را داشت، م او

 . د یاش را شنرضا زمزمه  زِ یت ی ها گوش 

 

 من کنارتم!  -

 

 !گفت؟ی حبس شد! چه م نفس

 آن را شنوا است. زاد یپر ی کرد گوش ها  یم  الیگروپ گروپ قلبش آنقدر بلند بود که خ یصدا

 داد:  ه یدر تک  به

 من هوات رو دارم.  -

 

 : د یسرش کش ی را رو پتو

 ندارم. اجیاحت  یمن به  کس -

 

 مشت شد: دستانش

 تا صبح برق اتاقت روشن بود!  شب ید -
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 را به در چسباند، چشمانش را بست و لب زد:  سرش 

 که اشک هات رو پس بزنه!   ی دار  اجیاحت ی کیتو به  -

 

 آن قرار داد.با کفِ  دست صورتش را پوشاند. ی گذاشت و آرنج دستش را رو  شیپا ینشست، بالشت را رو شیجا در

 اشک هام رو پس بزنه!  تونه ی خودم م ی دست ها -

 گفت:  فوراً

 و آروم شه.   رهیتونه خودش رو به آغوش بگ   یخودت نم -

 :د یخودش را به آغوش کش شیدست ها با

 رم یگی زنم، خودم خودم رو به آغوش م  یخودم رو پس م یزندم. خودم اشک ها ی طور نیتونه! من چندساله که ا  ی م -

 

 و هشت   یقسمت صد و س   /یس  فصل

 

 

 زد:  شیدوباره صدا  دنشیخسته از انتظار د رضا

 .یحرف بزن! در رو باز نکن حداقل حرف بزن بذار سبک ش  -

 .شد ی جانش م یخوره  د یترد

 شود.  انیب شیهابود دهان باز کند تا غصه  ینشست، تنها کاف  ی م ش یساخت و در گلو ی مپشتِ هم جمله  کلمات

 کرد نفس بکشد:  یگردنش گذاشت، فشرد و سع ی را رو دستش
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 . ضمی من...من...مر -

 

 دانست متعجب است!  ی اما م ند یاز پشتِ در بسته بب توانستی رضا را نم ی  چهره

 کنه.  ی همه اشک و ناله م نیا ی ضیمر هی  ی: براد یگو  یدر دلش هم م  حتما

 واضح بود:  شیو خنده در صدا ی شوخ یمکث بلندشد، رگه ها  یبعد کم شیصدا

 ! ؟ یتو خودت نیا ی برا -

 عمق گرفت:  لبخندش 

 !  ؟یسرما خورد -

 سرما خورده بود.  کاش 

 نه!  -

 گونه اش. یدوباره نشست رو  اشکقطره 

 داد بر من.  یا

 .شیاشک ها یچشمه  شد ی شد، چرا خشک نم ی تمام نم چرا

 ! ؟یزن  یحرف م  یای ضیاز چه مر -

 کرده بود.   رینفسش را اس  شیبغض دورِ گلو چکیپ

 .خواستی کرد، آب م  ی خس م خس

 باز کرد  دهان

 کرد.   کیسر خود گذاشته بود و حال گرم شده بود را به دهان نزد یباال شبی که د  یآب وانی .لد یرا بلع هوا

 راه تنفسش باز شد.  د،ینوش  یکم

 ! ؟ید ی! خوابزادیپر -
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 مَ...م...من. -

 همه مکث: ن یشده بود از ا کالفه

 چته؟!  ؟ یتو چ -

 رها شد:  رونیکه خودش با نفس  به ب یبست، خدا لعنت کند حرف چشم

 دارم!   دزیا -

 ! گفت

 شد. تمام

 کرده بود!   یهر رفتار  یرا اماده  خودش 

 در را قفل کرده بود.   قتیحق  انیقبل از گفتن و ب یحت

 : د یبه در کوب رضا

 . ی! باعث شده توهم بزنهی خواب یاثرات ب -

 

 :د یکش  ادیفر

 

 کنم رضا.  ی نم یمن شوخ  -

 

 کرد، رضا چشم بست!  یهق م  هق

 .د یگو ی دانست او چه م ینم

 من، من چندماه به جرم قتل تو زندان بودم.  -
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 رفت:  یم یاهیس  چشمانش

 برام نمونده بود که سر پنهام شه.  ی آزاد شدم خونه ا  یوقت -

 

 زد!  ی گفت سکته را م یداشت، اما اگر نم  ضعف

 نه.  یقلب  یسکته

 تلمبار شده. ی حرف ها یسکته

 خبر...  یاز خدا ب ه یکارتون خواب بودم!   -

 خشک خشک شده بود:  شیها لب

 کرد!  ق یخبرِ معتاد، مسکن بهم تزر یاز خدا ب  ه ی -

 کرد.   یجگر خون م  ش یهق هق ها یرا در بالشت فرو کرد، صدا سرش 

 دارم رضا.  دزیدارم. ا دز یمن ا -

 

 و نه  ی قسمت صد و  س   /یس  فصل

 

 

 داشت.  ید یهم افتاد، ضعف شد  یرو چشمانش

 .د یدی هم چشمانش تار م آمد،ی نفسش نم هم

 متوجه نشد. ی زیچ چ یه گریچشم بر هم گذاشت و د یالحظه 

 زد!  شیصدا

 زد و جوابش شد سکوت! شیبار هزارم صدا یبرا
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 چه کند  دانستی به جانش افتاد اما نم دلهره 

 در کرد:   یحوال  یمحکم ی  ضربه

 چته!  نمیباز کن بب -

 

 . د ینشن ی هم جواب باز

 . ند یتوانست داخل را بب  یبود و نم دهیسمتِ پنجره رفت، پرده کش به

 افتاد، فوراً آن را برداشت: شی پا یبه سنگِ گوشه  نگاهش

 

 راه برام موند.  نیکنار! فقط هم ایب یااگه سمت پنچره  -

 

 کرد، چشم بست و سنگ را محکم  مکث

 . د یپنچره کوب به

 هزار تکه شد. هیشیش 

 را کنار زد   پرده

 افتاد.  زادیهوش پر ی به جسمِ  ب نگاهش

 شده بود!  هول

 چه کند.  دانستینم

 کرد.  ی کرده بود را حس نم جادیتنش ا ی هاروشهیش که خورده   یکرد داخل شود. خراش  یع و س   ختیر نییپا هاراشهیش 

 دختر بود.  نیفکرش حالِ ناخوش ا تمامِ

 خفه عوض شود.   ی اتاق را باز کرد تا هوا قفلِ
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 اما انگار نه انگار!  د یصورتش پاش  ی چند مشت آب رو ستاد،یسرش ا یآب را به دست گرفت، باال  وانیل

 هوش بود.  یهوِش ب  یب

و او را به آغوش   د یچیدورش پ  ییشانه اش گذاشت،  پتو یو شالش را رو  دانست چه کند. مانتو  ینم ! ردیبگ  اش ه یمانده بود گر کم

 صورتِ معصومش شد. ی  ره ینگاهش خ د،یکش

 هم فشرد، در خانه را باز کرد   ی را رو چشمانش

 . بردی اه ماو را به درمانگ  د یرساند، با  نشیفوراً او را به ماش  

* 

 را به دختر انداخت: نگاهش

 ! ؟یالعالج دار ی ماریب -

 

 :د یخند  تلخ

 داشته باش!  -

 

 قلبش گذاشت و زمزمه کرد:  ی بست، دست رو چشم

 !شهی جز خودت درمون نم ی چیالعالج دارم. عشق تو با ه ی ماریمنم ب -

 خواست چشم باز کند.  یو نم د یشن ی رضا را م یهازمزمه 

 شد!  ینم باورش 

 !داد؟ی م  یدلش جا ی او را کجا عشق

 . رضا  با بهت نگاهش کرد:د یچک نییچشمانِ بسته اش ُسر خورد و پا یو اشکِ فرصت طلب از گوشه   شینشست در گلو بغض

 ! ؟یبه هوش اومد  -
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 خواست... یخواست چشم باز کند، نم ینم

 او سخت بود.  یبای ز یشد، دل کندن از چهره  رهیخ شیبه کفش ها رضا

 . ید یو حرف هام رو شن ی دونم که به هوش  ی م -

 سال از خودش بزرگ تر بود.  ک یکه تنها  ی شد به پسر ره یتکان خورد، نرم نرمک چشم گشود و خ شیها پلک

 نییبسته بود و سرش پا چشمانش

 زد:    شیصدا د یکش یآه

 رضا؟!-

 

 مهارش کرد.   تا نوک زبانش آمد و او  جانم

 آنکه سرش را به سمتِ او کج کند و نگاهش کند لب زد: یب

 ! زادیبودنت مشکل ندارم پر ض یمن با مر -

 

 .د یاو بگو ی ارسالن برا ریاز عشقش به ام خواستی مشت شد، نم دستانش

 او شد و گفت:  ی  رهیخ د،یدهانش را بلع بزاق

 

 .شمی برات نم یمن همراه و همسر خوب -

 

 قسمت  صد و چهل  /یس  فصل

 

 و لرزان بود:  نی اندوهگ  شیزد، صدا شیصدا
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 . زادیپر -

 پروا حرفش را به زبان آورد:  یانداخت و نگاهش را به سوزنِ سرم داد. ب  نییپا سر

 اگه...  یش ی دارم. تو مبتال م دز یمن ا -

 و دلخور:   ی حرفش نشست، عصب انِیم

 .مهی حال زاد، یپر ستم یمن بچه ن -

 .شد ی د، داشت خفه مپررنگ تر ش  بغضش

تا مبادا قبول کند، تا مبادا انتخابش رضا   د،یایرا گرفت تکانش دادتا به خودش ب بانشیگر  رارسالنی. عشقِ ام د یلرز ی تنش م تمامِ

 شود.

 دانست چه کند. ینم

 نمانده بود، خودش بود و خودش.  ش یبرا یکس

 چشمانِ رضا شد، پلک زد و گفت:  یره یگشت، نگاهش خ  یبه تهران بر نم گرید

 به من اعتماد کن!  -

 بود.  ی بود! جوابش االن و در حال حاضر منف یرا تکان داد، جوابش منف سرش 

 بود.  یدانست اما االن جوابش منف یدانست، فردا را نم  یرا نم ندهیآ

 . شده بود زی که اشک در آن لبر یشد به سمتِ باال و چشمان دهیشد نگاه او هم کش بلند 

 . ند یمرد را نب نیانداخت تا شکستنِ ا نییپا سر

 داشتند او را بکشند.  یکه سع  یرفت و او ماند، او ماند و افکارش، افکار رضا

 

 ...کنند یمن هزار دردِ نهان گریه م  در

 ( یمنزو  نی)حس
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 بود!  نیتخت نشست، چقدر گرفته و اندوهگ  ی رو

  سرخ! شده بود و چشمانش طبق معمول سرخِ دهیخم شیها شانه

 اش از درد در هم جمع شد.و چهره  د یکش  رونیسوزنِ سرم را از دستش ب د، یکش یآه

 خواست. ی قدم زدن م  دلش

 ها بود که قدم نزده بود!  مدت

و صد البته فکر کند! به خودش؛   زد یقدم بزند و اشک برتا خانه  نکه یا یبود برا ایمه ی او و دلِ گرفته اش و نم نمِ باران همه چ حاال

 خبر هم از او نگرفته بود.  ک ی یکه با گذشتِ چند ماه حت  یرارسالن یرضا، به ام شنهادیبه پ

 گذاشت  و آرام از اتاق خارج شد. شیموها یشال را رو  د،یرا پوش   شیها لباس 

 کند اما نبود!   دایچرخاند تا رضا را پ چشم

 .دانستی درمانگاه است اما کجا را نم  نیبود که به خانه نرفته و درهم مطمئن

 به سمتِ درخروج رفت و از درمانگاه خارج شد. آرام

 و بعد از او از درمانگاه خارج شد. د یکاو یرضا نبود که او را م زِیخود دورِ از چشم رضا رفته بود اما حواسش به چشمانِ ت الِیخ به

 .د یکش  ادیرا فر ن رارسالیرحمش نامِ ام یقدم را برداشت و دلِ ب  نیاول

 من!  یخدا

 تنها بود.  چقدر

 پناه...  یکس و ب  ی ب چقدر

 نشست.  ابانیکرد. لب جدول خ  سیو صورتش را خ  د یاز چشمانش چک اشک

 آب در آن پر شده بود.   یبود که کم  یکوچک  یبه چاله  نگاهش

 نشست: شیشد در گوش ها ی که پخش م یاز آهنگ  یارد شد و تکه  ش یاز روبه رو  ینیماش 
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 منم منم منه تو.  یشد  به یچقدر غر -

 

 ک یقسمت صد و چهل و   /یس  فصل

 

  ک ی. با قرار گرفتن شد ی اش تمام م  یگرفت و زندگ ی کاش قلبش م د، یاش کوب نه یرا باال برد و محکم به سمتِ چپ س  مشتش

 نگاه کردن در چشمانش را نداشت. یشد که رو  رهیخ یجفت کفش مردانه مقابل چشمانش سر باال اورد و به مرد 

 ! یکرد دام یپ - 

 جدول نشست: یزد، کنارش لبه   یلبخند 

 کنم.  ی م داتیپ ی که بر  ایدن  یهرجا -

 

 کرد    یم  شیدایگشت، کاش پ یهم دنبالش م  رارسالنیآورد، کاش ام یبه دلش رو  حسرت

 شد. یتمام م  شیکاش ها  یا کاش 

 گرفت و با لبخند گفت: زاد یآن را مقابلِ پر د،یکش  رونیشکالتِ ب کیشلوارش  بِیراستش را دراز کرد و از درونِ ج یپا

 شه.  نیریبخور! بزار کامت ش   -

 

 :د یخند  اریاخت یرا به شکالت داد و ب  نگاهش

 ! رهیتاث  یکردنش ب  نیریش  ی شکالت برا نی ا اس،یدر  هی وجودم   یتخل  -

 

 ابروانش کم شد: یفاصله

 کنم!   یتر از عسل م نیریرو برات ش  ی قسم خودم ذره ذره تلخ ی به عل -
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 کرد:   یبود که دلِ سنگ را آب م مظلوم  یشد، لحنش به حد  رهیدر چشمانش خ د، یسمت رضا چرخ به

 بزرگ شدم رضا.  یتلخ نیمن با ا -

 

از   یمیکرد، ن سم یتق  میانگشتانش گرفت و از وسط به دو ن  نِیشکالت را جدا کرد و آن را مقابلش گرفت، شکالت را از ب روکش 

 آن را مقابلِ رضا گرفت: 

 نصف نصف.  ا، یب  -

 

 . د یگرفت. شکالت را از دستش گرفت و با ولع جو یم  یدر دلش جا  شتریهر لحظه ب زاد یضعف رفت، پر دلش

 گذاشت: قلبش  ی را رو دستش

 تپه.   یفقط به خاطر تو م -

 

 گرفت.   یطعمِ تلخ کبارهیکرد شکالت در دهانش به  یحس م  د،یدهانش را بلع بزاق

 کشتند.  یکرد، کلمات او را م یترش م  شانیپر شد ی که از دهانِ  رضا   خارج م کلمه  هر

 فرو بست، رضا دست بر دار نبود.  چشم

 

 کنم.  ینم  مونتیقبولش کن!  پش -

 . ریزانوانش گذاشت، خسته بود، خسته و دلگ  یرو  دست

 زد:  شیبرداشت، صدا یقدم بلندشد 

 . زادیپر -
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 بماند خواستینم

 بدهد و قبول کند!  شنهادیپ نیخواست تن به ا ینم

 چپش نشست. ینه یس  ی دوباره رو  فشیمشت شد، مشتِ ظر دستانش

 . د یتپ  یم  قینشست، منظم  و دق ی نم کاریب ی ا لحظه 

 . یمحکم شده بود به زندگ او

 

 شد: نییباال و پا ش یگلو بِی قرار گرفت، س   شیبه رو رو

 به حرفام گوش بده! به حرفام فکر کن!  -

 .خواستی را تکان داد، نم سرش 

 شبانه اش. یو هق هق ها  خواستی اش را م ییتنها االن

 تونم فکر کنم!    یتونم بشنوم، نم ی. نمستیرضا، من حالم خوب ن -

 لگدمال کرد:  شیپا رِ یافتاد، آن را ز نیی شکالت از دستش پا روکشِ 

 آب تو دلت تکون بخوره.  زارمی نم زاد،یفکر کن پر  شنهادمیبه پ -

 داشت.  ید ی کنارش گذشت، ضعف شد  از

 باز شروع شده بود. اش جه یسرگ

 

 قسمت صد و چهل و دو   /یس  فصل

 

 . شودی مرد ثابت م نِیچشمانِ خشمگ  یرو  چرخد و  ینگاهش م زند،ی نفس م نفس

 آخرش بود!  نیا
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 بود.  یمرد، امشب حتم ن یبا دستانِ ا مرگش

 شد. ی چال م ابانیب  نیاش در همو جنازه  مُرد ی مُرد، م یم

 .شود  یدهد و منتظرِ حرفش م  ینگاهش را به چشمانِ او م زند،ی م شیصدا

 :د یترس  ینداشت، به شدت م انیب جرات

 عمارت دستم امانت بمونه؟!  ی نگفت مگه..  -

 زد، چقدرِ ساده و احمق بود!  یشخند ین

 تو فقط حرفه!    یهمه حرف و عمله! اما برا ی برا رارسالن یحرفِ ام -

 

 از نگاهش: د یباری سمتش خم شد، آتش م  به

 کنم! ی زنم عمل نم یکه بهت م یی وقت به حرف ها  چیه -

 

 . ردیگ   یجان م شود،ی م خوشحال

 ! ؟یکش  یمن رو نم ی عنی -

 شکند.  یم ابانی زند  و سکوتِ ب ی م یاقهقهه 

 کند.   ینگاهش م ثیخب

 

 ! یعفو و ببخش چی ه یشه ب ی م یحتماً عمل نی ! ایحاج ادیحرف جزء اون قانون به حساب نم هی  نیا -

 

 تپد! ی اش به شدت م نه یقلبش در س  د،یآ  یم نییپا فشارش 

 . ردیبم د یاو را بکش رارسالنی ام نکهی کرد قبل از ا  یم  آرزو
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 زند:  یو لب م  بنددی گذارد، چشم م  ی م اش قه ی شق ی ها رو اسلحه

 !  یشاه عبداله  ی دستم به خونت آلوده شه! بد کرد  یخودت باعث شد  -

 

 زند:  ی م ادیماشه را بکشد فر د یآی تا م ند ی نش ی ماشه م ی رو  انگشتش

 نه!  رارسالن،ینه ام -

 کشد. ی تمام ماشه را م ی رحم یو با ب   ردی گ ی آتش م ش یکار ها ی آور  ادیکند، جگرش با  ی م مکث

 .شود ی م یاش جار یشانیرود و خون از کنارِ پ  یفرو م اش قه یدر شق   ریت

 زند! یکند و کف م ی پرت م یرا به سمتِ کسررود، اسلحه  ی به عقب م یقدم

 کند. یخندد و به شاهکارش نگاه م  یم

 

 قسمت صد و چهل و سه   /یس  فصل

بود!  وحشت داشت،   یشاه عبداله رارسالنیام رِیرقصند. جانش اس  یها مقابلِ چشمانش م. صحنه شیشود به رو به رو  یمره یخ

 باز نکند.  قتی اگر لب به حق رد یم  یآخر به دستِ هم خونِ خود م  دانستی .مفیقابلِ توص  ریو غ م یعظ یوحشت

جا   کیو افکارِ سرکشش   ردیآرام گ ی تا کم  د یصورتش کش ی زند، دست رو ی را صدا م یمراد  مهیبود، سراس  دایاش هوچانه  لرزِش

 جمع شوند.

 هشدارِ بزرگ در ذهنش! کیشد با   یشدنِ افکارش مساو  جمع

 داد.   یشد و جان م یم  می تسل د یکرد با ینم ی که اگر آن را عمل یهشدار

تن کرده بود،   یقرار گرفت، کت شلوارِ مشک  شیرو به رو ی حاضر و گوش فرمانِ حاج عل شه یمردِ هم  یصدا  کرد و بعد مکث در

 اش گرفته بود، دهان باز کرد:  یکتِ مشک  یرا به لبه  گرش یشلوار و دستِ د بِیدستش در ج کی

 بود؟!  یجانم آقا امر  -

 باال آورد، نگاهش کرد و گفت: سر
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 یی طباطبا دنِ ید م یر ی م -

 جز:  د یرا تکان داد، چه داشت بگو سرش 

 چشم آقا. -

 ** 

 باز کرد.  شیسمتِ در عقب آمد و در را برا به

 :یبود و  مخاطبِ سخنش حاج عل  ابانیبه آسفالتِ خ نگاهش

 قربان. نه یهم ییطباطبا یخونه  -

 شد و بعد خودش.  اده یپ نیزودتر از خودِش از ماش  شیمقابلش انداخت، عصا یبه خانه  یحرف نگاه یب

 در را بست:  ی مراد

 ! ام؟یالزمه همراتون ب -

 تکان داد:  ن یرا به طرف سرش 

 .ستیالزم ن -

 کابوس بود.   شیشب ها برا نیکه ا ی بود، خواب ده یبود که د یخواب  رِ یهم ذهنش درگ هنوز

 گوش خورد: به   یمتعجب پسر یمکث صدا  یزنگ نشست و بعد کم یِرو  دستش

 امرتون.  -

 باشد که آن روز با سر و صدا به عمارت آمده بود:  ی زد پسر ینبود و حدس م رارسالنیام یصدا د،یرا در هم کش ابروانش

 کار دارم.   رارسالنیبا ام -

 نوه اش شود.  یلحظه زمان برد تا در باز شود و او بتواند واردِ خانه  چند 

 آمد.  ی م نجا یبار بود که به ا ن یو آخر  نیاول یبرا
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و   د یلبش باال پر  یآمدنش را بفهمد. گوشه  لِ یانگار بخواهد از چشمانش دل شد رهیدر چشمانش خ  د،یها درا کنارِ پله  یکسر

 محکم گفت:  ی با لحن یکسر

 باالس.   رارسالنیام -

 ها اشاره کرد. بعد به پله  و

 . د یایانتظار نداشت به استقابلش ب ستاد،یهارا باال رفت، مقابلِ در اتکان داد و پله  سر

 تا نبازد.  شد ی به خودش مسلط م د یبا د ی کش ی قیباز بود! نفس عم در

 

 .یشاه عبداله - 

 

 اول را برداشت و صدا از پشتِ سرش آمد: قدم

 هستم جناب. ییطباطبا -

 

 محکمش به جانش افتاده بود کم شود. ی صدا دنِیبا شن کبارهیکه   ی فرو بست تا لرزش  چشم

 .د ی فرستاد و به سمتش چرخ رونینفسش را به ب نامحسوس 

 . د یلرز یبود و از ترس م  رهیچشم در چشمش خ ش،یرو به رو حاال

 گفت:  ی حرفِ اضافه ا چیه ی دوباره در ذهنش مرور شد و ناخودآگاه ب خوابش

 باهات حرف بزنم.  د یبا -

 قرار گرفت، به مبل اشاره کرد:  د یستبر و خوش تراشش مقابلِ د ینه ی و جذبش را باز کرد و س  د یسف راهنِیاول و دوم پ یدکمه 

 . نیبش -

افتاد که چهره اش   یاینقاش  ی نشست و نگاهش به تابلو رارسالنیام یدوباره   یبا اشاره ادیز ی با مکث ینشست و حاج عل  خودش 

 آشنا بود.  شیبرا
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 سواله!   ی مدت کم افتاد به دلت برام جا ن یو اکه ت ی عشق -

 زودتر از او گفت:  ی داد، دهان باز کرد و حاج عل ینرمِ صندل گاهکه یرا به ت اش ه یتک

 . هیچ لش یو دل  نجامیبگذره! جوابِ سوال هام رو بده تا سرآخر بگم چرا ا ی جنگ و جدال چ یه یامروز بذار ب ه ی -

 .یشد به چشمانِ حاج عل  ره یرا در هم قفل کرد، خ انگشتانش

 .شناختمش  یماه دو ماه نبود که م  ه ی -

 سکوت کرد تا او ادامه دهد. یعل حاج

 شد.  نییاش آرام باال و پا نه یس  د،یکش  نفس

 .یشاه عبداله  ثمِ ی مگرفتم! از دخترِ ی انتقامِ مادرم رو از اون م د یگرفت. با ی انتقام داشت جونم رو م شِ یسالم بود و آت ستیب -

 

 .شد ش یحرف  ها یمنتظر ادامه  ی کرد و حاج عل سکوت

 بود!  شیهفت سالِ پ دمشیکه د ی بار نیاول  -

 صداقت گفت:  تیباال انداخت، سر کج کرد و با نها شانه

 کمتر شد اما... خاموش نشد.  شم یآت دمش ید -

 

 :د ی آن دختر لرز یابروانش کور شد و قلبش دوباره برا  یگره 

. مهرش افتاد به دلم و من هفت سال  دو تا حس متفاوت مثل خوره جونم رو  وقت باور نکردم خواهرمه  چ یخواهرم بود! اما ه -

 خورد.  یآروم آروم م

 گرمش بود!  د،یکرد؛ الجرعه تمامش را نوش   ک ینزد ش یآب را برداشت به لب ها وان یجلو خم شد، ل به

 شد: رهیخ ی را باال زد و در نگاهِ منتظر حاج عل شیها نِیآست

 عشق!   شی انتقام بود  و دوم شیاول  -
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 اش شکلِ پوزخند به خود گرفت:  دهیکش  یها لب

 حس ممکن شدم! عشق! اونم عشق به خواهرم.  ن یمن مرتکبِ ممنوعه تر -

 

 قسمت صد و چهل و چهار  /یس  فصل

 

 بود!  فیزد مظلوم و ضع یکه از عشق حرف م ی و محکم حال وقت ی در نظرش آن مردِ قو چقدر

 .کند  ی خود م رِ یو اس  زند  یم  نیآدم را زم ن یتر ی قو عشق

 ارسالن.  ریتر از ام شان یپر یبود، حت شانیپر

 کرد!   یدهان باز م  د یبا

 مرد از عذاب راحت شوند. نیگفت تا هم خودش هم ا یم د یبا

 ! یگناه گرفت  ی آدم ب ه یتو انتقامت رو از   -

 : یو جد  نیخشمگ  یشد، دوباره همان مرد شد با ظاهر زیت  شیها گوش 

 بود!  ثم یمونده بود دخترِ م  یکه باق  یتنها کس -

 مکث کرد، به جلو خم شد و پچ زد:  یکم  یعل حاج

 واضح و روشن.  ار، یب ل ی! دل؟یدختر گرفت ن یرو از ا ی تو انتقام چ -

 

 . فشردی دلش را با تمامِ قوا م  یکس یی گو

 زد:  یمادرش حرف م   یاز گذشته ی وقت شد ی بد م حالش

 پسرت به مادرم تعرض کرد. -



 محصور 

423 
 

 متورم شد: رتشیمشت شد و رگِ غ دستش

 درستِ کنار بازارِ روز.   ز،یصد چشمِ ه ونِ یم  دون،یجونش رو انداخت وسِط م یبعد جسم ب -

 گرفته نجوا کرد:  ییرش خانه داد و با صدابه ف نگاهش

 شرفت حامله شد!   ی مادرم از پسرِ ب -

 :د یهم ساب یرو  دندان

 عشقِ سابقش.  یِفرار کرد و رفت پ  شه یهم یپسرت انقد بزدل بود که  برا -

 : د یلرز یم شیصدا حاال

 ام!  یشاه عبداله هی و من  ست ین میل یفام ییطباطبا دمیسال فهممن بعد از نوزده  -

 کرد.  ی بهت زده تنها نگاهش م یعل حاج

 و منگ بود.  جیگ

 گفت؟!  ی پسر چه م نیا

 تر کرد و گفت:....***....  لب

 باال آورد و نگاهش کرد:  سر

 حرف هات رو باور کنم؟!  ی انتظار  دار  -

 را تکان داد:  سرش 

 رو بهت بگم. قت یمن اومدم که حق -

 نشسته بودند. ید یجنگ و تهد  چیه ی هم ب یبود که آرام رو به رو  یبار ن ینگاهش کرد، امروز اول ی. حاج عل د یدهانش را بلع بزاق

 انگشتانش  گذراند: نِ یرا از ب حیتسب یهادانه 

 هم بودند!  یغه یو سولماز ص  ثمیم -

 برد!  ماتش
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 :د ینتپ  یالحظه  قلبش

 هم بو...  یغه یص -

 را قطع کرد، سر تکان داد و گفت:  حرفش

 عذاب راحت شم.  ن یرو بگم و برم! بگم تا از شرِ ا قت یامروز اومدم حق -

 را از چشمانش بفهمد: شیراست بودنِ حرفش ها خواستی شد، م  رهینگاهش خ در

 

 . هیرستاندخترِ شه ه ی رِی دلش گ  دونستمی کرد، م  غهیاز خدمت برگشت به اجبارِ من سولماز رو ص  ی وقت  ثمیم -

 خودِ کرد.  میرا تسل ثمِ یمادرش بود که م د یخواست بگو  یمادرش  را در ذهنش خراب کند! نم رِ یتصو خواستینم

 تر کرد:  لب

  ثمیو وسِط صد چشمِ ناپاک رها نکرد. م  دونیوقت سولماز رو تو م جی ه ثمیگذشت، اما م  نشونیب  یچ  دونمی مدت نم  نیتو ا -

 در اوردم.  ثم یم  یغه یبود! عاشق بود و من لج باز بودم که به اجبار سولماز رو ص نازیپر شِ یدلش پ

 را کفِ دستش گذاشت و دستش را مشت کرد: اش ح یتسب د،یکش  یق یعم آه

 ! یکرد   زادیبا سولماز کرد، تو درست همون کار رو با پر ثم یکه م ی کار -

 

 قسمت صد و چهل و پنج  /یس  فصل

 

 و غرقِ بهت!  شانیبود، پر آشفته 

 . د یشن ی بار م ن یاول یرا برا زدی م  یکه حاج عل  ییها حرف

 کرد؟!  ی باور م د یبا

 برسونه.  نازیشد تا خودش رو به پر الن یگ  یعقد ولش کرد و راه ی سر سفره  -
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 محکم تر شد و آرام نجوا کرد:  مشتش

 فقط عاشق بود!   ثمیم -

 .د یکش ی نم اد یشد؟! چرا فر ینم نیچرا خشمگ  د،یلرز  رارسالنیام

 است. قتی که ادعا داشت تمامِ حق ییو حرف ها د یشن ی را م یحاج عل ی تنها نجوا  شینشسته بود و گوش ها شیدر جا آرام

 شد؟!  ی چه م غمای ی حرف ها پس

 

 هارو به من نگفته بود!  ن یا وقت  جیه غمای -

 بود!  غمایخوانده شده بود  ر یام ی که برا یاقصه   ینده یو گو  سندهیابروانش کم شد، پس نو یفاصله

 و بعد کنارش نشست:  د یکوب  رارسالن یام یبلند شد، به شانه  شیزد، از جا لبخند 

 عاشقِ مهران بود!  غمای -

 کج کرد:   ی را به سمتِ حاج عل سرش 

 که..  ی همون -

 تکان داد و فوراً گفت:  سر

 به نامش زده بودم رو به نامت زد.  ی راثیکه تمومِ ارث و م ی عموت! آره، همون -

 حال ادامه داد:  نی خشک  شده بود با ا شیگلو

  چ یه زارهینم  گهیکلوم گفت که د ه ی  میپدربزرگت! شکراب شد. کر م،یمن و کر یونه یافتاد م ثم یسولماز و م یکه برا  ی بعد اتفاق -

روز باخبر   ه ی نکه یتا ا دم یو چندسالم رو ند   ن یچند  قِیرف گهی! رفت و من درهیها سر بگ  یها و شاه عبداله ییطباطبا ونِ یم  یوصلت

 تموم  کرد.  اکرد و درج  شدم سکته

 : د یکش یاه

 ی ر یخودش رو از من  بگ  یداستان رو بهم بافت تا تو انتقامِ قلبِ شکسته   نیا غمای -

 کرد و اضافه کرد:  مکث
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 وقت از وجودِ تو باخبر نشد! چیه ثم یم-

 

 زانوانش گذاشت و صورتش را با کفِ دست پوشاند. یرا رو  آرنجش

 نشست .  یقبل  یرفت و برگشت، همان جارا به دست گ گارش یبلند شد و به سمتِ کانتر رفت،  پاکتِ س  شیاز جا د،یکش  نفس

شانه اش   ی دست رو ی کنج دهانش گذاشت و به دنبال فندک گشت اما نبود. کالفه تا آمد بلند شود حاج عل گارینخ س  کی

 .د یرا به آتش کش رارسالنیام گارِیو س  د یکش  رونی کتش ب بِیفندک را از ج د،ی گذاشت   و وادارش کرد بشن

 داد.  ه یمبل تک  گاهه یفرو بست و سرش را به تک چشم

 .ی گناه گرفت  ی آدم ب ه یتو انتقامت رو از   -

 حبس کرد!  اش نه یگرفت و دود را درونِ س   قیعم یکام

 باز هم سوخت! اش ه یکرد....ر اخم

 کشد.  یتفاوت بود...انگار نه انگار عذاب م یب

 گفت:  یتوجه به حرفِ حاج عل ی نفس گرفت. ب قیرها کرد و عم رونیبه ب  یطوالن ی را با مکث دود 

 !؟یرو بگ  نا یهم یفقط اومده بود -

 !شی من، صدا ی. خدا..شیصدا

 داشت.   بغض

 ! زدیبشکند و اشک بر یکم بود مقابلِ حاج عل  نیهم

 و محکم باشد. ی جد  رِیکرد تا همان ام ی را کنترل م خودش 

 بود!  ی که دائم از او فرار  ینداشت و آرامش یکه تمام  ید از مشکالت شده بو  ریپ اش ی پسرِ در اوج جوان نیا

 تکان داد:  ن یرا به طرف سرش 

 وضع نجاتت بده!  نیرو بگم که از ا ی قتی اومدم حق -
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 :د یخند 

 نجاتم؟!  یباور کنم همون غولِ دو سر شده فرشته   -

 

 گذاشت:  شیپا یرو  دست

تا ظاهرِ   دمی مهران کمرم خم شد! اما باخودم جنگ  یمنتظره  ر یافتاد من شکستم! بعد از مرگِ غ ثمی م یکه برا  ی بعد از اتفاقات-

 کشم!   یو هشت ساله که دارم عذاب م  ستیسنگ دل خودم رو حفظ کنم! من ب

 

 قسمت صد و چهل و شش   /کیو  ی س  فصل

 

 

 :د یگو   یآنکه چشم باز کند م یب

 کنم؟!  ی حرف هات رو باور م یکن  یگمون م  -

 داد:  ش یرو به رو  زیرا به م اهشنگ 

 ! ته؟ی بخورم که کل حرفام خودِ خودِ واقع زت یقسم به قرآن و به جونِ کدوم عز -

 :د یگو  یم  ی زند و حاج عل ینم  یحرف

 ... زادتیقسم به جونِ پر -

 آورد:  یرا باال م  دستش

 ! ستین  یشوخ  زادیجون پر س، یه -

 : د یکش یآه

 . رارسالنیام   -
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 .دهد ینم  یکند و پاسخ یم نگاهش

 : د یگو  یکند و م  ی کرواتش را شل م یگره 

 رو برات روشن کنم.  زیچ ه یاومدم تا   -

 هم فشرد.  یچشمانش را رو  ی. حاج علشودی هم سکوت جوابش م باز

 مردِ مومن؟!  یروشن کن  ی خوا ی رو م  یچ -

 انداخت نییگشود،سرش را پا چشم

 ! زادی نسبتِ تو با پر -

 انداخت: زیم  یبود را رو  ده یرس  ترلیکه به ف یگاریس 

 دلِ الکردار دفن شه. نیتو ا د یعشق با نیروشنه! ا یهمه چ -

 تکان داد:  ن یرا به طرف سرش 

 !رهیدوباره جون بگ   د یعشق با نیا -

 گردد:  ی تعجب و تمسخر به سمتش برم با

 ! ؟یشاه عبداله ی خوب -

 کند. یروشن م  یگرید  گارِیو س  شودی جلو خم م به

 !  می! هم خونِ همیخواهرمه حاج -

 ! ستیچ قیحقا دنِیدانست عکس العمل او بعد شن ی بلعد، نم ی دهانش را م بزاق

 باز کرد و  پچ زد:  دهان

 !نیندار ی نسبت چیشما ه -

 شد و با بهت گفت:  رهیدر چشمانش خ د، یبه سمتش چرخ کباره ی به

 ... سین ثمیم ی من بچه  -
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 را قطع کرد:  حرفش

 .گوش کن عجله نکن!   -

 : د یگو ی دهد و م   یرا تکان م سرش 

گرفتم حواسم بهشون بود!    یازشون نم یخودم خبر  نکه یرو به عقِد خودش در آورد! چندسال گذشت و با ا نازیپر ی پنهون ثمیم -

 صاحبِ بچه شن!    توننی نم نازیو پر ثمیم  دمیبعد چندسال هنوز بچه دارنشده بودن! کم کم فهم

 

 : د یکش یآه

آب   نازش ی از خودشه! نذاشت تو دلِ پر ی هاش گفت ناتوان ه یپسرم پشتِ زنش موند و به در و همسا ر یبود! ش  نازیمشکل از پر -

 تکون بخوره. 

 داشت؟ یاده یاما نوش دارو بعِد مرگِ سهراب چه فا بود! مانیپش

  ثم یسپرن به م ی بود که بچه رو م  نایمادر پدرِ ناب ه ی بچه  یگرفتن! خانواده    یرو به سرپرست ی النی گ یبچه  هی  دمیگذشت تا فهم -

 ! نازیو پر

 

 غرقِ فکر بود.  رارسالن یبلندشد، ام شیجا از

 افتاده بود؟!  یاتفاق چه

 ! نازیو پر  ثمیم ی! دختر ناتنزادیشد!پر ینقاش  یتابلو یره یو نگاهش خ د یچرخ

 .قیچند بار پشتِ هم و عم د،یکش  نفس

 گناه شرم داشت. ی دخترِ ب نیچشمانِ ا از

 

 بود!   زادیاون بچه پر -
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 . د ید  یتار م چشمانش

 . د یتپ ی با تمامِ قوا م قلبش

 دو حس شده بود!  ر یهم درگ باز

 و عشق!   یشرمندگ

 عشق...  شتریمه ب ه از

 زد.  یم  ادیشده بود و دوباره نامِ معشوق را فر زنده

 گذاشت: زیم  یِ و رو د یکش رون یکتش کرد، آدرس را ب  بِیدر ج دست

 کنه.  ی م ی باهاشون زندگ رازیدر حال حاضر  تو ش   زادیکه پر  هیاآدرس  خانواده  نیا -

 کرد.  بش یدست در ج دوباره 

 .د یکش  رونیبزرگ تر ب یکاغذ 

 گرفت و گفت:   رارسالنیرا مقابلِ چشمانِ ام آن

 خانوادش. دنِ یکن ببر د دایرو پ زادی پر ست،یحالش خوب ن ضه، یمادرش مر  دم ی! شنزادهیپر یواقع   یآدرِس خانواده   نیا -

 

 بود!  مانیپش چارهیاش، مرد بگونه  یهم فشرد و اشک نشست رو  ی سمتِ در رفت، چشم رو  به

 

کفاف نکرد تا   ثم یرو بدونه. عمرِ م قت یو چهارسال حق  ستیبده! اون حقشه بعد ب حیتوض زاد یرو به پر ه یقض ی پسر! همه  ر، یام -

 خودش بهش بگه. 

 

 و به سمتِ در رفت و از خانه خارج شد.  گفت

 ! یآشفتگ  یی ایارسالن ماند و دن ریام
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 را نداشت. یکار  چیانجام ه ییتوانا

 !ستد یتوان نداشت با یحت

 فلج شده بود.   ییگو کباره ی به

 کفِ دستش را حرکت داد.   یاش گذاشت و دوران نهیس  یقفسه  یرو  دست

 را نداشت.  دنش یشن یرقمه آمادگ چی بود که ه دهیشن ی ها حرف

 چنگ زد.  ز یم ی را از رو گاریس  پاکتِ

 گرفت.  گاریس  رِیکه آن را جا گذاشته بود، ز  یو فندکِ حاج عل  د یکش رون یب ینخ

 کرد بلند شود.  ی مبل گذاشت و سع یلبه   یرو  دست

 ...حالش رو به راه نبود! د یلرز یکه به شدت م  یابروانِ درهم، صورتِ سرخ و تن و بدن ستاد،ی دلبرکش ا  رِیتصو ی به رو رو

 شد. زادش یچشمانِ پر خِیم چشمانش

 آخر زده شد: رِ ینشست و ت شیدر گوش ها ی حاج عل یصدا

 ! یگناه گرفت  ی آدم ب ه یتو انتقامت رو از   -

 . د یلرزیو چانه اش م  سوختی مشت شد، چشمانش م دستانش

 بود!  نیو خشمگ  نیغمگ 

  جاد یرا ا یبیمه ی تابلو فرو رفت صدا  یشهی که با تمامِ قوا در ش   یعرش خدا را لرزاند و مشت ادش یفر  د،یسراسرِ خانه چرخ نگاهش

 کرد. 

 بود!  زاد یدو زانو افتاد، نگاهش همچنان به چشمانِ پر ی رو

 دست پاچه به سمتش رفت:  دنشیخودش را فوراً به او رساند، با د یکسر

 ... ریام -

 :د ینشست، دستش را به دست کش شیبه رو رو
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 بخوره!  ه یبخ د ی! باقهیعم ده، یبر -

 را ول کند.  شیگلو خِیالکردار ب یِنزد، تا بغضِ لعنت ی سکوت کرد  و حرف ی لحظه ا چند 

 کند:  ینجوا م  یکسر

 بهم! ی ختیبهت گفت که ر یچ -

 کرد و سکوت.  سکوت

 . شیگونه ها  ینشست و  اشک نشست رو شیدر گوش ها ی حاج عل یصدا

 حقش بود.  د یکش ی که م ییبود! تمام درد ها و عذاب ها حقش

 !یمانیرنگِ غم داشت، رنگِ پش چشمانش

 آمد و تمامِ بلوز شلوارِ رنگِ روشنش را آلوده کرده بود.   یکه به شدت خون م  یق یعم یها ی دگیدستش و بر ی نشست رو  نگاهش

 زد:  شیدوباره صدا  یکسر

 ! رارسالنیام -

 خود فرو رفته بود! در خود شکسته بود تکه تکه شده بود. در

 کرد.  ی دق م ستیپدرش ن ثم یم د یفهم  یاگر م زادش ی! پرد یفهم یم  زادینداشت، تحمل نداشت،اگر پر جان

 را گرفت، تکانش داد:  شیبازو

 تو خودت.  ز یحرف بزن! نر -

 و تلخ!   یلبخند زد، عصب ستاد،یا شیجا سر

 نبود.  الشیخ نِیو ع  د یچک یاز دستش م  خون

 پر شد! غمای  فِ یهفت سال مغزم با اراج -

 سوخت. یم بیعج چشمانش

 .د ی کش ی و روحش درد م جسم
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 محو شد:  شیاز لب ها لبخند 

 ! ستین ثم یم یبچه  زاد یپر -

 .د یفهم ی را نم رارسالن یام یناباور بلندشد، حرف ها یکسر

 

 

 

 گذاشت:  رارسالنی زخمِ دست ام ی برگِ دستمال را رو چند 

 . دهیجواب نم یچی! باند پیبخوره اخو هی بخ د یبا -

 ! گرفتی مبل نشست، آرام نم ی تفاوت رو یب

 و اورا بکشد! رد یرا بگ  غمایتر خرِ  ع یهرچه سر خواستی م  دلش

 مادرش راست باشد... آه ازنهادش بلند شد. یگذشته  یدرباره  ی حاج عل یحرف ها اگر

 قرار گرفت: شیجلو چیبا سو یرا به مبل چسباند و کسر سرش 

 .  یابازنده  یبر  شیپ ی جور نی ! استیو راه برگشت ن ی . خودت کردریپاشو! غمبرک نگ  -

 که از دستش رفته بود باعث ضعفش شده بود!  یخون بلندشد،

 .ستی اش اوجِ درد و تلخخنده دانستی م  یو کسر  د یخند 

 من االن هم بازندم. -

 را گرفت و به سمتِ در قدم برداشت: ش یبازو رِیز

 !یرو مالِ خود کن  زاد یکه دوباره پر ی رو دار نیتو شانس ا -

 رفت لب زد:  یم  نییجان پا یا را بکه پله ه ی نیح د یرا  پوش  ش یها کفش

 رو بده.  چی...سوستین  ار یوقتِ من با   چیشانس ه -
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 . ستین فی رونم. تو حالت رد  ی . خودم م. شینیب ی تو نم ارهیچرند نگو! شانس باهات  -

 گدفت.  ی شاگرد جا ی صندل یگرفت و جسمش رو  نییرا پا سرش 

 بود!  غمای شِ یفکرش پ  ریطولِ مس تمامِ

 کرد.   یآن را خفه م  شیچسباند و با دست ها ی م وار یگرفت او را به د یرا م  اش قه ی  د ید  یاو را م اگر

 داشت.  تیواقع  یحاج عل ی... اگر  حرف هادادی زد و جان م  ی دستانش دست و پا م انِیم شد،ی کشته م  ر یتوسِط ام   او

 .شوند ی خارج م مارستانیکردنِ دستش از ب  خهیاز ب بعد 

 انداخت: اش ده یحال و رنگ پر  یب یبه چهره  ینگاه یکسر

 برگردم.  رمیبگ  یز یچ یا وه یآب م هی اونجا برم  نیبش -

 کند.  ی رو به رو اشاره م ی با دست به صندل و

 . رفتیم  د یانداخت و بلند شد، با یبه رفتنِ کسر  ینگاه نشست،

 .د ید  ی را هرچه زودتر م غمای د یبا

 را در گوشش نشست: یکسر  یکه صدابرداشت   ابانیقدم را به سمتِ خ نیاول

 ! میریبا هم م  م، ینشد...باهم اومد  -

 فرو کرد.  ش یجدا کرد و در جا وهیرا پاکتِ آب م ی که ن ی قرار گرفته وقت شیرو به رو حاال

 را به سمتش گرفت: آن

 ! اناناس، خدمت شما! بزن به بدن که مخصوصه خودته. یتگر  ،یِ تگر -

 کش آمد:  شیها لب

 ! ؟یخودت چ -

و   ستیو ب  ییبند شم به دست شو د ی. بخورم باستیکه  اناناس  توش باشه خوب ن  یبا هرچ ونم یکه من م  یانیدر جر    -

 .دهیپر یرو مهمونش باشم! تو بخور که رنگ و روت حساب یچهارساعت
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 داد گفت:  ی را از دهانش فاصله م ی که ن  ینی اش نشست و ح یقبل  ی کرد، در جا مکث

 

 . یتک خور ره ی نم نییمن از گلوم پا ی نجور یا ، یگرفت ی خودت م ی رو برا  شیکیهمه طعم مختلف  ن یدِ آخه کپک زده!  ا -

 

 نگاهش کرد:  یکسر

 ...مخلصت  -

 رو به او انداخت. ی در سطلِ زباله   قشی دق  یر یرا با هدف گ وهیآب م  یپاکتِ خال  رارسالنیحرفش را بزند ام یخواست ادامه   تا

 در گردش بود.  رارسالن یتفاوتِ ام  ی سطل و نگاهِ ب نِیب نگاهش

 گفت: و خنده  د یبه گردنش کش یدست

 . یتمومش کرد  دهی!  به سه شماره نکشرهی نم نییمشخصه که از گلوت پا -

 

 زد و بلند شد.  شیدو پا  یآرام رو یبه لبخند کش آمد. با کفِ دست ضربه ا  شیها لب

 راست و دروغ ماجرا رو بفهمم.  د ی! باغمای دنِ یبرم د د یبا -

 

 در هم رفت: ش یاخم ها یگره 

 ! هیصاحابت چ ی بفهمم دردِ دلِ ب ی زن ی کالم حرف نم ه یبهم و  یخت یگفت بهت که ر ی چ گهیاون مارِ دو سر  د -

 رنگش رفت:  د ی  پارِس سفسمتِ به

 

کدومش رو ندارم،   چ یمثقال صبر و حوصله. االن در حال حاضر ه ه یخواد و  ی! وقت م گرتیدندون بذار رو ج ، یکسر  گمی م   -

ندازه به دلم   ی کنه شک م ی م  میقسمش کفر  نی!  ازادیالکردار قسم خورده به جونِ پر  قته؛ی گفت حرف هاش  تمام و کمالِ حق

 معما.  نیحل شدن ا یبرا غمای دنِ یبرم د د یخونده برام.   با ی شب م زار ه یهمه سال قصه  نیکه نکنه خاله خانم ا
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 ادامه داد:  ی قیآه عم دنِی تکان داد و او بعد از کش سر

  شهی حکمِ مرگش م  ما،غی یسر سوزن اگه دروغ باشه حرف ها  ی ول  ی حاج عل شهی راست باشه طرفِ حسابم م  غمای داستانِ  -

 شه!  یشه و به درکِ واصل م  ی خاله خواهر زاده کات م  یهزار شبش ! رابطه  یقصه 

 

 گرفت، استارت را زد:    ی فرمان جا پشتِ

 

 ادامه داره. امتیق  امِیتا ق یدشمن  نیو ا  ییطباطبا رارسالنِی شه دشمنِ ام  یم  غمایراست باشه  ی حاج عل یحرف ها -

 

تا آخرِ عمر پشتِ    د یافته گردنت و با ی خونش م غمای  دنِید  یحال و روز بر  نی! آروم باش، با ایتنده اخو ی لیخشمت خ شِ یآت -

 . یزندون آب خنک بخور یها له یم

 

 رو بده، گلوم خشک شد. یآب خنک....داشبورت رو باز کن بطر  ی آخ گفت -

 

تک تک حرکاتش   شناخت،ی ببند و بگذار کارِ خود را کنم! او را م دهانت را   یعنیبحث عوضش کردنش  نیتاسف سر تکان داد، ا با

 بلد بود.  ی را با معن

 .ابد یو چاره   ند یتک تک افکارش را کنارِ هم بچ رارسالن یکند تا ام ی سکوت م ریمس تمام

 لب پچ زد:   رِیعدد قرمز و ز  ی کند، نگاهش نشست رو ی چراغ قرمز توقف م پشتِ

 پدر! ی ب -

۷ 
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 پله اشاره کرد:  به

 پسر. ی بمون! کله خر تر از من خودت نیباال تو ماش  ای! گفتم ننیبش -

 

 شلوارش کرد:  بِیدست درونِ ج د، یو مردانه خند  کوتاه 

 راحت تره.  الم یخ نم یبش نجایغر نزن! ا -

 پله نشست. نیاول  ی بعد رو و

 

 فرستاد: رونیرا به ب نفسش

 !نتتینب غمایبکش اون ور تر   -

 

 ارسالن واردِ خانه شود  ریام ای ستادیا واری ن داد بلندشد وکنار دتکا سر

 زد:  شیصدا د یمشتش را به در کوب 

 .غمای -

 

 افتاد و لبخندش کش آمد:  رارسالنیرا باز کرد، نگاهش به ام در

 ! یاز ما کرد ی ادیاومده، چه عجب  یک  نیبب  - 

 

 شد: غمای  خِیرا از پا در آورد و نگاهش م ش یها کفش
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 خاله!  -

 

 مبل نشست: ی رو

 بگوشم.  زِخاله، ی !بگو عزادیبودنِ بحث کامل دستم م یجد   ی کن ی خاله صدام م یوقت -

 

 را باز کرد:  راهنشیپ یدکمه  ند، ینش یم  شیبه رو رو

 ... یگذشته  خوامی م  - 

 

 زد:  لب   ی ساعِد دستش نشست و با نگران ی رو غمای نگاهِ

 شد؟!   یدستت چ -

 

 بلند تر گفت:  ییکشد و با صدا ی م رون یدستانِ او ب  انِ یرا از م دستش

 . یکن  فی مادرم رو، مو به مو برام تعر ی اومدم دوباره، گذشته  -

 

 شود.  یخشک م  شیدر رگ ها خون

 : د یتوجه دوباره  پرس  ی و ب  د یدهانش را بلع بزاق

 شد؟!  یدستت چ -

 

 . یجا بنداز "و   " ه ی نکه یکن! مو به مو، بدون ا ف یخراِش سادس. تعر ه ی -
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  ی تجاوزِ ب ی تکرار یدر ذهنش مرور شود و بعد همان قصه  خواهرش ی زندگ  یکند تا قصه  یمکث م ی کند، کم یم نگاهش

 کند. ی م فیبه سولماز را تعر ثمی م یرحمانه

 فرو بست و گفت:  چشم

 ! دنمیاومده بود د ی حاج عل -

 

 خطر را حس کرد: نگز

 باف...  گه ید ی قصه  هی نکنه  -

 

 .غمایدونم   یرو م  یچ! من همه سیه -

 

 را مبل  داد:  اش ه یتک

 

 کردم.  ف یکه من برات تعر  هی نیهم تیواقع  -

 

 کند.  رارسالنی ام یگفته  م یحرف ها بود که خودش را تسل نیدهد، زرنگ تر از ا ی پس نم نم

 اون...  ی ! حرف ها؟یکه خالتم و بزرگت کردم رو باور ندار ی من ی حرفا -

 

 :زند یاز تمام مشکالت پچ م خسته ند،ینشی م  شیحرف ها انیم

 گنجه.  ی تو باورم م شتریهمخونم ب  یهابار حرف  ن یا هی  غما،یبَر نخوره بهت -
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 :دهد یممحکم تر از قبل ادامه  رارسالنیو ام شودی هم م یره یخ شانینگاها

  دون،یکنم و ولش کنم وسِط م  ثتیح یدختر رو ب  ه یکه   نمیبی هامه تو مرام خودم نمو خونِ اون تو رگ   ثممی ه من پسرِ ماگ  -

 سرِ مادرم آورده باشه.  یی بال ن یکنم همچ ی صد جفت چشم هزر و ناپاک!  اگه اون مرد پدرِ منه... باور نم ونِیم

 

 !یراحت  ن یو مات... به هم شیک

 شود.  یو مات م  ش یحرکت ک ک ی در

 :د یرا در هم  کش شیها ابروگره 

 مادرت...  ی که باعثِ افسردگ  یر یگ ی رو م ی پشتِ مرد -

 

 پشتش حرف بزنه.  ی! خون اون مرد تو رگ منه! خوش ندارم کسسیه -

 

 گذاشت: اش یشانیپ ی شد، دست رو بلند 

 ! ر؟یام  یاحمق شد  -

 

 .زدی موج م   شیخنده در صدا یهارگه 

 تمام لب زد:  تِیما با جد ا آرام

 ! رارسالنیام -

 

 او گذاشت: یشانه  ی شد، دستش را رو خم

 زاده؟! خاله و خواهر  ن یب یشروعِ دشمن ی عنی ن یاسمت رو مخفف کنم ندارم و ا نکهیحقِ ا -
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 تفاوت بگذرد.  ی و ب د یایکه دلش رحم ب د ید  یدر نگاهش نم یمانیپش شد،ره یرا باال آورد، در چشمانش خ سرش 

 نجوا کرد:  شد ی که بلند م ینیاش بود را کنار زد، حشانه  ی که رو  یکرد، دست نگاهشره یخ

 تو مغزِ خامم.  ی هفت سال دروغ فرو کرد  -

 

شد اگر    ی و دل چسب م ن یو به که چه دل نش خواستی استراحت آرام م کیقرار گرفت، ضعف داشت، دلش   شیبه رو رو

 رفت!   یبه خواب م ش یعطر موها دنییا بومعشوقش در آغوشش بود و ب 

 جسمِ خودش اشاره کرد:  به

 گذره.  ینگام نکن سرپام کَکَم هم نم -

 

 لب زد:   یبرد و با حالِ زار  غمای یشد، سرش را کنار گوش ها خم

 و آسمون معلقم!  نی زم  نیحالم ناخوشه خاله! ب -

 

 عشقِ الکردار.  د یدرخش  یجز عشق! و چه خوش م   یاز هر حس ی بود، خال یخال

 

 

 

 گرفت و لب زد:  قیعم ی دم  ستاد،یا صاف

 به بادِ فنا رفت با دروغ هات!  می هفت سال زندگ -

 زمزمه کرد:  ت یدستانش را دو طرفِ صورتش گذاشت و با مظلوم د، یسمتش چرخ به
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 تو بغلِ خودم بزرگت کردم.  ،ی پسرم! تو جون من ریمن بهت دروغ نگفتم ش  -

 

 جدا کرد.  غمایتکان داد و صورتش را از حصارِ دستانِ فرو بست سرش را  چشم

 پنجره را باز کرد.  یو کم  ستادیا شیسمتِ پنجره رفت، رو به رو به

 سخن نداشت. توانِ

 ارسالن  شد. ریام یره یخ

 را کنج دهان گذاشت:  گاریس 

 . رستانیدو بار تو دوران دب یک ی ی ا دم،یکش ی م ی حیتفر -

 :دهد ی کند و بعد ادامه م  یاشاره م  گارش یس  به

و اصلِ   ه یبشه پا گهید ی و هزار کوفت و زهرمار و کثافت کار  ونی بشه همدمم! مشروب و قل گاریهزار شبِ تو باعث شد س  یقصه  -

 . میزندگ

 

 تکاند.  رونیبه ب را از پنجره  گارش یته س    ی زد بعد مکث پک

که هستم...نه! َشر بودم! از همون کالس اول،   ی نیسر به راه نبودم! اهل نماز و مسجد نبودم که بگم دروغت باعث شد بشم ا   -

  یکه نمازش اولِ وقت خونده م ییطباطبا  م یکر  یبرداشتم! نوه  دنیکش گاریزدم تهش و فازِ س  شی دوم که کاغذ لوله کردم و آت

  یخواستم.نم ی رو نم نی... انه یدروغت باعث شد پر شم از انتقام و ک  یخواستم باشم.ول  ی م ه ک  یشد نبودم! خودم بودم....اون 

 باشم اما شدم. طون یش  خواستم هم سفره 

 برداشت: ی گرید گارِیپرت کرد و س  نییبود آن را پا ده یرس  لتر یبه ف گارش یس 

 موجوده!  نیتر ف یکنه کث ی دختر رو نابود م ه ی ی ها ایکه رو ی اون نکه یتر بودم، قبول داشتم به ابچه  -
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 کالمش کرد:   یمه یضم یآرام برگشت، چشمک یغما یبه سمتِ  د،یخند 

 موجوده!   نیتر ف یکه کث ینیبی رو م  یاو هشت ساله ستیتو االن مردِ ب -

 

 انگشتانش بود،  دوباره کام گرفت  نِیب گاریس 

 

   !غمای ی خودت فیمردِ لجن و کث   نیا یباعث و بان -

 را انکار کند؟!  شیخواست کار ها یم

 دهانش را پر صدا قورت داد: آب

 !ی...قبول...نکنیتونستی ...م ی...کردم...تو...مف یم...من...گفتم...تعر -

 

 .د یگرفت و شعله کش آتش

 

 دروغ؟!   ایشه راسته  ی براش خونده م ی که تو اوجِ خام  یافهمه قصه  ی پسرِ نوجونِ احمقِ زود باورِ خر، چه م ه ی -

 

 سالت بود!  جدهیه فدهیه -

 زد:  یپوزخند 

 سن و ساله!  نیهم ی اوج خام -

 : د یبست و بعد غر چشم

 

 خودم کنم.  رِیدختر رو اس  ه ی! نارو بزنم به تمامِ باور هام و احساِس مونیو ا نی د ی بشم ب یتو باعث شد  -
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 مهم نبود!   شیبرا گریشد، دجلو خم  به

 !د؟یرس  ی به آخر م ایداد...مگر دن  یهم عشقش را از دست م  رارسالنیعشقش را از دست داده بود، حاال ام او

 

که گفتم باباش   ی به دختر ی دل ببند  دهیتازه به دروان رس  یهو پسرها  نی! انتظار نداشتم عدهیرو دزد مونتیو ا نیاون دختر د  -

 حال و روزِ مادرت بوده.  ه یباعث و بان

 

 زانو زد:  واری دستانش گرفت...کنار د  نِیرا ب سرش 

 شد! یم  ف یضع یبچه  هی اون  یمرد بودم که جلو  ه یمن   -

 

 لب نشاند:  یرو یشخند ین

 شه!  یآدم عاشق احمق م  -

 

 ماند:  رهیباال آورد، در چشمانش خ  سر

 ! یاز حاج عل رم یانتقام بگ  نکهیا ی ! برایقصه رو سر هم کرد ن یکه ا ی توام احمق بود -

 

را سوزاند، دردش کمتر از    شیکفِ پا گاریس  یرا لگد کرد و داغ شیرا کفِ خانه انداخت، رو گارش ی گذاشت، س  نیزم یرو  دست

 دردِ قلبش بود! 

 خارج شد اما فوراً به همان حالت برگشت:  شیلب ها انِیاز م  ی اش در هم جمع شد و آخ کوتاه چهره

 . یودت بود! دنبالِ انتقام قلبِ خیدنبالِ انتقام خواهرت نبود  -
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 اشاره کرد.  غمایبه قلبِ  و

 

 

 

 جلو آمد:  یقدم

 . ید یقصه رو چ  نیکه ا ی عموم! عاشق اون بود ،ی عاشق مهران بود -

 

 ! د یپر ش یو رو رنگ

 آخر را زد و به هدف خورد. رِیت

 

 ... دونی تو از کجا م -

 

 کالمش رفت:   ی  انهیم  به

  شتریگذره ب ی م شتر یب یهرچ   ی طبقِ عادت رو موهام و گفت ید یدست کش ی خوابم اومد  یکرد ال یبار که خ هی  ادمهی ی حت -

  د ییتا   نیفهمم راست بوده و ا ی ! اما االن میتوهم و خستگ   یشه! اون شب به گوش هام شک کردم و گذاشتم پا ی مهران م هیشب

 رو.  یحاج عل ی کنه تمام حرف ها یم

 عشقِ نافرجامش.  ی آور  ادیزد به   یاش تک لرز  چانه

 ! رارسالنیام -

 نگاهش کرد و او با بغض ادامه داد:  منتظر

 ! من فقط تورو دارم. ریخودت رو از من نگ  -

 رفت.  ی م یاهیزد، چشمانش س  یشخند ین
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 زارم از دروغ!   یب یدونست  ی! م یخودت باعث شد  -

 

 آخر برگشت و لب زد:  یسمتِ در رفت، لحظه  به

 "کنه ی م لیتبد  نیتر  ونیو ح  ن یانسان رو به بدتر نیرعشق بهت " گنی راسته که م  -

 

 .و  در را بهم کوباند   گفت

 هم مانع رفتنتش نشد. غمایهق  هق

 شود.  نیبود جسمش پخشِ زم  ک یکه چشمانش تار شد و نزد ی را گرفت  درست زمان ش یبازو ستاد، یفوراً ا  یکسر

 برادرش را داشت. یسن  کمش همه جوره هوا  نیپسر با ا نیا

 ! ؟یخوب -

 

 ! میبر -

 : ستد یدستش را گرفت و وادارش کرد صاف با مچِ

 کنه. ی و تماشات م ستادهیهفت خط االن بدون شک پشتِ پنجره ا یغما یحواست کجاست پسر؟! محکم باش که  -

 

 تتلو خوران لبِ جدول نشست:  تتلو

 

 نارو خوردم!  یاز خود   -

 نشست: یآرامش در گوش کسر  ی به آسفالت بود و زمزمه ها نگاهش
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 حس انتقامِ الکردار.  نِیبه باد رفت با ا م یهفت ساله زندگ -

 را با دست پوشاند: صورتش

 ! یبد  لم یتحو ی دروغ بباف یروت شد چشم تو چشمم نگاه کن  ی دِ المصب خالم بود -

 

 گذاشت و پچ زد:  شیپا ی نشست، دست رو رارسالنیام کنارِ

 خوره؟!   یآدم هاش م نیتر  ک یرو از نزد شیزندگ یهاضربه   نیآدم بدتر ید یو هشت سال نفهم ست ی! هنوز بعد بیکه ه  -

   

 

 داد: و مسلسل وار، بعد ادامه   قیعم د،یمکث کرد، نفس کش د،یپوزخند باال پر ی لبش به معنا یگوشه 

که    هیشیگرگن تنها فرقشون لباِس مجماعت همه  نیکنه...ا ی خودش که به کس و ناکس اعتماد م یاونم واسه خاطرِ حماقتِ ها  -

 تن کردن! 

 

 : د یکش ش یموها درپنجه 

 حرف هاش دروغ باشه!  دادمی سر سوزن احتمال نم ه ی -

 

 ! شودره یخواست در چشمانِ آن دخترکِ مظلوم و معصوم خ یم  ییاز نهانش بلند شد... با چه رو آه

 زد:   یبه کسر یلباسش را تکاند و چشمک ت،برخاس 

 

 . اری یبرم سمت و سو  د یاالن با  -
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 .رارسالنیهمچو ام  یای به داشتنِ برادرِ قو  د یو به خود بال د یخند 

 بخورند.  ن یگذاشت زانواش  به زم یآورد، اما نم  یم  کم

 

 

 

 محرم اسرار نگردد  یرهگذر هر

 نمکزار چمن زار نگردد  یصحرا

 دوست   یرفاقت مکن ا ی د یجا که رس  هر

 وفادار نگردد...  اریسر و پا  یب هر

 

 ی ز ی]صائب تبر

 .که اکثرِ اوقات خلوت بود گذاشتند   یاقدم را داخلِ کوچه  نیاول

زد و نگاهش را به کفش    یشخند یوصلت؟! ن ن یداشت به سر گرفتن ا د ی بر صورتِ پر شوقِ رضا نشست، ام یحس چیه یب نگاهش

  کیباعث تعجبش شده بود! با قرار گرفتنِ  نیآمد و ا ی از رضا در نم ییبرداشت. صداو کهنه اش داد و آرام قدم   یمیقد  یها

 نثارش کرد. آب دهانش را فرو برد:  یپر مغز مقابلِ نگاهش، سرش را باال آورد، رضا چشمک یزغالیبستن

 خواستم؟!  ی بستن -

 شد: سمتِ او خم  به

 و من مهمونت نکنم!   یش ره یخ یکرد به اون بستن   یوجدانم قبول نم -

 دستانش گرفت و کوتاه پچ زد:   انِیرا از م ی بستن د،ینفس کش کالفه

 ممنون!  -

 هم  قدم برداشتند:  یشلوارش فرو کرد، شانه به شانه  بِیدر ج دست
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 ! ؟یهنوز فکرات رو نکرد  -

 د: را از دهانش فاصله دا  یبستن ستاد،یا

 شه رضا.  یدوتا خط بهم وصل نم ن یوقت ا  جی! همیهست یمن و تو دو تا خط مواز  -

 گرفت! ی سر م د یوصلت با ن یپرد، ا ی م ش یوضوح رنگ و رو  به

 شده بود  ی انداخت  دورِ دهانش آغشته به بستن زاد یبه پر یآرام و کوتاه بود.نگاه شیداد. قدم هاکرد و به راهش ادامه  سکوت

دختر    نیا دنِیهم شدند. خم شد، دست . بوس  یره ی. به سمتش برگشت و خستد یرا گرفت و وادارش کرد با ش یزد، بازو  یلبخند 

 ذهنش فرستاد.   یتاوانش چه بود؟! افکارش را به انتها

 شیشده بود که پاها ک یهو به او نزد ک ی یو ناتوان! به قدر  حرکت رضا و آن لبخندش بود! سست شده بود یره یو بهوت خ مات

 گذاشت. تیرضا یِ خشمِ پنهان را پا نیهم فشرد، رضا لبخندش عمق گرفت و ا ی را رو شیشده بود. پلک ها ن یزم خِیم

باعث شد وحشت زده و   نیماش  ی چرخ ها غی ج یِبنشاند صدا شیرو  یابچسباند و بوسه  زاد یپر یشانیرا به پ شیآمد لب ها تا

 هراسان عقب بکشد.

 ترمز کرد.  شانیو بعد درست مقابلِ پا د یدورِ دورشانِ چرخ  کیکه با مهارتِ راننده  یرنگ  د یشد به پارِس سف رهیخ

 خشک شد و جانش رفت!  شیدر رگ ها خون

 :د یدستش را مشت کرد و غر رضا

 چه خبرته؟!   یوحش که یمرت -

 .د یونش افت کرد و تمامِ جانش لرزمن! قنِد خ ی ...وازادیپر اما

 افتاد.  ابانیدستش رها شد و کفِ خ  انیاز م یبستن

 درهمش و صورتِ سرخ!   یواضح بود با آن اخم ها رش یبود که پشتِ فرمان نشسته بود! تصو ی به مرد نگاهش

 بند آمده بود، به چشمانش شک کرد، پلک زد، دوباره و دوباره پلک زد.  نفسش

چشمانش   یرهیباال آمد و خ د یجذبِ سف زِی و بول ی ،شلوارِ جذب مشک د ی سف ی مشک یکتان  یباز شد، نگاهش از کفش ها  نیماش  در

 شد!
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 ! ؟ییطباطبا رارسالن یشد...خودش بود؟! ام ینم باورش 

 در چشمانش.   د یو اشک دو  د یدهانش را پر صدا بلع بزاق

کند که    بیاز جانب مردِ پارس سوار بود تا تکذ  ی زد و منتظرِ حرف  ی کرد...نفس نفس م  یپدر داشت خفه اش م یب  یدلتنگ 

 را جا گذاشته بود!  ه ی که ردِ بخ ی است! نگاهش خورد به چانه اش و زخم رارسالنیام

 . شد ی م نییباال و پا اش نه یس  یقفسه 

 کنارِ چانه داشتند؟!   یمیقد   ی مگرچند نفر مانند او زخم 

 کوباند. ش یرا با تمامِ قوا نیماش  در

 : د یدندان بهم ساب  ستاد،یا نیخشمگ  ی رضا مقابلِ

 !؟ی کرد  یم  یغلطچه  ی داشت -

 من چه فکر ها که نکرده بود!  یو وا   زادی از حد رضا به پر شیب  ی کیبود! نزد دهیرا د تمامش

 .آرام بود که او نشوند  یبه قدر   شیزد، صدا شیصدا محزون 

 : د یرا در هم کش شیها اخم

 ! ؟یگشت ارشاد  -

 زنگِ خطر را حس کرد! زادیرا به دندان گرفت و پر نشیریرا کوتاه بست، لبِ ز چشمانش

 صد بود!  یداشت که خشمش رو   یها را تنها زماننشانه نیا

 رضا را گرفت: راهنِیپ یگوشه 

 رضا!  -

 برگشت:  رارسالنیتوجه به او به سمتِ ام  یب

 ناموس؟! ی ب که یمرت ی جواب ندار -

 چشمِ رضا کوباند. ی باال آورد و با تمامِ قوا پا مرا
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 : د یغر رارسالنیو ام  د یکش ی نیه زادیپر

 رو که چشمش دنبال ناموس منه.!   یناموس  ی کشم اون ب ی م -

 

 

 

   "زنم  " د یشد و تنها شن زیت  شیها گوش 

 نبود!  شیب یاوانه یجانش شد...الحق که د  قِیبلبشو تزر نیا انِ یم یخوش  حس

 زد:  ادیفر  د، یدرد را به جان خر  رضا

 شد ناموس و زنت؟! ی! زنِ من از ک ه؟ی زنه مرتک یزر م  یچ -

مقابلش آنقدر الغر اندام و    درچاره یب یمشتِ دوم را پر قدرت تر و پر حرص تر به شکمش کوباند و رضا خورد، ی را مخونش  خون

 .ها دفاع کند از خودش دربرابرِ ضربه  ی بود که نتواند حت فیضع

 نجات دهد!  ی رتیرحم و غ ی مردِ ب نیا ی مشت و لگد ها انیبرداشت، جلو رفت تا رضا را از م  قدم

 گذاشت و خودش گر گرفت!  شیبازو  یرو  دست

 سمتش برگشت، چقدر دلتنگِ چشمانش بود...  به

 : د یرفت و جان کند تا توانست بگو لیتحل توانش

 ..ک....کن.و...ول...ولش  -

 

 .د یایرفت و ضعفش باعث شد از پا در ب یاهیکه تمام شد چشمانش س  حرفش

 بار او بود!  نیا اما

 بخورد!  نیگذارد جسمش به زم بود تا فوراً او را به آغوش بکشد و ن او
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 شد:هراسان بلند  رضا

 ! بدش به من!  ؟ی ش  یم  شیتو چ -

 : د یشد و توپ ره یدر چشمانش خ د، یسمتش چرخ به

 واجب تر از جواب دادن به سوال هات جونِ زنمه! بکش کنار.   - 

بل از حرکت رضا با سرعت  گذاشت و خودش پشتِ فرمان جا گرفت ق نیماش  ی صندل یرا رو  زادی به آن زد و جسمِ پر یاتنه 

 شاگرد رها کرد:  ی صندل یرساند و جسمش را رو  نیخودش را به ماش 

 مثل تو!  یآدم وحش ه یتونم تنها ولش کنم با  ی نم  -

 دلبرکش نبود! استارت زد و راه افتاد.  ی هرکه گرگ بود برا ی زد، برا شخند ین

 .آمد ی لبش پاره شده بود و خون م یگوشه 

 کرد؟!  ی م چه

 

 در را باز کرد.   رارسالنیمتوقف شد و ام  مارستانیمقابلِ ب  نیسوال در ذهنش زنده شد و او جان داد تا ماش  هزار

 زد:  ادیفر

 .ارمشیدستت نخوره بهش! خودم م -

 بود:  ی لحنش محکم و جد  د یکش رون یب نیرضا را گرفت او را از ماش  یقه ی به سمتِ درِ شاگرد رفت و در را باز کرد  ستاد،یا

 که تو توانم هست خرخرت رو بجوم!   ختم ی ! االن انقدر بهم ریسرجات الدنگ الش  نیبش -

 رفت.  زاد یزد و به سمت پر نیرا محکم به ماش  کمرش 

 رفت.  مارستانیبلندش به سمتِ ب  یو با قدم ها  د یرا به آغوش کش او

* 
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 چند مدته که ضعف داره ؟!  -

 شد: ره یخ ریدر چشمان ام  یشخند یبا ن رضا

 !  شهی م  یماه ک ی -

 سرش را تکان داد:  دکتر 

 که نداره؟!  یخاص ی ماریب -

 !ختیفرو بست و دلش ر  چشم

 کرد:  ی را نوازش م شینشسته بود و موها زادیداد که کنارِ تختِ پر  یرا به مرد  نگاهش

 را...راست...راستش. -

 منتظر نگاهش کرد و او پچ زد:  دکتر 

 دارم!  دزیگه ا  یخودش م -

 

 گفت؟!   یدهانِ رضا شد ... چه م یره ی به ضرب باال آمد و خ رارسالن یام سرِ

 تخت خفته بود انداخت.  یجان رو  ی که ب زاد یبه رضا و بعد به پر  ینگاه د،یدهانش را بلع بزاق

 .د یایب مارستانیشد خودش با او تماس گرفته بود تا به ب دهید یاتاق باز شد و قامتِ کسر  در

 انداخت و رو به پرستار پچ زد:  نییسر پادر همش  ی با اخم ها دکتر 

 .نانیاطم  یبرا نیریبگ  شیازش آزما -

 

 نزد!  قلبش

 کرد.  ی اتاق دور م ن یاو را از ا د یرا گرفت، با شی به سمتش آمد، بازو یکسر

 سرِ دردانه اش آمده بود؟!  یی جدول نشست و چشم بست، چه بال لب
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 شد. ی ! باورش نمدز؟یا

 

  شیپا رِیگرفت و ز  شیلب ها نِ یرا از ب گاریپشت بندش سرفه جانش را گرفت. کنارش نشست، س  ق، یو عم  قیگرفت، عم پک

 انداخت.

 . ارهیپدر دمار از روزگارت در م ینکش! ب  -

 

 و کنجِ دهانش گذاشت: د یکش رونیب ی گریرا به دست گرفت؛ نخ د گاریپاکتِ س  یحرص

 کنه.  ی پدر آرومم م ی ب نیهم -

 :د یرا به دست کش فندک

 کنه.  ی آرومت نم -

 

 داره!  دزیا زادم ی پر گه ی م -

 

 گرفت:   نفس

 تا پاک شه و سالم!  رون یکشم ب  ی الکردار رو خودم دونه دونه از خونش م سِ یرویو -

 

 ابروانش کم شد: ی  فاصله

 !ستین شی زیازش، مطمن باش چ رنیبگ  شی! دکتر گفت آزمارینگ  یپروند؛جد  ز یچ هی از رو هوا  -

 

 .نیو غمگ  یبود! عصب  ی بست، عصب چشم
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 ناخوِش ناخوش بود.  حالش

 را در مشتش فشرد:  گاریس 

 بله بده! ب یبدترک ی گوه خورده که بخواد به تو  زادی زنه، پر یوجود زرِ مفت م ی ب کهیمرت  - 

 

 .د یاش را به دست کشمشتِ منقبض شده   یکسر  د،یلرز یم شیصدا

 مالِ خودته! فقط خودت.  زاد ی. آروم باش مرد. پرسیه س، یه -

 

 بود امشب حالش اصال رو به راه نبود!  یو عصب شانیناآرام بود پر ستاد،یا

 :ستادیا ی کسر  ی سر باال آورد و نگاهش کرد، رو به رو یکسر

  یخوره...نم  یرو م  ش یزندگ رِی خ و اد یکفن  م  هی شده! با  ر یاز جونش س  اد یکه سمتش ب  ی! اونسیزنِ من و خِط قرمز بق زاد یپر -

 شرف شه!  یناموِس اون ب  رارسالن یام ییذارم دارا

 

 .ستادیاش ابه شانه شانه بلندشد،

 . ادینکن االن هاست که بهوش ب ی رو خال دونیم -

 

 خم شد: یبه کمرش زد کم دست

 حرف بزنم.  زادیخوام دو کلوم با پر ی ! مرون؟یب یاون احمق رو بکش یتون  ی م -

 : د یکش ششیبه ته ر یدست

 . رهی وجب اون ور تر نم  هی به تخت  دهیهو کوآال چسب نیالمصب ع -
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 چشم دوخت:  مارستانیب یزد و به محوطه  رارسالن یام یبه شانه  یاچند ضربه  د،یخند 

 .مارستانه یب اطِیتو ح ،ی کوآال از اتاق دل کند اخو -

 

همه حرص   نی شد از ا دتریلب داد خنده اش شد  ری ز یو فحش د یرا دنبال کرد، دندان بهم ساب یو نگاهِ کسر د یپا چرخ یپاشنه  رو

 .و جوش 

 

 

 

حسِ   نی هم فشرد، چشم باز نکرد تا مبادا ا یرا محکم تر رو  شیشده بود اما جرات چشم باز کردن نداشت. پلک ها اریهوش 

 ! رد یبگ  انیشده بود پا بشیکه بعد مدت ها نص یآرامش

  صیرا از عطرِ تلخ و سردش تشخ نی...اشیوفا ی ب ارِیبود،  رارسالنیآسان بود، ام د یرقصی م شیکه در موها ییدست ها شناختنِ

 عطر را بو بکشد.  نیو با تمامِ جان ا  ردینفس بگ  خواستی دلش م داد،ی م

 

 خورد!   ی پاش تکون م یخودش انگشت ها ارِیاخت  یشد، ب  یم  داریکه ب  یوقت -

 :د یاش به گوش رس تلخ و دردناک و بعد زمزمه  یاخنده  یصدا

 ! یداریدونم ب ی م -

 شناختی او را م یزرنگ بود و به خوب  د،یلرز

  ش یکه رو یازهییپای پتو  رِ یکرد انگشتانِ دستش ز  یرا حس م  اش هیسا  د،یکش ی قیرا نباخت، باز هم چشم نگشود. نفس عم خود

کنارش   یکمتر   یبلند شده بود و حاال بافاصله  یصندل  یکنار رفت و از رو ه یبود چشم باز کند که سا ک یبود مشت شد. نزد

 .نشسته بود 

 نوشت؟!  ی از نو مرا چگونهقصه  ن یبه صورتِ دختر انداخت و چشم بست، ا ینگاه

 د! نبو یصاف شود...اما شدن شیکرد تا صدا یارا نوازش کرد، سرفه  شیموها
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 جا خوش کرده بود.  شیرفت، درست وسِط گلو ینم نیی...پاآمد یرا گرفته بود سنگ شده بود، باال نم شیگلو خِیکه ب  یبغض

 خواند: شیاش بغض داشت و لرزان بود براکه ته رگه  ییهمانِ صدا با

 

 ست یبهتان ن یکه تو در خون من   می گر بگو-

 ست یاز هنر عشق تو جز حرمان ن یحاصل

 ست یدرد که جز مرگ منش درمان ن نیاز ا آه

 م یدانست  یو نم   مید یهمه رنج کش نیا

 ست یوصال تو کم از هجران ن  یبالها که 

 خاک بالکش که دگر  نیسوخته ا آنچنان

 ستی از کرم باران ن  ی مدد انتظار

 تو طمع بستم و عمر از کف رفت  ی وفا  به

 ستیتاوان ن نی کم از ا قت یخطا را به حق  آن

 ازوست یاست که در هر رگ من زخم غ یچه ت نیا

 ست یبهتان ن ی که تو در خون من م یبگو گر

 د یانسان به مداوا نرس  ی  نهیرید رنج

 ستیانسان ن بی و طب ماریآن است که ب علّت

 چون شمع   د یبر داغ دل سوخته با صبر

 ست یصحبت بزم تو شدن آسان ن قیال

 طلبد  ای و تاب غم عشقت دل در تب

 ستیطوفان ن  نیتنک حوصله را طاقت ا هر
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 قصه به سر رفت و هنوز  ن یصد عمر در ا  هیسا

 

 کرد، نتوانست ادامه دهد...نتوانست. مکث

 اش.نشست کنجِ گونه  یاشکرو افتاد و قطره  شیها پلک

 را خواند: تیب  نیزد و آخر لب

 .ستین انیمن و معشوق مرا پا  یراماج-

 نگاهش کرد تا چشم باز کند اما نکرد!  ره یگرفت؛ خ  نفس

 

 چشم هات رو باز کن تا خودم دست به کار نشدم.  -

 کرد، اما هنوز چشمانش بسته بود!  صبر

 . اوردیهاش دختر افتاد و تاب نگونه  ی روان شده رو ی به اشک ها چشمش

 ....***.... 

 دلخور!  ی ادیباز شد، ناباور بود و تا حِد ز ی به آن چشمانش

 :آمد یباال نم  شیاتاق خفه بود، نفس ها ی عقب رفت، فضا عقب

 ! یدوسم داشته باش   د یبا یرو هم نداشته باش   دنمیچشم د ،یدلخور باش  -

 لب زد:  یانداخت و او پر حرص و جد  نییدهد.سر پا  شیو نگاهش را به مردِ سرگردان رو به رو ند یتخت بش ی توانست رو تنها

 خوادت!   یقد من نم  یشکیچون ه یدوسم داشته باش  د یبا -

 آخر برگشت و پچ زد:  یارا باز کرد، لحظه  در

 

 جز خودم بخوادت .  ی زارم که کس  ینم -
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 شده بود.  نیپخشِ زم ردیرا بگ  ش یازوب رِ ینبود تا ز یاتاق خارج شد و اگر کسر  از

 . د یچک یم  یگریپس از د یکی شیها اشک

 منو.  نییارسالن چته؟! ب ر یام -

 : د یحصار دستانش گرفت و توپ نِ یصورتش را ب ند،ی بش ی صندل یکرد رو   وادارش 

 که...  ی د ی! ضعف نشون مه؟ی اشک هات واسه چ -

 : د یکش اد یرا قطع کرد، بلند شد، او را کنار زد و فر حرفش

 ضعفه؟!   ن یا نهییچون دلم تاب نداره ب مارستانیدار و ندارم افتاده رو تختِ ب  -

 آمد:  ش یبه سو پرستار

 آروم لطفا.  مارستانهیچته آقا؟! ب -

 گفت:   یتفاوت به حرف پرستار رو به کسر یب

 !   نییرو ب ایآدم دن  نیتر  فی! ضعیکسر  نیبب -

 . می بر ایغلط کردم داداش، ب -

 آرام تر شده بود و کم جان تر!  شیصدا

 خارج شد و در همان حال لب زد:  مارستانیاز ب همراهش

 چون عاشقم!  فم یمن ضع  -

* 

 را به سمتش گرفت:  چیساندو

 بخور.  -
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 شه؟!  یحاضر م  یک  ی کوفت  شِیجواب آزما -

 و گفت:  د یکش یبه ساعتش انداخت، نفس ینگاه

 . گهیساعت د مین-

 ...ر یام -

 گفت:  رفتی م مارستانیکه به سمتِ ب  ینی را قطع کرد، بلند شد و ح حرفش

 زهرمار!  - 

 را به سمتِ دهانش برد و با ولع گاز زد:  چینشست، ساندو شیلب ها ی رو  یلبخند 

 خورم.  یکله خر، خودم م  ی به جهنم که نخورد -

 *** 

 !د؟یبود که چه کند؟! چه بگو آمده

  یزد و نگاهش م ه ی که به در تک  د یپس زده بود. رضا را د ی رحم یکه او را با ب  یعشق؟ آن هم درست چند ماه بعد از شب یادعا

باز   یمکافات و بدبخت همه نیسم شد، زهر شد، چقدر سگ جان بود که با ا ش یهم فشرد. بغض در گلو ی کند، چشمانش را رو

 !  د یکش ی هم نفس م

 شوهرته؟!  - 

 . ردیهق هقش اوج بگ  ی بود تا صدا یکاف نیصورتش نهاد و هم یرو  دست

 شد... در را بست: کینزد

 ! زاد؟یپر گه ی ! راست میزنش گه یم -

 .امد ین رون یاز آن ب یاخورد اما کلمه  یتکان اش دهیخشک  ی شد، لب ها یم  نییاش به شدت باال و پا نهیس  یقفسه 

 بزند:  یکرد حرف   یرا به دو طرف تکان داد و سع سرش 

 ! نجای...ایم...من...رو...ببر...از....ا -

 چشم دوخت.  زادیتعجب سر باال آورد و به دهانِ پر با
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 . زادیپر -

 گفت:   یحرف زدنش را به دست گرفت، حاال واضح تر سخن م قدرت

 .نجای..رو...ببر از...ا! من.ستیشوهرم ن -

 

 ممکن را گرفته بود!  مِی تصم ن یتر احمقانه

 ! رارسالن؟یاز دستِ ام فرار

خواست،   یاش تنها باشد، عشق نم  یماری برود و با ب خواستی خواست، دلش م یاما دلش رفتن م  ست ین ریدانست امکان پذ  یم

فردِ    هیخواست زندگ ی اش اخت گرفته بود، نم ی ماریخواست! با ب یرا هم نم  رارسالنش یگرامید ی خواست...او حت ی محبت نم

 را تباه کند.  یگرید

 

 

 

اش را  در گردش بود. آبِ دهانِ نداشته  زاد یدر و پر نِیکه با اضطراب نگاهش ب ی شد به چشمانِ سرخِ پسرِ کم سن وسال رهیخ

 قورت داد: 

 ت...تو...  -

 گذاشت. بشیو خوش ترک  دهیکشی نیب یغه یت ی اش را رو سبابه انگشت

 گوش کن.   س، یه -

 و گفت:  د یاش را باال کش ینیب  د،یکرد و ابروانش را در هم کش نگاهش

 حرفت رو بزن.  -

 گفت: گرفت، طلبکارانه   نفس

 داداشم رو بهش برگردون!  ی زندگ -
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 تخت نشست. ی بود. رو دهیکه تا به حال او را ند  یبه دهانِ پسر  شد ره یبهت خ با

 به من داره. یچه ربط  شیزندگ  ه،ی ! داداشت ک؟یگ یم ی چ - 

 فرو کرد:  اش ی پرپشت و پرکالغ ی هم فشرد، دست در موها ی را محکم رو شیها پلک

 ! خودت رو برگردون بهش. ییداداشم تو ی زندگ -

 اش فشار آورد و ناخودآگاه پچ زد: ذهن خسته   به

 ! رارسالن؟یام -

 ، از تخت فاصله گرفت و به سمتِ در قدم تند کرد: انداختبه در بسته  یتکان داد، دوباره نگاه سر

 . ایشده و تو مثلِ آبِ در ی برگرد بهش! اون مثلِ ماه -

 زد:  یآخر برگشت، لبخند   یلحظه 

 ! رهیمیبدونِ آب م   یماه -

 .اش خته یو بازهم او ماند با افکارِ بهم ر رفت

 ا؟ یرو ا ید پس زده بود حاال برگشته بود؟! خواب بو  یرحم ی که او را با ب ی مرد

 . داریو ب اریبود، هوش  اریگرفت، هوش   شیاز پا یشگونین

  یچشم بست، دستانش مشت شد...چگونه آن روزِ را به فراموش  د،یکرده بود؟! اما... نفس کش شیدایآمده بود، پ رارسالنیام

 او زهر شده بود.  یبود و برا یهر دختر  ی که آرزو  ی! روز سپرد؟ی م

 گذاشت: اش نه یس  یقفسه  یرو  دست

 !؟ی رو از من گرفت ی انتقام چ -

 کرد نفس بکشد:  یدستش را حرکت داد و سع ی دوران

 !  ؟یبکش ش یخرابه رو به آت ن یکه ا ی حاال برگشت -

 . رفتی م ریرفت...بدونِ رضا و بدونِ ام  یانداخت و بلندشد. م  اش یبه شالِ مشک یاش ُسر خورد. نگاهگونه  ی اشک رو یاقطره 
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 *** 

 

  دش ید یکم د یرا گرفته بود،  پلک زد تا شا دش ید  یاشک جلو یتار و محو. حلقه  د، ید ی را تار م ز ی همه چ ستاد، یا ابانیخ کنارِ

دور شود. چشمانش   شیو آدم ها مارستانیب  نیفوراً سوار شد تا از ا توجه  ی رنگ ب اهیس  نیماش  ک یواضح شود. با قرار گرفتنِ 

 نشست: شیها وش در گ یی آشنا یبسته بود که صدا

 خوام باهات حرف بزنم.  ی م -

  رارسالن یشد، آدمِ ام رهیبود. با وحشت به صورتش خ ده یقبل در اتاق د یقه ی که چند دق ی شد به صورت رهیخنه یباال آورد و از آ سر

 بود؟! 

 به خودش فرستاد و گفت: یلعنت

 ! شمیم اده یبزن کنار، پ -

 : د یکش ادیتوجه راند و او فر یب  یکسر

 باتوام.بزن کنار..  -

 تکان داد؛   سر

 را کنارِ جاده متوقف کرد.  نیماش 

 گفت:   یشود کسر ادهیدر را باز کند و پ   نکهی از ا قبل

 داداشته!   رارسالنیام -

 شد.در خشک یگره یدست  یرو  دستش

 ! داد؟ی م لشیچه بود که تحو فیاراج نیا

 گفت:   ی باال انداخت و با مرموز ابرو

 . یبر  ی تون ی حاال م -

 تکان نخورد.  شی! پاهانرفت
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 !؟یگ ی...می...م...ی ت...تو...چ...چ -

 زد:  لبخند 

 .یخبر  ی ها ب ز یچ یل یتو از خ -

 و زمزمه کرد:  ی به چشمانِ کسر شد ره یگرفت، خ آرام

 ! ؟ی دار رارسالن یبا ام ی تو چه نسبت -

 

 .نمدویرو بهش م م یمن زندگ -

 

 

 

 گفت؟!  ی مرد چه م  ن یا د،یدهانش را سخت و عذاب آور بلع   بزاق

 را به چپ و راست تکان داد، بهتان بود! بهتان...  سرش 

 .شد ره یخ اهو یشلوغ  و پر ه ابانِیراه افتاد، حرف نزد، اعتراض نکرد تنها به خ نیماش 

 ! شش؟یببرمت پ -

 .یشانیوضع و پر نیاز ا شد ی خالص م د ی! باد ید ی او را م د یچشمانش را فرو بست...با "داداشته  رارسالنیام"

* 

 فرود آورد:  ی...دستش را باال آورد و بر صورتِ کسرد یهم ساب یرو  دندان

 داداششم تا بزاره بره؟!  ی بهش گفت ی ! رفت؟ یخورد ی المصب چه گوه -

 .رارسالنی خشمِ امهم فشرد، آرام بود در مقابلِ ی را رو چشمانش

 بره. مارستانیاز ب خواستی م -
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 :د یاش کرد و غر ینی ب کِ یاش را نزداشاره انگشت

 !  سیه -

 جلو آمد:  یقدم

  د یفهم ی سوار شد! تو راه وقت ه؛یکرد تاکس  الیجلوش...حواسش نبود، خ  ستادمیبود، ا ی رفت! منتظرِ تاکس یگوش کن... داشت م  -

  ی بار بتون نیدونستم ا  یم  د یو بع رفتیمبود! وگرنه  ن یتنها راه هم ر،یبفهم ام شت، یپ ادیتا بمونه...تا ب  یخواست بره...گفتم داداشش

 ! یکن داش یپ

 افتاد.  ی سرخِ کسر ی خورد و نگاهش به گونه  واری به د اش ه ی عقب رفت...تک یقدم د،یخشمش فرو کش آتشِ

 را؟!  تنش یکرده بود؟! پاره   قضاوت

 :د یکش  یق یعم نفس

 کجاست؟!  -

 زد:  لبخند 

 تو اتاق.  -

 و لب زد:  د یخند   ی بهت سر باال آورد، کسر با

 حرف هات رو بشنوه.  خوادی م -

 تر از قبل.  فی بلندشد، الغر تر شده بود...الغر تر و ضع دنشیشد که درست قلبش را نشانه گرفت. با د یر یفروغش ت یب چشمانِ

 خوش فرمش:  یتر کرد، محوِ نگاهش شد، محوِ لب ها لب

 .رمیاومدم جوابِ سوال هام رو بگ  -

 داد:  ه یدر تک  به

 بپرس!  -

 !؟ی رو از من گرفت ی انتقام چ -

 :د یبدهد که دلخور پرس  یلعنت به گذشته. خواست جواب د، یکش یآه
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 ! گه؟یم ی دوستت چ -

 !نی...غمگ جانی کم جان...ب د،یخند 

 تاحاال؟!    ی ! از ک؟یتو داداشم -

 .ستادیا شی شد، درست رو به رو کینزد

  نشیو شد بدتر شد ی روزم م  نیبهتر د یکه با  یروز  ادِ ی دنتیرو کنم؟! که هر بار با د م یزندگ ی! که نذار؟یکه چ  یاالن اومد  -

 ! فتم؟یب

 کرد.   یگاه چشمانش را تر م  ی روز ها گاه و ب ن یکه ا ییبود، کنترل اشک ها سخت

 کنه؟!   یمن خوش حالت م  دنِیعذاب کش -

اش را  گونه  یاجواب نداد و قطره  شیکنترل اشک ها  یمقاومتش برا  د،ی لرز ی به شدت م شیصدا ،یزدنِ حرف  ی باز شد برا دهانش

 کرد.  سیخ

 وضع!  نیکردم که جوابم شد ا  یبد  یمن در حق ک  ایبا خودم دو تا چهار تا کنم بگم خدا نمیبود بشصبح تا شب  کارم شده  -

 

 و دلت سنگ شد  ی که رفت یااون لحظه  از

 برات  تنگ شد  ی لیلحظه من دلم خ همون

 قدم  هی  یدور شد  ی رفت آروم 

 قرن شد  کیواسه دلِ من فاصله  اما

 

 فتاده بود. به هق هق ا د،یلباسش را به مشت کش   یقه ی

  دهیکه از عالم و آدم بر ی . حق منیکن  رونینبود که کاخِ آرزو هام رو و  نینبود...ا نیکه با تمومِ وجود دوست داشتم ا  یحقِ من -

 نبود!  ن یا یتو بود   یبودم و دلخوش 

 گرفت، نگاهش را به دستانِ مرد داد و لب زد:   نفس



 محصور 

467 
 

 تلخه تلخه!  یزهرمار یقصه مثل اون شکالت ها  ن یدونستم ته ا  ی! نمیکردم تا آخر باهام   یم الیدست هات رو گرفتم خ  یوقت -

 

 

کرد، المذهب هنوز هم    یرا انکار م شیگرفت و تپش ها ی م ده یبود اگر قلبش را ناد ی رحم یتوانست! ب یتوانست بماند...نم ینم

 ! د یتپ ی مرد م  نیا یبرا

 یدلت اومد با دلِ من بد ش   یچجور

 ی ت اومد از دلِ من رد ش دل  یچجور

 یدور زدن بلد ش  ینگشتم بر  دورت 

 

 

 کرده بود!  رانشیکه و  ی در برابرِ دختر د ی توانست سخن بگو ی بود و نم  دهیبود که زبانش به کامش چسب رارسالن یرا کنار زد، ام او

 . ستادیدستش را گرفت، ا مچِ

 ها به سمتِ مرد برگشت. در خشک شد و همچون برق گرفته   ی  گرهیدست  یرو  دستش

 کرد!  ی اش ممتورم شده بود وسوسه   یکه از اشک سرخ و کم یی زد، لب ها  یلبخند 

 

 ستیبست ن گهید  ی و اون گشت ن یهمه با ا نیا

 ستیمن که تو رو بلد ن یاندازه   یکس

 ست یکم ن یمونی روز، پش ه ی یش ی م مونیپش

 

دستش را پشتِ گردنش گذاشت و    یزدنِ حرف یو تا خواست لب باز کند برا   د یودش را در آغوشش دخواست اعتراض کند خ تا

 برود.  رون یاش دل بکند و از وجودش ب یتا دلتنگ  د یبوس ی قرار داد. م شیلب ها  یرا محکم رو  شیلب ها
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 گرفته بود.  یرا به باز شیلب ها رارسالنی بود  و ام  ستاده یحرکت ا یب

 

 ی شب گرد   ی وقت افتاد از سرت هوا هر

 ی کرد  کاریفکر کن که با دلم چ یکمی

 شه  ریبه عاشقت بزن نذار د ی سر هی

 ی برگرد  یاون روز با لباِس مشک ادین

 

 جا به جا نشد.   یتوانش را جمع کرد تا او را به عقب هول دهد اما قدم  تمامِ

 چشمانش شد: یره یخشم سر باال آورد و خ با

 برو کنار!  -

  ب یرا درونِ ج د یرا به در داد  و آرام در را قفل کرد و کل اش که یگذاشت...امکان نداشت بگذارد! ت ینم انداخترا باال شیابرو  یتا

 شلوارش سر داد. 

 خُردسال پچ زد:  ی چشمانش را بست و همچون کودک 

 ! یبر ییبدونِ من جا ذارمی که من باشم. نم ی ریم  ییتو جا -

شق را نداشت، نگاهش را به  مردِ کله  ن یتوانِ کل کل کردن با ااش.پوزخند نشست بر لب ها خشک و پوست پوست شده  طرحِ

 ! یبا دلتنگ  دمیشا ا یکرد  ی داد،  که  با دقت نگاهش م  رارسالنیچشمانِ ام

 خوده.   ی ب نجاینگه داشتنم ا یبرا  تیپافشار نیمن و تو بود تموم شد. ا نیب ی هرچ -

 قد علم کرد:   ش یو آمد، رو به روجل یقدم

 . زادیپر -

 بود و ضعفِ جسمش کم مانده بود او را از پا درآورد.  نیکج کرد، غمگ  سر

 بر دارد.  اش جه ینت یب یزد تا دست از حرف ها شیصدا
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 شالش فرو برد و زمزمه کرد:  رِی را ز شیموها

 . ستیبرم موندنم کنارت درست ن د یعوض شد! با زایچ یل یخ ی مدت که نبود  نیتو ا -

 اومد.  شتیجوابِ آزما -

 دانست! ی را م نیارسالن ا ر یو ام یمار ی. جوابِ مثبت بود و او دچار بدر دهانش خشک شد  یبسته شد و حرفِ بعد  دهانش

 داد.  شیرنگ نشست، نگاهش را محزون به پاها یر یمبلِ ش  یزانوانش شل شد، رو  د، یدر هم کش ابرو

 نزن!  ی حرف امیماری بزند از ب ادیو فر رد یرا بگ  شی خواست گوش ها یم  دلش

  شیقلبش گوش ها یضربانِ باال د،یاش را سخت بلعگرفت. بزاق دهانِ نداشته   یتلخ جانش راهر دم م قتِ یحق نیداد...ا  یم ازارش 

 را کر کرده بود. 

 لب زد:   نامفهوم

 ...نزن!ی...ح...حرفمیضی....مرضی ! از...مر...مرسی...هی...هه -

 

 گرفت:  زادیرا به سمتِ پر  وانیل  خت،یر  وان یآب درونِ ل ی زد، پارچ را به دست گرفت و کم لبخند 

 . ستین ی زیآروم باش...چ -

 اش ُسر خورد: گونه   یرو یاشکقطره  د، ینوش  یاجرعه

 !  ه؟یچ دزیا ی دونی ! مست؟ین ی زیچ -

 . زادیپر یزانوانش نشست، درست رو به رو  رو

 نبود...  یداشت برگرداند اما شدن یاش را سعاز دست رفته  آرامش

 گرفت.  یجانش را م  ی گریزخمِ د گرفتی گرفت و اگر م  یدختر آرام نم  نیا

 را با کفِ دست پوشاند: صورتش

 کُشتم!  ی درمون هم نداره، م زاده، یغولِ دو سر که اول و آخر هدفش جونِ آدم ه ی -
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 !د؟یخند  ی م نگونه ینداشت که ا تیمرد اهم نیا ی برا اش ی ماریآرامش سر باال آورد، ب یخنده  یبا صدا د،یخند  اش به یتش به

 .شیها تیحما ی رفت برا  ی از حس نبود، هنوزم او را دوست داشت...هنوزم دلش م ی شد...ته دلش که خال دلخور 

 :د یلرز ی م شیرا پاک کرد، صدا شیپشتِ دست اشک ها با

 رو باز کن بذار برم!  ی اون درِ کوفت -

موارد و بعد   یسر  ه یراحت شه از  المیاخم هات باز شه و من خ یتا که گره  شهیدر باز نم ن یرو هدر نده چون ا ت یبه نظرم انرژ -

 صاب مرده!  یِرفعِ دلتنگ  تِی ماچ و بوسه، به ن ورِ دلِ خودم به صرفِ  ای...به جاش بقیحقا  دنیفهم یبرا  ی بر د یکه با  ییببرمت جا

 

 تمام ادامه داد:   یِزد، دستانش را از هم باز کرد و با گستاخ ی د یپل لبخنِد

 تا خودم دست به کار نشدم.  د ییشما باز است بانو، قدم رنجه بفرما ی آغوِش بنده به رو -

 

 ! گفت؟یباز نگاهش کرد، چه م مهین یدهان با

و زل زد   د ی انداخت و به حالتِ نشسته چرخ نییرا پا شیدست ها  رارسالنیمبل بلند شد، ام  یرا از دست داده بود!  از رو  عقلش

 داشت کمک خبر کند.  یکوباند و سع ی را به در م فشیظر  یکه مشت ها ی زادیبه پر

 

 

 

به در کنارش  سر خورده و   شیزدن ها که خسته از مشت ی به دخترِ لجباز و سرتق شد ره یو خ د یکوتاهش کش  یدر موها یدست

 سر و صدا. ی بلندشد، آرام و ب شیخوابش برده بود. از جا

  ی به چشمان بسته و مژگان بلندش انداخت، لبخند  ینگاه د،یرا بلع زادی نشست، چشمانش را بست و با تمامِ وجود عطر پر کنارش 

 بود.  اریاخت ی نشسته بود ب شیلب ها یکه رو 

 نجوا کرد:  شی گوش هاخم کرد و کنارِ   سر
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 !* یمردساالر یبابا  گورن، یحرف حرفِ تو است بعد از ا ، یگرفتار نهمهیخبر مرگم عاشقت شده ام...وسط ا-

 :د یخند  تلخ

 کنارِ گوش هات زمزمه کنم.  دمتید  ی حفظ کرده بودم وقت نو یا -

 

 د یکش  رونیرا ب  ر یدستِ دورِ گردنش برد و زنج   د،یکش  یق یعم نفس

 جدا کرد.  ریکه دورِ گردنش انداخته بود را از زنج  یا حلقه 

 را آرام به دست گرفت.  زاد یچپِ پر دستِ

 بودند.  خته یکه در سرمش ر استیمسکن ی دارو ها رِ یتاث نیا دانستی در خواب بود و م  قیعم

 فرو کرد:    زادیآرام در انگشتِ دست پر راحلقه 

 برگشت به صاحابش. -

 

  یتختِ نرم و راحت چند ساعت ی گذاشت و آرام بلندش کرد تا او را به اتاق برساند و بگذارد رو شیاهاگردن و پ  رِیدست ز بلندشد،

 .شود  نگاهش  کرد  داری که او ب ی را بخوابد. خودش هم کنارِ تخت نشست و تا وقت

 کرد؟!  ی بازگو م شیرا برا قیحقا ی چطور

 در را آرام بست و خودش را به هالِ کوچکِ خانه رساند. بلندشد،

 .د ی کش رون یرا ب  شیآزما یکتش رفت و برگه   بِیسمتِ ج به

 .شیبه جوابِ آزما شد ره یمبل پرت کرد و خ یرا رو  جسمش

 ت و بسخودش اس  زادیفهماند که تنهاِ مالکِ قلبِ پر ی نشاند و به او م یخود م یِرضا را سرِ جا د یرا بست. با چشمانش

 که سرش آورده بود انتظار داشت هنوز هم دوستش داشته باشد.  یی.بعد آن همه بال 

 عضو بدنِ انسانند! نی خواند، چشم ها صادق تر یرا از چشمانش م  شیها حرف
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 . شیها ی و آن دلبر زادی پر ی برا د ینشست و دلش پر کش شیلب ها ی رو  یلبخند 

 خواب آلودش شد. یچهره  یره یباز شدن در اتاق نگاهش باال آمد و خ یباصدا

 

 . رارسالنیام -

 

 بست چند ماه بود که اسمش را صدا نزده بود؟!  چشمانش

 عادت گذشته لب زد:  به

 زهرمار!  -

 

 دختر شد. ی  ره یخ قیرا باال انداخت و با لبخند عم شیابرو یتا بعد 

 برم.  د یدر رو باز کن، من با -

 

 را به گرفت:  نشیماش  چیسو

 . میکجا؟بر  -

 

 شد: کی نزد یانداخت؛ قدم نییپا سر

 . رمیمن تنها م -

 در او زد و سرش را باال آورد:  یچانه  رِ یاش را ز یگوش 

 

 با من؟!   ای ی با خودت لج کرد -
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 تر کرد و کنار گوشش زمزمه کرد:  کی سرش را نزد یکم

 

 . یرارسالنیخودت رو گول نزن دختر! تو  هنوز هم مالِ ام -

 

 

نشان دهد، هرچند هنوز هم از او   می! بهتر بود خود را تسلآمد ی مرد کوتاه نم نیفرستاد. مکث کرد، ا  رونیبه ب ق یرا عم نفسش

 دلخور بود. 

 

 رضا تا... شِیبرم پ خوامی باشه. م -

 

 شد: ک یرا قطع کرد، ابروانش بهم نزد حرفش

 ! ه؟یرضا کارت چ ش یپ  -

 : د یدهانش را بلع بزاق

 کنم. برم لباس هام رو جمع  د یبا -

 : د یصورتِ دختر افتاد، غر یرو  اش ه یسا د،یبهم ساب دندان

 ! ؟ی ناموسن بود یاون ب  شِیمدت پ  نیتو ا -

 : د یآرامش را نشن یصدا

 نه.  -

 :د یکش  ادیمحکم تر فر و
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 ! دمیو من خر نفهم ی کرد یم  ی پدر زندگ  یاون ب  شِیپ -

 گرفت: را   نش یآست یلبه 

 ارسالن.  ر یام -

 مکث لب زد:  ی هم افتاد  و ب یرو  شیپلک ها زاد،یزل زد به چشمان پر ش م یهمان خشم عظ با

 جانم!  -

 بار جانش را نثارش کرده بود و   نی...ابار ن یاما ا د یهوم بگو د،یباز هم زهرمار بگو انتظارداشت

 !د یجان چقدر به جانش چسب نیا

 : شیلب ها ی نرمک لبخند نشست رو نرم

 کردم.   یم  یپدر و مادرش زندگ  شِیپ -

 هم فشرد:  ی چشمانش را رو شد ی م نییاش تند باال و پا نهیس 

 رو اجاره کرده بودم.   اطشونیاتاقِ کنار ح -

 . د یاش د یمانیپش د،یرا د اش ی شرمندگ

 و سکوت کرد.  د یرا د د یچیپ  شیکه در موها شیها دست

 به خود فرستاد.  یورد و لعنت تکان خ شیها لب

 لعنت به من.  -

 تنها چهار قدم بود.  شانیخود جرات داد، فاصله  به

 . رارسالنیام -

 شد. ره ی خ زادیباال آورد در چشمانِ ناآرام پر سر

 و مرتب کرد:   د یرا به دست کش راهنشیپ یقه ی بلند شد، دو طرفِ   شیپا یانگشت ها ی رو

 ! م؟یبر -
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 اش به لبخند کش آمد. مردانه   یها لب

 ! ؟یایبا من م  - 

 "عقد ولت کرد  یکه سر سفره  ه یهمون ن یا "د یکش اد یدر دلش فر ی زی تکان داد، چ سر

اون تورو از   ، ی ونشیهم کرد! جونت رو مد   ی مرد بهت خوب  نیا "د یکش اد یاز اعماقِ وجودش فر یگری فردِ د  د،یدهانش را بلع بزاق

 "اعدام نجات داد

با تعجب   رارسالنیلبالب از اشک شد و نگاه ام  هی از ثان یبود، چشمانش در کسر ار یاخت یب شیشت شد، لرزش لب هام دستانش

 قفلِ چشمانش شد.

 ! میتا خودت بُکُش یمردم، تو من و از اعدام نجات داد   یمن داشتم م -

 وضع و اوضاع!  ن یمقصر بود، گناهکار بود، لعنت بر ا د،یکش  یق یعم آه

 خوانده بود.  شیکه برا  یاو قصه  غمایبر  لعنت

 شود.  یااز حرف و کلمه  یتا خال  خواستی دختر پر بود و زمان م ن ی...دلِ اد یباز هم بگو د،ییحرف بزند، بگو گذاشت

 

 کنم.  ینم ی من زندم! اما زندگ -

 

 .د یاز چشمانش چک یاشکرا باال آورد قطره  سرش 

 ! چِ...چر...چرا ؟ی ! چرا االن برگشت؟یپَسم زد  ی به پات افتادم که باهام بمون ی گه؟! چرا وقت ی چه م یبگو، کسر  ی زیحرف بزن، چ -

 چنگ زد اما هوا کم بود.  شیجان نداشت، به قلبش چنگ زد به گلو گرید

 د یبا شدت او را به آغوش کش د، یرا د حالش

 گرفت.   دهیخارج شد را ناد شیکه از لب ها ی نیاش فشرد و ه نهیس  یرا رو  سرش 

 . د یاو هم از اشک پر شد و چک چشمانِ

 . ختیر زادیپر ی موها ی اشک رو قطره 
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 . میبر نجای از ا د ی! بامیبر  د ی. اما االن نه...باگمیرو م یهمه چ گم، یم -

 

 

 

 قبول نکرد.  ند ی جلو بنش یصندل ی هرچه اصرار کرد رو رارسالنیچسباند، ام نیماش   شهیرا به ش  سرش 

 .داد   رونیگرفت  و نگاهش را به منظره ب ی عقب جا یصندل ی رو

 کجاست؟!   -

 بر دارد گفت:  رونیآنکه چشم از ب یب

 .دو تا کوچه جلوتر  -

 :د ی چرخ زادیبه سمتِ پر یکسر

 صدات کنم؟!  یچ -

  زادیتفاوت منتظر جواب پر  یصدا کرد اما او ب تینامش را با جد  رارسالنی به چشمانِ شرورش انداخت، ام یرا باال آورد، نگاه سرش 

 بود. 

 جان   لب زد:  کم

 ! ؟یچ -

 گرفت و پچ زد: قیعم لبخندش 

 زن داداش صدات کنم؟!  -

 و مصمم گفت:  د یرا در هم کش شیها اخم

 . زادیپر -

 را غنچه کرد:  شیها لب
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 ! یچه زن داداش بداخالق -

 . د یپر یخلوتش با خودش م  انِیپسر  م نیشد، ا یکفر 

 : د یرا متوقف کرد و غر نیماش   رارسالنیام

 شو.  اده یپ  یکسر  -

 را در کوباند.  شیزهرا سادات رفت و مشت هاشد، به سمتِ خانه  ادهیپ نیاو از ماش  ی از کسر قبل

 ! ه؟یک   -

 :د یلرز یم شیصدا

 منم زهراسادات.  -

 

 کم جان تر شد: شیصدا

 

 ! زادیپر -

 

 افتاد: زاد یپر  یده یرنگ پر  یرا باز کرد، نگاهش به چهره در

 مادر!   یکجا بود  -

 بود.  ده یرضا را پشتِ مادرش د زش یگرفت چون چشمانِ ت یخودش را به او رساند، پشتش جا رارسالنیام

 سالم!  -

 شد. ره یجا خوش کرده بود خ زادیکه پشتِ پر  یشد و با تعجب به مرد  دهیزهراسادات باال کش سرِ

 آورد.  یکه حرصِ رضا را در م   یزد، لبخند   یلبخند 

 بود را داد:  دهیپرس  زادیکه از پر  یاز آنکه زهراسادات زبان باز کند او جوابِ سوال  قبل
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 شوهرش بوده!  شِیپ -

 

 لکنت گفت:  با

 ...شوهرش؟!ش...شو...هر -

 

 انداخت: زادیبه پر ینگاه

 

 ! ؟یتو شوهر داشت -

 

 کالفه گفت:  رضا

 نداره.  زاد یبا پر یمادرِ من! نسبت  گه ی دروغ م -

 

 کرد:  یاش را صد برابر م چهره تِیجذاب ن یلب داشت و ا  یرو  یاما محترمانه جلو آمد، لبخند  او

 .  رازیزنمه حاج خانم! قهر کرده اومده ش  -

 مظلوم شد: لحنش

 ...اومدم دنبالش که برش گردونم به خونش.  جه یهاش تو خونه نپ خنده  ینتونستم تحمل کنم نباشه، صدا -

 

 را گرفت و انگشتش را نشانِ آن ها داد:  زادیبا تعجب نگاهش کرد، دستِ پر زهراسادات

 زنمه! شرعا قانوناً.  -

 که در انگشتش بود نشده بود؟!  یاحلقه  یانگشتش شد چرا متوجه  یره یمبهوت خو   مات
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 بحث گفت:  نیخاتمه گرفتن ا ی را به زهرا سادت داد و برا نگاهش

 اومدم لباس هام رو جمع کنم، اجاره رو حساب کنم و برم. -

 عادت کرده بودم بهت دخترم. - 

 وارد شد.  زادی انداخت؛ در را بازتر کرد و پر رارسالنی به ام ینگاه

 مادر.  نیخوش بخت باش  -

 گرفت:  قیعم لبخندش 

 .نی ایماشاهلل چقدر هم بهم م -

 شکست و جمع را ترک کرد.  نهیرضا در س  دلِ

 . د یچیکوچه پ  چِیگذشت و در پ رارسالن یکنارِ ام  از

 

 

 

 !آمدند؟یکرد،  بهم م  ستادنگاهشانیا 

 شاگرد نشست. یصندل ی مکث رو یدستش گرفت و او بعد از کم انِیچمدان را از م د، یکش یآه

 ! چارهیمرد ب  نیا ختی ر ی اشک م صورتی پهنا به

 بود و رفته بود! را گرفته  یگر یبود...در دلش جا خوش کرده بود و حاال دستِ د آمده

 و عذاب آور.  کوتاه 

 .نند یشد تا او را نب  ی مخف ی گلکاه  وارِ یبرگرداند و پشتِ درا  شیهم افتاد. رو ی روشن شد و چشمانِ او رو نیماش 

 

 تلخ تو سوگند نشد  یخداحافظ به
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 بند نشد   یا ه یو دلم ثان ی تو رفت که 

 میلبها ی ممنوع ول  وهیتو م لب

 هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد  

 همه جا گشتم و گشتم در شهر یچراغ با

 به تو مانند نشد  نجایکس ا  چیکس، ه چیه 

 خودش را دارد  ی در دل من جا  یهر کس 

 خداوند نشد  نه یس  نیتو در ا نیجانش 

 شاعرها  یشب ند یخواستند از تو بگو 

 با قلم شرم نوشتند: نشد! عاقبت

 

 ی از: فاضل نظر شعر

 

 

* 

 .د یبخش ه ی کالم و ناب شد...آوازِ گنجشکان! چقدر به او روح  یب  یموسق  کیمهمانِ   شیها گوش 

 ترک خورد.  یخشکش و چهره اش درهم رفت پوستِ لبش از شدتِ خشک یلب ها ی نشست رو یلبخند 

 ! هی لبخندت برام زندگ نیا -

 بود. چشمانش را باز کرد، به سمتِ او برگشت و لب زد:  ده یرا با چند قدم فاصله از پشتِ سرش شن شیصدا

 ! یرو ازم گرفت ی زندگ -

 .غمایهم افتاد، لعنت به خودش! لعنت به   یرو چشمانش
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 خواست؟!  ینم ایخواست  ی از تناقض بود، او را م پر

 از کنارش گذشت: د، یرا به آغوش کش خودش 

 

 ! ه؟ی چ یدست دست کردنت برا  نی! حرف هات رو بزن، ارارسالنیرسه ام یصبرم داره به آخر م  -

 کرد و مچِ دستش را گرفت. یفاصله را ط   نیقدم بلند ا کی با  د،یپا چرخ ی پاشنه  ی رو

 

 .یبکش رون یمچِ دستت رو  ب یتون  یکجا؟! وُل نخور...تا نخوام نم  -

 

 و نگاهش کرد.  ستاد یا کالفه

 و زمزمه کرد:   د یکه تنش بود را تا آخر باال کش  یوشرتیس  پِیشد، ز خم

 . یخور یسرده! سرما م -

 

 داده بود برگشت  و گفت:  ه یتک  نیکه آن سمت به ماش  ی به سمتِ کسر رارسالنیام د،یکش  یق یعم نفس

 .نجا ی! تو بمون امیر ی م اده یانقد راه رو پ -

 

 شد. نیسر تکان داد و داخلِ ماش  یکسر

 

 ! م؟یر ی کجا م -

 

 کرد به حرکت.   وادارش 
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 ! م؟ی ر یبا توام! کجا م  -

 

 شکلِ ممکن گذشت.  نی به بدتر می هفت سال زندگ -

 

 نشست. شی درخت  رفت و رو  یدستش را رها کرد، به سمت تنه  مچِ

 

 

 

 . ند یکرد که کنارش بش اشاره

 درخت نشست: یتنه  ی به سمتش قدم برداشت و با فاصله رو آرام

 بود...خالم!   غمای م یبودم! زندگ ده یمحبتِ پدر مادر ند  -

 

 :شیلب ها   ینشست رو  یپوزخند 

 مادرم! ..خواهرش. یِکردنِ داستانِ زندگ فیشروع کرد به تعر ی و زار ه یشب با گر هی ، سالم بود  ستیب -

 گفت و گفت!   د،یکش یاه

 اش.  ی ...پدرِ واقعثمی... از ماش ی مادرش، از پدرِ ناتن یگذشته  از

 مات و مبهوت شد  شتریهر لحظه ب زادی و پر  گفت

 شد  ینم باورش 

 ! د؟یشن ی م چه
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 گفت:   یبلند شد، با ناباور  شیجا از

 بابام... -

 تکان داد:  ن یرا به طرف سرش 

 بابام باباته؟!   -

 : د یدهانش را بلع بزاق

 گه؟!   یراست م یتو...تو...کسر  -

 هق زد:  بتی مص نیزد، ناخودآگاه از ا هق

 و من دلم رو باختم بهت؟!    ی ! بابام دو تا زن داشت؟! تو تو داششم بودیتو داداشم -

 هم بلند شد، بازوانش را گرفت: او

 گوش کن!   -

 :  خت یفرو ر نهیدر س  رارسالنی و قلبِ ام د یچک شیها اشک

 .زاد یگوش کن پر -

تا آرام شود تا   د ییرا دوباره و دوباره بو  شیو عطرِ موها د یبا خشم او را به آغوش کش رارسالن یهم فشرد و ام ی را رو چشمانش

 را.  قیکند و فاش کند حقا فی کلمات را بتواند کنارِ هم رد

 مانده بود. یبه اطراف انداخت، فاصله کم ینگاه

 :د یرا کش دستش

 . ایراه ب -

 

 قدم برداشت. یچوب  یسمتِ کلبه  به

 رفت و مقصد کجا بود.  ینداشت کجا م ت یاهم شیبرا گرید
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 د؟! بو  برادرش 

 گذاشت؟!  یعشق به برادر م یتپش قلب را به پا ن یو ا  د یتپ ی خواهر به عشقِ برادر م قلبِ

 به در زد.  یاضربه 

 شد. انینما یباز شد و دخترِ کم سن و سال در

 ارام و خونسرد گفت: رارسالنیام

 هستم.  ییطباطبا -

 باز گذاشت: شتر یعقب رفت، در را ب دختر

 .د ییبفرما -

 

 را باز کرد.   شیزانو زد و  بند کفش ها زادیپر یپاشد، مقابلِ  خم

 نگاهش کرد!  مبهوت

 . د یو اشک دوباره به چشمانش دم ختی دلش فرو ر  ته

 ** 

 

 .د یکوچک چرخ یدور تا دورِ خانه  نگاهش

 بود و چشمانش بسته بود.  دهیتشک دراز کش ی رو یزن

 کرد.  ی را نوازش م شیکنارش نشسته بود و موها ی مرد

 

 مقدمه زمزمه کرد:  ی ب شیسر خم کرد، کنارِ گوش ها رارسالنیام

 ! ی زن و مرد بشنو ن یاز زبون ا د یرو با تیزندگ یادامه   -
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 مردمک چشمانش ثابت بود.  د،یکرد و سرِ مرد به سمتش چرخ  یسالم

 چنگ زد، دستانش را گرفت و مردانه فشرد تا آرام شود.   رارسالنی ام یِ...به بازو د یترس 

 

 سالم.  -

 

 انداخت و پچ زد:  نییسر پا رارسالنیما

 

 آقا. ن یرو آوردم حس تیامانت -

 

 داد:   زادی نگاهش را به پر رارسالنیشد، ام ک ینزد مرد

 

 ! ؟ی! گذشته رو براش گفت؟یگفت -

 تکان داد:  سر

 

 آوردمش تا از زبونِ خودتون بشنوه!  -

 

 کرد نگاهِ نا آرامش را به آرامش دعوت کند. یرا گرفت، سع زاد یبعد دستانِ پر و

 زد:  پچ

 ! می...برریام دهی بهم نم ی حسِ خوب نجای! امیبر -

 سرش را به سمتِ صدا برگرداند: نیحس
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 . یرو بفهم یخبر  یو سه سال ازش ب ستیکه ب  یقتی بمون دخترم! بمون تا حق -

 

 حاکم بود.  یبد  سکوت

قصد نداشت   ییاما گو نیکرد.حس ی داد و او را دعوت به آرامش م یم   زادیبه پر نگاهش را قهی مضطرب هر چند دق  رارسالنیام

 .د یبلعی از حرفش و کلمات را دوباره م  شد ی م مانیکرد و بعد پش  یبزند...دهان باز م  یحرف

 اش به گوش خورد: خورد و زمزمه  یتکان نش یدر بال زن

 .نی.حس..نیحس -

 جانم نرگس؟!  -

 کرد.  ی چشمانش خاموش بود اما حس م  یِ کرد...سو ی فرزندش را حس م یِ ...بوییشده بود گو ینب غوبی د،یدهانش را بلع بزاق

 کرد! یدخترش را حس م   یِبو

 قلبش نشست، چنگ بر لباسش زد:   یبه ناگاه رو  دستش

 د...دخ...دختر...  -

 کالمش نشست: انِیم نیحس

 هنوز پنهونه.   قت ینرگس! آروم باش...حق -

 کرد:   سیصورتش را خ هیاز ثان ی در کسر شیها اشک

 گوشم اومد؟!  گر یاومد؟!  ج -

 چنگ زد:  رارسالنیام یِ زن و مرد به بازو یمتعجب از گفت و گو  زادیپر

 مم؟ ینجایا یچ  ی ! ما براگن؟یم ی چ نایا -

 هم گذاشت: ی رو چشم

 .یفهمی م -
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 صاف شد، کمر راست کرد و گفت: شیکرد صدا یاسرفه 

 ! شهیو چهارسالِ پ ستی ب یکه پنهونه برا  ی قتی حق -

 حرفش را ادامه دهد.  نیماند تا حس  منتظر

 .ختیر   یصدا اشک م یبه زن بود که همچون ابرِ بهار ب  نگاهش

شب موقعِ   ه ی اد، یب ایه دندو سال بعد از ازدواجمون نرگس حامله شد، آخرا بود و چند روز فاصله مونده بود تا دخترمون ب  -

 !  می ده باال برگزار شده بود تصادف کرد یکه تو  ی ا یبرگشت از مهمون

اش را  قصد داشت نفسِ حبس شده یی را چنگ زد...گو شیاش دوباره چنگ زد، گلو نه یاوج گرفت و به س باره هق هقش  ک ی به

 .رها کند 

 . زادیجزء پر یزن  یدلش به رحم آمد برا اش ی ر در زندگبا ن یاول ی نگاهش را به زن داد و برا  شانیپر رارسالنیام

کند و خودش را خالص کند تا   ان یمقدمه ب  یرا رک و راست و ب  قت یاما دست بر دار نبود، قصد کرده بود تمام و کمالِ حق نیحس

 به آغوش بکشد. یتر بتواند دخترش را بعد سال ها دور  ع یسر یهرچ

به   زادیچهل پنجاه سال سن داشت.نگاه پر بایبود و تقر ی جوگندوم  شیهم فشرد، دستش مشت شد. موها ی را رو چشمانش

 دهانش بود. 

 . میرو از دست داد  مون ینایتو کارِ خدا بود که بعد از تصادف هم من و هم نرگس ب ی دونم چه حکمت  ینم -

 نفس گرفت.  قیعم

 د گذشته بود. که هر روزش پر در  یابود گفتن حرف ها و گذشته سخت

خواهر بزرگ تر داشت که   ه ینرگس  -و او را به آغوش بکشد.  ند یو او نتواند چهره اش را بب ند یبود دخترکش کنارش بنش سخت

 تونست بچه دار شه.   یجونش به اون بسته بود، چند سال قبل از نرگس ازدواج کرده بود و نم

 

 !د؟یرس   ینم ی ا جهیمرد را کنار هم گذاشت...چرا به نت یهاکرد، حرف ها و گفته  مکث
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...اون بچه با پدر و  میشب و روز فکر کرد صورتش و چشم هاش.    دنِ یبعد تصادف بچه سالم موند! اما ما محروم موندم از د -

 نداشت. ی ا نده یمثلِ ما آ  ییمادر

 

 فرو رفته بود:   یقیشد که در خوابِ عم ینرگس یره یسرش را باال آورد و خ د،یگونه اش چک  ی رو یاشکقطره 

  ینده یاما آ گهی د  یکیگوشم رو بسپارم به  گریمونه.  سخت بود ج ی به خواهرم، اون مثلِ جونش مراقبش م مشینرگس گفت بد  -

 اون بچه مهم بود برام. 

 گوشم رو سپردم به خواهر زن و باجناقم.  گری! جثمیو پدرش م  نازیو مادرش پر  زادیاسم دخترم شد پر -

 

 جان نگاهش کرد.   یب زاد یرا باال آورد..پر سرش 

 حرف ها را؟!  ن یکرد ا ی م باور

 داد:  رارسالن یرا به ام نگاهش

 ..ارسالن. . ری...امریام -

 را پر درد فشرد:  چشمانش

 !  قتهی حق -

 ها تار شد.هم افتاد و تمامِ صحنه  یقلبش نشست، چشمانش رو  یرو  دستش

 

 

 

 قرار گرفت.   دگانشیبود که مقابلِ د ی زیچ ن یزن با مردمکِ چشمانِ ثابتش اول  ینرمک چشم گشود و چهره نرم

 .د یرا چسب  شیگلو  خِیو بغض ب  د یبه چشمانش دو اشک

 گشت...نبود!  رارسالنیشد و به دنبالِ ام ز یخ مین
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 زن در خانه نبود. ن یجز ا یکس

 به نرگس.  شد ره یو وحشت زده خ  د یدهانش را بلع بزاق

 همه سال آروم شم. بزار ضربانِ قلبت ارومم کنه.  نی...بزار بعد ارمیدونم...بذار بغلت بگ   هی  ی کیدخترم!  -

 را صدا زد.  رارسالنیام  جان نام یو ب کوتاه 

 . ری...امیا...ام -

 را صدا زد.  رارسالن یبا تمامِ جانش ام زادی جلو تر آمد و پر نرگس

 هول کرده داخل شد.  رارسالن یفوراً باز شد و ام در

 !زاد؟یپر شد ی چ -

 .ردیکرد به آغوشش بگ  ی افتاد بود و التماسش م شیکه به پا ی تفاوت به زن  یشد، ب بلند 

 . د یچک یم  یگریپس از د یکی شیها اشک

 

 ! ثمِیو م نازی از پر ریغ ی باور کنم  بابا مامانم کس خوامی نم م ی! برمیبر -

 

 هق زد:  نرگس

 . ی! تو گوشت و خون منیخالته! تو دخترِ من نازیپر -

 جلو آمد.  رارسالنیرا دردمند فشرد، ام  چشمانش

 نرگس را گرفت: یِ شد و بازو خم

 ! حق داره تعجب کنه. حق داره نخواد باور کنه. نیان بد بلندشو نرگس خانم! بهش زم -

 د ید ی را م رارسالنیسمتِ صدا برگشت و انگار ام به
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...حق  رمیو سه چهار سال بغلش بگ  ستی. من مادرشم. من حق دارم بعد از برهیگ ی حق رو ازم م نیکنه! داره ا  یداره محرومم م -

 دارم دست بکشم روموهاش. 

 

 : د یتر نال مظلومانه 

 باشه.  ی گوشش ازش فرار گریکه دخترش، ج  نیبدتر از ا یمادر چ ه ی  یمن مادرشم. برا -

 

 جا گرفت:  رارسالنی زد، پشتِ ام یشخند ین

بچت   ی ...اگه مادر بودیستیتونه بچش رو از خودش جدا کنه و بسپار به خواهرش؟! تو مادر ن یمادر م   هی ! مگه یستیتو مادر ن   - 

 .ی کرد ی بزرگ مخودت  ی رو خودت با دست ها

 

 خورد و کفِ خانه زانو زد.  ز یلرزان ل  یهمچو ماه رارسالنیدستانِ ام  انِیم از

 بود:  نییپا سرش 

...از  باشه که مادر و پدرش کورن...من مادر بودم که از خودم زدم  نییدوستاش سرش پا  شِی! نخواستم بچم پنا؟یبا کدوم چشم ب -

خوندن...من از خودم زدم   ییو لباس مدرست...از بغل کردنت...برات الال ف یک دنِ یخر یرزو شونه کردن و بافتنِ موهات...از آ ی آرزو

 ...تا تو سرت خم نباشه..ادی...تا تو حسرت به دلت راه نادیتا تو خم به ابروت ن

 خواست بشنود.  یباور کند...نم خواستیرا فشرد...نم ش ی. چشمانش را فشرد، گوش هاآمد ی نم نفسش

 داد کرد.   یدر ذهن و قلبش ب  ییناگاه صدا به

 که قلبش را به درد آورد و توانش را سست کرد.  ییصدا

 کن؛ اون سال هاست که چشم به راهته!  داش یپ زادیپر ره،یگ  یضربان قلبِ تو آروم م  یباصدا یکی! یبمون د یبا -

 

 اش است.گفتن خاله  ی که حاال م  ی! مادر نازیپر یصدا
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 .ت یهمه معصوم نیا یچنگ زد، سرش به سمتش برگشت و دلش رفت برا  رارسالن یام یبازو  به

 زد:  لب

 گه!   یبهت دروغ نم گهید  رهیبم  رارسالنیباورش کن! ام  -

 .زانو بزند  متفاوتِ درونش به سمتِ زن قدم بردارد و مقابلش ی و حس ها د یجمله بود که با تمامِ ترد ن یمنتظر هم انگار

 گشت.  ی نرگس باال آمد، به دنبالِ صورتش م یها دست

 به وضوح مشخص بود.  شیرا گرفت، لرزش دست ها شیدست ها مچِ

 دخترش را بار ها و بار ها صدا زد.   خت،ی نرگس را دو طرفِ صورتش گذاشت و نرگس هق زد، اشک ر یها دست

 هم در آمد بود.  زادیپر اشک

 را بوسه باران کرد.  شی برد، گونه ها کی را نزد سرش 

 مادر. یگوشه  گریمادر، ج  زِیعز -

 .د یبعد با تمامِ جانش او را سخت به آغوش کش و

 اوج گرفت. شانیهق هر دو هق

 اش را ... یزندگ یگمشده  قتِ یحق یگریبود، د افته یدخترکش را  یکی

  * * * * * 

 :رنشستیباال آمد و بر صورتِ ام نگاهش

 و خدا نرو. نرو! تور -

 را زدود.  شیشالش فرو کرد و با انگشتِ شست اشک ها رِیرا ز  شیزانو زد، موها مقابلش
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 .گردم  ی! زود بر م امیم -

 تکان داد:  شانیرا پر سرش 

 .نی ...معذبم کنارِ نرگس و حسترسم...من...من ی من تنها م -

 اش نشاند: یشانیپ ی رو  یابوسه  د،یکش  یق یعم نفسِ

  د ی...بایچند روز بمون د ی. بابرمتی گردم و با خودم م ی و همه وقت! بر م  شه یتر از هم ی گردم...جد  یبرم  ی برم تهران. ول د یمن با -

 دارن. ازی...اونا به بودنِ تو نیبمون

 

 هم فشرد، دستانش مشت شد، سخت بود، سخت بود خواهش کند که بماند. ی را رو چشمانش

 دارم.  ازی م...من...منم....به بودنِ تو ن  -

 

 که به زبان آورده بود!   یحس ی و دلش رفت برا د یکش  یق یعم نفس

 **** 

 انداخت. کی و تار ره یبه آسمانِ ت ینگاه

  یخواست کم یبماند...م خواستی متوقف شد. م نیو حسصورت نرگس  یِو رو  د یرا دوست داشت، نگاهش چرخ الن یگ  یهوا

 کند.  یکنارِ پدر و مادرش بماند و فرزند 

 کرد.  یماه تازه کم کم داشت درک م  ک یرا بعد از  قت یحق

 . د یدراز کش ش یبه سمتِ تشک رفت و آرام رو د، یکش یآه

 

 ! ؟ی د ینخواب -

 اش را جلب کرد. توجه  ن یآرامِ حس  یزمزمه 

 :د یپهلو خواب به
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 .برهی خوابم نم -

 بسته بود.  چشمانش

 ! ؟یدلتنگ  -

 اشکنارِ خانواده   یاز او خواسته بود که برود و بگذارد کم ش یماه پ  کی د، یکش یآه

دلِ  گذراند و در عوض   یم  نیعمرش را کنارِ نرگس و حسمانده  ی از باق ی کرد؟! لحظات ی م ش یبرا یبود چه فرق ماریبماند...او که ب 

 کرد.  ی آن ها را شاد م

 

 .سخت بود برام  قت یقبول کردنِ حق  -

 

 باهاش؟! یای ماه کنار ب کی بعد  یتونست  -

 

 کرد؟!  یرا فشرد، اعتراف م  چشمانش

 

 ! بایتقر -

 

 . ند یصبحانه را پهن کرد و به نرگس کمک کرد تا کنارِ سفره بنش یسفره 

 . د یو دوباره نوش  امد ی...زبانش سوخت اماکوتاه ند یداغ و تازه دم را نوش   یِچا ی لقمه گرفت و خودش جرعه ا شیبرا

 زد وپچ زد:  یلبخند نیحس

 گذره؟  یکه بهت سخت نم  نجایبابا...حال و احوالت خوبه؟! ا زادیپر-
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 عادت کرده بود.  دنشیکه به د ی شد، مردمکِ ثابت رهیان خصورتش به

وااِل دخترکِ سرتق هوار    ند یو وادارش کند بنش  ردیمشت بگ  ان یو تمامِ وجودش دست شد تا بغض سرکشش را م د یرا بلع  بغضش

 خواهد. ی و دلش آن مرد را م  ستیگفت که حالش خوب ن ی کرد و م یم

 اسارت را دوست داشت. ن یبود و ا ریوست داشتنِ مرد اس شده بود، تمامِ حس و جانش در د محاصره

 محصورِ مرد بود...  او

 داد:  ریرا با تاخ نیحس جوابِ

 

 تهران تنگ شده.  یخوبم! دلم برا  -

 

 خواست دخترش حسرت بخورد و دلتنگ باشد. ی وجه دلش نم چیفوراً سر باال آورد، به ه  نرگس

 دنبالت؟!   اد یب یبگ  رارسالنیبه ام ی خوا ی م -

 زد:   یلبخند 

 مونم.  یم  نجای.فعال استینه الزم ن -

 

 کرد.  یخود تصور م  شِیکرد و چهره اش را پ ی را گوش م  زاد یپر یبا عشق صدا نیحس

 ! رهیت یو چشمان ده یموج دار و به رنگ شب داشت..ابروانِ کش ی همچو نرگس موها زاد یپر الش یخ در

 :بلندشد  شیو از جا  د یکش یآه

 ! نینخورد یز یشما که چ -

 . ستادیا

 نباش.  بهی...بامن و مادرت غر یبار بابا صدام کن هی زنه  ی به من نگو شما، بگو بابا! من دلم لک م -
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 بزند. شانیسخت بود...سخت بود بابا و مامان صدا شیانداخت. برا نییسرش را پا شرمنده

* 

 شد.باغچه   ی اریبود مشغول آب النیکه در گ ی ماه کی  نیعادت ا طبقِ

 .همسرش را از دست داده بود  یحافظ... رفته بودند که به تازگ شان،یمیدوستِ  قد   یبه خانه   تیتسل  یبرا  نیو حس  نرگس

 خود خواند: ی آب را بست و برا رِیش 

 

 ی مرهم  غایدر ی ماالمال درد است ا نه یس  -

 . یبه جان آمد خدا را همدم  ییز تنها دل

 

 

 .د یکش انشانیم  یرا باز کرد و دست شیموها

 کرد.  ی نگاهش م ره ینبود که خ ی نشست و حواسش به چشمانِ دلتنگ  یتختِ سنگ  یِ رو

 نبود.  د یتپ  یبه سرعت م یکه همانِ حوال ی به قلب حواسش

 .ی اوردیو معشوق شانس ن  یحافظ قربونِ دلت که توام  انگار مثلِ  من از عشق و عاشق -

 نداشت. د یبه آن د زادیبود و پر زاد یجلو آمد...پشتِ پر یقدم

 جلو آمد:  یگر ید قدمِ

 به جونِ حافظ  غر نزن!   -

و تمامش به باال   ده یسشوار کش شیاکه ظاهرش مرتب و موه  یشد به مرد ره یزده سرش را به عقب برگرداند و متعجب خ وحشت

 شده بود.  تیهدا

چقدر   "باز از ذهنش گذشت زادیو چهره اش را منحصر به فرد کرده بود و پر  پیکه تن داشت ت ید یسف راهنیو پ  یمشک شلوارِ

 "ادیبهش م د یسف راهنیپ
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 و گفت:  د یکش ششیته ر ی لبش شکلِ لبخند به خود گرفت، دست رو  یتر آمد، گوشه  جلو

 . ینگام کن یطور  نیا نکه یا ی برا اده یتموم شدم! وقت ز -

 پچ زد:  

 ! ؟یاومد  ی ک -

 را مرتب کرد.  راهنش یپ یقه ی دو دستش  با

 . حالت بهتره؟! دمیتازه رس -

 رفته بود!  ادش یخبر دارد... اش ی ماریاز ب رارسالن یرفته بود که ام ادش ی...د یکش  نهیبه س  قیرا عم دم

 .د یحالش خند  نیارسالن به ا  ریگرفت و ام  نشست، غمبرک شیدر جا دوباره 

 را جمع کرد:  شیموها

!  خوبم...با  نمیو صبح رو نب  رمیوقت نشه که تو خواب بم  هیگمیکنم...م ی م ی خدافظ ی خوبم! شب ها قبل از خواب با زندگ -

 کوبه.  یم  نیزود زانو هام رو به زم  ای ری کنم که عالج نداره، د ی از سر م یماریب

 شدن شلوارش.  یتوجه به خاک ی نشست، ب کنارش 

 انداخت. زاد یپر یبه دور و اطراف انداخت و بعد دستش را دورِ شانه  ینگاه

 گرفت: رارسالن یمقابلِ چشمان ام د یو انگشتش را به نشانِ تهد  د یاو فوراً خود را عقب کش اما

بهم و سر و صورتم   ی چسب یم  قهیکه دم به دق  دمت ینکن فراموش کردم و بخش الیاالنم خ ،یسرم آورد  یی نرفته چه بال ادم ی -

 . یکن  یرو ماچ م 

 ! د یاز ته دل خند  د،یخند 

 را باال برد و گفت:  دستانش

 غلط کردم خانم!   -

 برد تا رفع شود!   ی زمان م اش ی انداخت. دلخور بود...دلخور  نییابروان سرش را پا با

 :د یرا به گل ها داد و پرس  نگاهش
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 ! ؟یشد تا حاال حسرت داشتنِ پدرت رو بخور -

 : د یکش یآه

 دادم!   ی کردم! فحشش م  یم  نشینفر -

 در همان حال ادامه داد: د یکش  ینامفهوم  ی خط ها نیزم  یرا به دست گرفت و رو  یچوب

 کوه مثلِ پدر داره!   هی به  ازین  یانکار کرد که آدم گاه شهی نم نم یاما ا -

 داشت!  رارسالن یبا پدر ام ی ادیگونه اش نشست...او خاطراتِ ز ی رو یاشکقطره 

 بود. ی خوب ی لیبابات  آدمِ  خ -

 .د یقلب کش ک ینوشت و دورش را  نیرا  به الت زادیخاکِ نم خورده حرفِ اول اسم خودش و اسم پر یِچوبِ در دستش رو  با

 شد به اسم ها.   ره یرا کنار انداخت و خ چوب

 من گفته بود! فقط بدش رو به   غمای -

 شد: ره یاش خرخ پر جذبه م یبرداشت و به ن نی زد؛ نگاه از زم ی محو لبخنِد

 کوه محکم و استوار.  هی بابات برام کوه بود!  ه، یوقت نذاشت حس کنم پشتم خال چیبود!  ه ی مهربون بود! حواسش به همه چ -

 شد و لب زد:  رهیخ  زادیحسرت در چشمانِ پر با

 تونستم با عشق از بابام بگم!   یکاش منم م -

 !د؟یتوانست بگو  ینزد، چه م یحرف

 : د یپرس  شیجا به

 ! ؟یرو دار  ی کس ت یمادر یاز خانواده  -

 بست: چشم

 ازشون ندارم.  یزیارثِ درشت چ  ه ی و   غمایجز  -

 ارث؟  -
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 .ش رو زدبه اسم تنها نوه  شیپدربزرگم قبل مرگش تمامِ دارا م، یکر  - 

 :د یپرس  اریاخت یب

 مزون...  -

 نشست: شیحرف ها انِیم

به   رهی ...پولش ماه به ماه م هنوز سرجاشه می کر یرو با زحمتِ خودم ساختم. مغازه  می مزون رو با زور و زحمتِ خودم زدم! زندگ -

 جهاز مونده.  یکه دخترش ب   ی ...اونازشهیکه ن  یحساب اون

 زد. مَرد بود!   یلبخند 

 چشمانش غرق شد! یاهیشد به چشمانش و در س  رهیخ رارسالنیام

 گفت: ی ا ی از سکوتِ طوالن بعد 

 ! یدار  دزیا ی گفته بود -

 سر تکان داد و بغض کرد.  نیاندوهگ 

 آخر رو برات روشن کنم.  قتِ ی اومدم حق -

 نگاهش کرد:  کنجکاو

 ! خودم گرفتم. رهیاومده بود، نذاشتم اون  پسره رضا بگ  شتیجوابِ آزما -

 دارد...   دزیبود ا دهیبار شن  ک یداشت؟! او که   یکرد؛ چه فرق نگاهش  مضطرب

 خونت پاکِ پاکه!  -

 !نفسش حبس شد:یمِن و من  چ یه یمقدمه گفت.ب یب

 ! ؟یچ -

 ! رارسالنی دارم ام دزیا من

 و نشانش داد:   د یکش رون یرا ب  یاراستش را دراز کرد، کاغذ تاشده یِپا
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 . زمیعز یستین  ضی خونت پاکه پاکه! تومر -

 . د یکش رونیدستانش ب  انِ یرا از م کاغذ 

 .د یفهم ی نم یزیچ

 راست بود؟!  شیها حرف

 !شد ی من...باورش نم یخدا

 .د یگونه اش چک ی رو شیها اشک

 

 

 دستانش صورتش را پوشاند و آرام زمزمه کرد:  با

  ده،یم  زه ی، بهت انگ کنه  ی ها فرق داره، زندت م ی ضیمر  ی! با همه  رهیگ  ی...جونت رو نمیدار  گه یالعالج د یِ ماریب هی تو  -

  انیجر یشاه عبداله رارسالنِیخونِ تو ام ی! تو روس یخونت پاکه از و  ،یست ین دزیا رِ یکنه! تو درگ یکنه، ناراحتت م ی خوشحالت م

  یماریب هی  یکه برا  ه یبار ن یو اول ذارمشی تخمِ چشم هام م یام...رو  یماریب ن یهم ریگ! منم در یداره! تو عاشق من شد 

من   قول و قرارم با خودم زدم..   رِیکنم که گرفتارِ چشم هات شدم...من گذشته رو رها کردم ز ی کنم...خداروشکر م  یخداروشکر م

 قول داده بود تا ابد ازت  دنتیبه خودم قبل از د 

 چشم ها بهشته منه و من بهشتم رو از دست دادم.  نیا دمیعد از روزِ عقد! فهمدوبارت ب دنِیباشم اما درست بعد از د متنفر 

 .مکث کرد و بعد ادامه داد: د یکش یآه

گذرم تا   ی...از خودم م ذارمی ....شاه رگم رو برات گِرو م رارسالنم یکه قول بدم خوشبختت کنم! ام ستمیسوار بر اسب نشاهزاده  -

رو جزء من   یباش، اما عاشقم باش! کس یباش، ناراحت ی ! اومدم تا بهت بگم دلخوریکن ی تورو خوشحال کنم...تا تو حس خوشبحت

 نکن.  ی من دلبر  زج یکس  ی دوست نداشته باش! برا

 بماند. چانی لذت پر ه نیادامه دهد و او همچنان در ا شیبه حرف ها رارسالن یخواست ام یدلش م  د، یدهانش را سخت بلع بزاق

 خواست! با تمامِ وجودش!  یمرد را م  نیهم فشرد، ا یرا کوتاه رو  چشمانش

 که جانش بود.   یو برگشتن به مرد دنیبود...بخش نیهم م یتصم ن یتر درست
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 اش...ان روز عقد!  یخورد. اما دلخور را نداشت که او را پس بزند و حسرتش را ب  نیکردند.طاقت ا دش یو عقلش باهم تاک قلب

 ذاشت.  یدرونش نم  ی...دخترکِ شکست خورده ذاشتینم

 بلندشد، دستانِ او را گرفت و او راهم بلند کرد.  شیاز جا رارسالنیام

 گرفت:   زادیو آن را به سمتِ پر د یکش رونیب بشیمخملِ سرخ را از درونِ ج ی زانو زد، جعبه   شیپا مقابلِ

بهت که   دمیخورم به شرفم...قولِ مردونه م  ی ...قسم مایبار باهاتم تا ته دن نیقسم به کائنات و قسم به جفت چشم هات!  ا -

 ! ؟یکن  ی با من ازدواج م زاد یتاتهش باهاتم! پر

 ، دهانش باز شد: د یتپ  یم  جانی با ه قلبش

 تونم بهت اعتماد کنم.  ینمتونم باورت کنم!   ینم -

 .د یچک  ی گلوله مگلوله  شیها اشک

 :د یبه گفته اش پرس بدون توجه  د، یدوباره پرس  رارسالن یام 

 ؟ یکن ی با من ازدواج م -

 

 !خواستی خواست و نم یفرو بست، م چشم

 !د یترس   ی ! از تنها شدن دوباره از کوچک شدن و له شدنِ غرورش مد یترس   یآره...م د،یترس  یم

 عقب رفت:  یقدم

 .من...من.....خوامی ن...ن...م -

 

 :شد ی م نیی اش با شتاب باال و پا نهیس 

 ! باو...باورت ند...ندارم!ترسمی ....تر...می م -
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 . د یکه زانو زده بود به سمتِ خانه دو ی بدون توجه به مرد 

 جُست.  یم  یاراه چاره د یایبه زانو نشست... نیزم  یهمان جا رو  رارسالنیام

 * * * 

 

 داد و لب زد:  ن یرا به حس نگاهش

 کنم!   یرو ازتون خواستگار زاد یدخترتون...پر د یدی تا اگه اجازه م  نجایمن اومدم ا -

 

 نشست: شیلب ها ی رو  یلبخند 

! من اگه بدونم دلِ  ی! تو دخترم رو بهم برگردوند ؟یچ ی گرفتن برااجازه  گه ید ن،یجوون شما که قول و قرار هاتون رو گذاشت -

 .رهیوصلت سر بگ  نیکنم تا ا یم رو م باهاته تمامِ تالش  زادیپر

 

  ی گریجورِ د...قصه دانستی بر سرِ احساسات دخترش آورده! نم ییجوان چه بال نیدانست هم ینم نی..حس.انداخت نییرا پا سرش 

است! و بعد گذشت کرد عاشقِ خواهرش شده  ی م ال یخواستگار و خاطر خواه دخترش، که خ رارسالنیشده بود...ام ف یتعر شانیبرا

 است!  ثمیم یناتن  یبچه  زادیو پر  تهدو زن داش  ثم یم شودی مزمان متوجه 

 بِد ماجرا. یکوتاه و با سانسور تمامِ قسمت ها همنقدر

 لب زد:  نیحس

ش و بره!  خودت باهاش حرف  بفرستم نجای از ا خوامی کنه م ال یبزنم که خ یبهش حرف  شهی کنه، روم نم  یم  یبی با ما غر زاد یپر -

 تره تا با من و نرگس.  یمیبزن پسر، خودت حرف بزن! اون با تو صم

 

 انداخت: نییرا پا سرش 

 . نهیمن رو بب شهی حاضر نم ی ازم دلخوره، حت زادیآقاپر نیحس -
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 رفت نجوا کرد:  یکه به سمتِ در م  ین یگذاشت، ارام بلند شد و ح  نیزم یدست رو  نیحس

 . ارمشیاالن م  -

 

را    زادیبه در تا قامتِ پر شد ره یرها کرد، و خ  رونینفسش را پر درد به ب ، یزندگ ن یرا سخت فشرد، چقدر درد داشت ا چشمانش

 .ند یبب

 

 مقابلِ چشمانش نقش بست. زاد یدلخور پر یتا چهره  د یطول کش 

 لب دلخور لب زد:  زادیبلند شد، پر شیجا از

 ! رارسالنهین اممهمو  نیآقا نگفت نیحس -

 

 :د یکش  یق یعم نفس

 ؟ یو به عنوان پدرت قبول کنمن   یآقا؟! هنوزم عادت نکرد نیحس -

 نگاهش کرد و او دلخور از خانه خارج شد.  کالفه

 ! زادیماند و پر ریام

 نگاهش کرد: طلبکارانه

 ! ؟یخوا یمازم  یچ -

 کش آمد:  ی کم شیها لب

 خودت رو.  -

 را با حرص فشرد  و سکوت کرد.  چشمانش

 را کم کرد: تر آمد، فاصله   کینزد
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 ! ؟یکن  یچرا انکار م -

 اش را گرفت، چشمانش را مقابلِ چشمانش ثابت کرد: چانه

 ! ؟یکن  یانکار م  یزنن دوسم دار  یهات داد م چشم  ی چرا وقت -

 مَن...  -

 را قطع کرد:  حرفش

 ! زادیگن پر  یها دروغ نمچشم س، یه -

 . د یمانش جوش در چش اشک

 ! رارسالن یراحتم بذار ام -

 و تخس سر تکان داد:  سرتق

 کشم دختر.   یدست نممن از تو، از دوست داشتنت -

 بخشم؟! یم  یکرد   الیو خ یبعد اون همه اتفاقات برگشت - 

 فشرد و بعد لب زد:  د یی چشمانش را به نشانِ تا آرام

 آره!  -

 اضافه کرد:  طنتی بعد با ش  و

 لگد نزن به بختت!  اد،ینم رتیشوهرِ مثلِ من گ  -

 .شد  ش یبه بازو یاش گرفت و مشتِ کوتاه خنده

 را باال انداخت: شیابرو  یتا

 !ر؟یحق  یبنده  نیموردِ عف قرار گرفت ا ایکنم  ی منت کش -

 

 رفت. ی نم شیکدوم از کار هات پ  چ یه یزبونت رو نداشت نیا -



 محصور 

504 
 

 

 : چاند یانگشتش پ نِیرا ب  زادیموج دار پر ی زد، موها  یلبخند 

 تحمل کرد.  شه یخونه رو بدونِ تو نم زاد، ی برگرد پر -

 

 گذاشت: د یسف یها  کی سرام یرا رو  شیعصا

 دختره؟!   دنِید  یرفت  -

 

 پا انداخت: ی داد و پا رو ی اش را به صندل کهیت

 دختر؟! اون اسم داره.  -

 

 :د ی اش نوش  وهیماز آب  یاجرعه

 تمومش کن!   گهی بهم، د مید یهو سگ و گربه پر نیهمه سال ع نی! ارارسالنیباز دوباره شروع نکن ام -

 

 کردم اون دختر اسم داره و عروِس خانوادته!   ی ادآوریمن فقط بهت  -

 

 را با تاسف تکان داد، سخت بود اعتراف کند از آخرتش وحشت دارد!  سرش 

 .دادی جوابش را م   یروز  د یآورده بود و با زادیو پر ثم یکه سرِ م  ییتمامِ بال از

 خارج شد. نهیآه شد و از س  نفسش

 رنگ گذاشت:  د یسف یِ دست ش یرا در پ وانیخم شد و ل رارسالنیام

 !یخاستگار م یبر د یبا -
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 ابروانش افتاد اما مخالفت نکرد.  نِیب ینیچ

 : د یربط پرس  یب

 ! ؟ید یرو ند  غمایچند وقته که   -

 

 ته. حسابش از دستم در رف -

 

 انداخت: یبه حاج عل یبلند شد، نگاه شیجا از

 .ی! ساعت هشت اماده باش حاجمیکن ی صبح حرکت م -

 

 به سمتِ در رفت و از عمارت خارج شد.  یحرفِ اضافه ا  چیه یبعد ب  و

  * * * * 

 مبل رها کرد:   یجسمش را رو  یکسر

 .  گمیم -

 

 نگاهش کرد.  ی سرباال آورد و سوال کوتاه 

 زد و ادامه داد:   یلبخند 

 ! ن؟یریگ  یهم م ی عروس  -

 

 ! نهیک  چیه ی ب یبار عقد و جشن نیدر لباِس عروس و ا زادیرا بست، تصورِ پر چشمانش
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 بخواد آره.  زادیاگه پر -

 

 شد: ره یتکان داد و به سقف خ سر

 به خونه بوده. یسر و سامون هی به نظرم  -

 

 را باز کرد:  چشمانش

 داره مگه؟!  ی مشکل -

 

 : د یرا خاموش کرد و خودش دراز کش ن ویتلوز

 . ستیعروس و دامادِ ن یخونه  هی شده و شب یتکرار  ی ادیز  ینه! ول -

 

 شد و زمزمه کرد:  رهیخ شیروبه روبه   متفکر

 .حلش کنن  دم یم -

 

 

 

سخته ازت دلخور باشم و گله کنم. تو   یستی . سخته بگم بابام نیبرام پدر بود  یبچت نبودم ول نکه یباز ا ی هم خونم نبود نکهیبا ا-

 !  یمونی پدرِ من م شه یبه دلم بمونه. تو هم ی زیحسرت چ ینذاشت اد یخم به ابروم ب ینذاشت

 :د یخند 

 شه.  ی که حاال پدر شوهر هم حساب م  یپدر -
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 چند ماه مقابلِ چشمانش به رقص در آمد.  نیدر ا اش یزندگ شد،ره ی سنگِ قبر سرد خ به

 افتد.  ی ب زادی و چشمش به چشمِ پر د یایب  ی نشده بود به خواستگار شی که رو یای از او و حاج عل رارسالنیدوباره ام یخواستگار

 دستش و لبخندش عمق گرفت:  یشد به حلقه  ره یزد، خ  یلبخند 

 حس کردم!  میبابا، باالخره نگاهِ خدا رو تو زندگ -

 سنگ:  ی رو د یزانو نشست و دست کش چهار

 شد!دوباره سهم من  رارسالنیام -

 

 . یتک پسرِ خاندانِ شاه عبداله ن یباشه ا قت یال دوارمیام -

 کرد؟!  یچه م نجایسرعت به عقب برگشت و ناخودآگاه بلند شد، ا به

 قبر افتاد، کارِ او بود؟! قبل از او آمده بود.  ی رو  ییبه گل ها نگاهش

 : د یرا بلعدهانش  بزاق

 سالم.  -

 : ختیسنگ قبر ر یآب را باز کرد و رو  یبطر  د، یکش یآه

 سالم دختر!  -

 تنفر نداشت.   ی چیاز ه گریحبس شد. نسبت بهش تنفر داشت؟! چشم فرو بست...نداشت! د اش نه یدر س   نفس

 !یکن ی کیارزد به آنکه وقتِ خود را صرفِ تنفر به  ی نم یزندگ

 سنگ قبرش.  دنِیبا پسرتون ختم بشه به د دارِیکردم د  یفکر نم -

 .شیها  یها و بد خلق  ی ...پدر بود! با تمامِ بد د یکش ی جان سوز آه

 شم!  شونیکردم بعد مرگش پر ی نم الیخ -

 متوقف شد: ثم یاسم م یقبر و دستش رو  ی رو د یکش دست
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 بازم اوالدم بود!    یهم بود ول  نه یو ک یوسط دشمن ن یگوشم بود ا  گریج -

 

 : د یصورتش کش ی رو یدست

 اوالد نکنه.  یرو ب  یشکیخدا ه -

 

 شده بود.  شتریصورتش ب یو چروک ها رتر یکه انگار پ  یبه مرد شد ره یکرد و خ سکوت

 

 عروس!  -

 شد به دهانش و نا خودآگاه لب زد:  رهیتعجب خ با

 ! یباور کنم به عنوان عروست قبولم دار یت قبولم نداشتبه عنوانِ نوه  - 

 

 انداخت. ادش یزد، گذشته را   شین

 در هم جمع شد و محزون لب زد:  قلبش

 منم!   زدوردونشیعز یها یازم گله کنه مسبب ناراحت ثمیکه م ی از کارم و ترس دارم از پلِ صراط و روز مونم یسخته بگم پش -

 

 ! نازم؟یخواهرِ پر یمن بچه   یدونست ی م -

 

 به چپ و راست تکان داد:  سر

 . دمیآخرا فهم نینه! ا ل یاوا -
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 درد و مرفه!   یبود و ظاهرش ب  رانهیدرونش و  ییکم نشده بود...گو  یز یچ دتشی. از جد ستادی محکم و پر اقتدار ا بلندشد،

 

 گرفت:   زادیبه سمتِ پر د،یکش رون یرا ب یفرو برد، سند   بشیدر ج دست

 !  ثمیحقِ توعه! حقِ دخترِ م  نیا -

 

 : د یرا در هم کش شیها اخم

 به پول ها... ازین من  -

 حرفش نشست: انیم

 .ی قبولش کن  د یسهمته! با ن یگوش کن عروس! ا -

 شانه اش جا به جا کرد:  ی را رو فش یک

 ! یهات رو به رخم بکش یی که باز هم دارا  ی همه مدت اومد  نیبعد ا -

 : د یچیدر هم پ ابروانش

 نبا... ن یدختر بد ب -

 حرفش نشست: انیبار او م نیا

قبرستون...از    ینه یس  افتهی پسرت ب یو باعث شد  نم یبه س  یداشتم تا جون پسرت رو نجات بدم دست رد زد  ازیاون موقع که ن  -

 خودت. ی! مال اموال و عمارت بمونه برا یحاجده یرس  ادیشما به ما ز

 : د یکش یآه

 رو فراموش کن. گذشته  -
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 نشاند: شیلب ها  یرو یشخند ین

 ! ارهیم ادم یتورو  یهایو سنگدل  یرحم ی اما قبر رو به روت هر بار ب کنم،ی م  یسع -

 

 *   *   *  * 

 

 گذاشت: رارسالنیام ی پا یرا رو  سرش 

 

 !اد؟ی باشه پات درد م نجایسرم ا -

 

 نگاهش کرد: دتیاخم و جد  با

 نه!   -

 گرفته بود.  شیدست ها  انِیکه م یر یشد به پالک و زنج ره یزد و خ  یلبخند 

 ! ستیبهتان ن یکه تو در خون من   می گر بگو-

 

 .رارسالنیبه چشمان پر شوقِ ام شد ره یرا باال آورد و خ سرش 

 نشاند، چشمانش ناخودآگاه بسته شد. اش قه ی شق یرو  قیعم یاشد و بوسه  خم

 :د یبو کش قیفرو کرد و عم  زادیپر گردن  یسرش را درونِ گود رارسالنیام

 تنت تنگ شده بود.  ی بو یدلم برا -

 .گرمش قرار داد  یهالب  ی را رو  شیرا حصار کرد و با عشق لب ها رارسالنیکف دستانش صورتِ ام با

 عشق!...پرحرارت...پرد یبوس 
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 .د یبوس ی و م داد ی نم ین یعقب نش ی بود...اجازه از دستش در رفته  زمان

 جدا شد که هر دو به نفس نفس زدن افتاده بودند.  ی وقت

 تخت داد.  یرا به قاب عکس رو به رو  نگاهش

 نشده بود  ی به گرفتن عروس  یراض

هم حضور داشتند به باغ رفته بودند   نیبار نرگس و حس ن یکه در ا یبه تن کرده بود و بعد از عقد  د ی ساده و بلند سف  راهنیپ کی

 ! ادگاری که بماند به ی گرفتن عکس یبرا

 

 

 

 :د یبچ شیپر مهر نرگس در گوش ها ی اش را به دست گرفت، چند بوق خورد تا صدا یگوش 

 مادر؟!  ز یعز  ی خوب زاد، یپر -

 

 را گرفته بود!  می. بعد از ماه ها با خود کلنجار رفتند تصمکرد  یهم فشرد، چرا خود و آن هارا محروم م  ی را رو چشمانش

 مشتِ دستانش آرام آرام باز شد: د،یلرز شیها لب

 م...مامان!  -

 زد:  شیدوباره صدا زد، با اشک و هق هق صدا  امد،یاز پشتِ خط ن ییصدا

 .دمی! باالخره به آرزوم رس یجانم دخترم...باالخره صدام زد جانم  -

را   یار آمده بود!.حاج علکن قت یآن ها را دوست داشت...هرچند سخت اما قبول کرده بود...با حق  د،یخند  شیاشک ها انیم

مرد نبود و فرزندش در   نیا یوقت در خانه  چیگفت ه  یرا نم قتی بود.. اگر حق دهیرا به او بخش رارسالنیبود..او دوباره ام دهیبخش

 کرد!  یبدنش رشد نم

 کرد!  یم اش وانه ینکند د شیفرزندش او را مامان صدا  نکهیشده بود و فکر ا مادر
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 .د یاش را بوس  ی شانیپ رارسالنیسرش به عقب برد و ام د،یکش  از پشت به آغوشش یدستان

 نرگس از پشتِ خط به گوشش خورد:  یصدا

 کارت داره!  زاد یپر ایب نیحس..نیحس -

 بعد آرام گفت:  و

 صداش کن! بزار اونم غرق عشق شه. -

 را به دست گرفت: یگوش  نیحس

 جانم دخترم؟!  -

 هم فشرد.  ی رو د ییتا  ی چشم به معنا رارسالنیام

 ..سالم بابا..س -

 * * * 

 

 دارد! را حس کرده بود! قلبش گرم بود که خانواده  شانیداد، خوشحال  نیاش را به نرگس و حس ی باردار خبر

 صحبتش نرگس گفت:  آخر

 

 بخرم!  ی سمونیبراش س  د یبا -

 

 شد و شوق داشت. ی م مادربزرگ 

 

 

 ضربانِ قلب پسرتون!  نم یا -
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 حلقه بست.  دگانشیجانش گوش شد و ضربانِ قلب را شنوا شد! اشک در د تمام

 رارسالن یام  یچهره  ینشست رو نگاهش

 !د یدستانش را گرفت و پر مهر خند   رارسالنید،امیچک ن ییاز چشمش پا یاشک قطره 

 شد. ی لحظات خوش متوقف م نیاش در هم یزندگ کاش 

 .ستین ینگران یو سالمه! جا حیصحبچه  -

 رفت. زش یگرفت و به سمتِ م زادیدستمال به سمتِ پر  یبرگ

 شکمش پاک کرد.  ی را از دستش گرفت و آرام ژل را از رو دستمال

 کنه؟!   یکه نم  تیاذ بابارپسرِیش  -

را   شیرا مرتب کرد بعد با انگشتِ شست اشک ها زاد یو ابرو باال انداخت.دستمال را درونِ سطل انداخت و لباس پر د یخند  آرام

 رد، مچِ دستش را گرفت و زمزمه کرد: پاک ک

 بچه.  نی! بابتِ داشتنِ تو و ارارسالنیام کنمی شکر مخدارو هزار مرتبه  -

 به دکتر انداخت، حواسش نبود!  ینگاه

 نجوا کرد: ش یکنار گوش ها  د،یرا کوتاه بوس  زاد یپر یفرصت استفاده کرد و لب ها از

 بهم! ی خداروشکر که برگشت -

 * * * 

 را به دست گرفت: یمشک  د یسفکوچک و   کفش

 ! ه؟ یاون آب ایبهتره  نیا -

 گفت:  ی و کفر د یکش  یقی سمتش برگشت، نفس عم به

 .دو تاش رو بپوشه  شه! فوقش بتونه  یشه اندازش نم  ی! بچه زود بزرگ میدار  یکه بر م  ه یکفش نیدهم  نیا -
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 :د یرا در هم کش ابروانش

 کدوم رنگ!    -

 که کوچک تر از کف دستش بود انداخت و گفت:   یبه کفش یاس..نگاه دهیفا یدانست بحث با او ب  یم

 که دستته.  ی نیهم -

 .رها کرد  ی صندل ی بعد خسته و نفس نفس زنان خودش را رو و

 .زد را خط   ریش شهیانداخت و ش  ستیبه ل ینگاه

 :د ی چرخ ی شد به چشمانش که دور تا دور مغازه م رهیسر باال آورد و خ ستادهیسرش ا یباال رارسالن یام نکه یحس ا با

 موند؟!  ی چ گهید -

 را به سمتش گرفت:  کاغذ 

 ! ری کَر -

 : د یتعجب پرس  با

 ! ر؟ی کر -

 را انتخاب کرد. شیها رفت و مشک ریسر تکان داد و بلند شد به سمت کر آرام

 

 

 زنگ امد  یبود که صدا ون یبه تلوز نگاهش

 در را زد و دوباره به سمتِ مبل برگشت.  دهیند  رارسالن یام نکهی ا الیخ به

 گذاشت.. زیم  ی را رو شیپا ک یو  نشست

 . شینشستن و بلند شدن ها برا نیبود...حرکات و ا سخت

 آنکه برگردد گفت:  ی که به در خورد ب ی ضربه ا یصدا با
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 . گهیتو د ای! ب ؟یزن  یتاحاال در م ی از ک -

 

 انداخت و لبخند زد.  زادی ربه پ یوارد شد. نگاه آرام

 برآمده اش... فرزندِ دوردانه اش بود!  شکمِ

 .شد و خود  را لعنت فرستاد بابتِ گذشته جمعنه یدر س  قلبش

 سالم!  -

 تمامِ جانش را گرفت.  ی با شدت به سمتِ صدا برگشت که درد اش رمنتظره یسالمِ غ با

 :ند یفوراً به سمتش رفت وادارش کرد بش غمایاش جمع شد،  چهره

 آروم باش. آروم.   -

 "آروم باش مامان "شکمش گذاشت و در دل زمزمه کرد یرو  دست

 را به زن داد:  نگاهش

 شما تو خون...  -

 ! رارسالنمیام یمن خاله  -

 را تر کرد:   شیتعجب نگاهش کرد، نشست و لب ها با

 ... یخاله  -

 :د یرا بر  حرفش

 نگفته بود بهت؟!   -

 :د یخند  تلخ

 .نداره  فی داد که تعر ی رو باز شیکه زندگ  یا حقم داشت! خاله  -

 گرفت:  زادیکه دستش بود انداخت، آن را به سمتِ پر یبه گل و جعبه ا  ینگاه
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دم اون   ی اش جون ممن رو نداشته باشه اما من هنوزم بر دن یچشمِ د د یشه! خوشحال شدم براش... شا یبودم داره بابا م دهیشن -

 تو بغل خودم بزرگ شده بود! 

 باال آورد:  سر

 خودم کردم که لعنت بر خودم!  -

 گذاشت، بلند شد: ز یم ی را روو جعبه  گل

 بودم!   مونیبهش نگو من اومدم! نگو پش -

 را سخت فشرد:  چشمانش

 بود نه؟!  زاد یاسمت پر -

 .کرد   یزن را درک نم ن یا یحرف ها شد یبهت سر تکان داد، متوجه نم با

 .بمون  ر یمراقبِ پسرم،ام زاد یپر -

 ! ختهیافکار بهم ر یماند با کل  زاد یرفت و پر او

 چشم دوخته بود و غرقِ فکر بود!  ونیخاموش تلوز یبه صفحه  رارسالن یبرگشتِ ام  تا

 فرستاد؟!   یکرده بود که خود را لعنت م  یکار  چه

 و بلند شد. د یکش یاکالفه  پوف

 سخت بود.  ش یبه شدت برارفتن  راه

 بود!  نمانده  ی زیچ رارسالن یداد و تا آمدنِ ام  یبه ساعت انداخت نه شب را نشان م ینگاه

 

 گذشت.  ی سال م سه

 زبان!   نیریو ش  زهیمزه یسه سالش بود، ر بهراد

 داد ی نشون م روز یاز د شتر یخوشش رو هر روز ب ی کم کم رو یزندگ
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  نیعشق و لذت ا ه یبلکه هر روز و هر ثان شد ی نم یتکرار  شیوقت برا چی داشت که ه ی حسِ لذت بخش هی  رارسالنیکنارِ ام یزندگ

 .شد ی م شتریو ب  شتریمشترک ب  یزندگ

 . د یبخش گهیرنگ د کی شانی دو نفره  ی بهراد به زندگ ورود

 زد!   یو او را مامان صدا م   رفتیبود که راه م  ی بهراد ی زندگ 

همسرش به   لِ یپدربزرگ و تنها فام یسپردند و حاال حاج عل یگذشته را به فراموش  ی ها یو دلخور   یشده بودند...لجباز عوض

 .آمد یحساب م

 کرد.  ی بزرگ صدا مکه بهراد ان را بابا  یلیفام

 اورد یاسمش را به زبان ن گر ید رارسالن یشد اما ام ده یبخش چارهیبیغمای...غما ی و

 که از گوشت و خونِ او بود.  ی کودک ی دلش ضعف رفت برا کش آمد   شیغرقِ خوابش انداخت و لب ها یبه چهره  ینگاه

 برابرِ اصلِ پدرش بود!  یاش کپ  چهره

  ی تمام شیها طنت ی. شر بود  و ش در خواب معصوم نبود   یکه حت  یاشد و چهره   ی در خواب هم باز نم  یکه حت  یدرهم  یها اخم

 ... نداشت. ......***.

با  خرس داشت و کارش   ی نسبت رارسالنینشد...به قولِ ام داریاما ب د یکوچکش   را رو گونه اش کش ی خورد و دست ها یتکان

 !د یخواب  ی روزِ کامل را م کی ینداشت

 قرمز شده بود.  نشیاتاق بهراد که قسمتِ پا ینه یباال آورد و نگاهش خورد به آ سر

 بلند شد  ی هم فشرد و کفر ی رو چشم

نمانده   ی زیچ گر یاز رژِ بدبخت د بود  دهیکش  نه یآ  یرفت رو  ی م شیپ لشیبر خالفِ م یز یکه چ  ییقرمز رو طبق تمام روز ها    رژ

 بود. 

 سمتش برگشت: به

 مامان!  یلجباز  ی لیخ -

 را به دست گرفت و از اتاق خارج شد.  نهیبعد رژ کنار آ و

 در هم بود.  شیان راه افتاد خواب بود...او هم درست مثل پسرش اخم هاسمتِ اتاق خواب مشترکش به
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 پدر و پسر به جانش بسته بودند. نیا

 زد و در را پشت سرش بست.  یلبخند 

 آورد.  ی پسرش را سرِ او را م ریش   یکار ها یدستش انداخت...بد نبود تالف  انِ یبه رژ م ینگاه

 .به سمت تخت رفت ....***... اط یو با احت آرام

 کرد که نخندد.   یسع یلیچشم دوخت و خ  اش افه یق  به

 !شی سرخ  آن هم با ر ییها لب

 نگاهش کرد و لب زد:  ی جیباز شد. با گ شیچشم ها د یایب نییاومد از تخت پا تا

 ساعت چنده؟!  -

 :د یخند  ارام

 شبه!  ازده ی -

در هم رفت دست    شیاخم ها شیلب ها یرو  ی زی رفع شود؛ که با حس کردن چ شیو تا خشک د ی کش  شیلب ها  یرا رو  زبانش

 چشم هاش گرد شد! سر انگشتش را با دقت نگاه کرد: شی...***...بهسر انگشت هاد یکش

 ! ه؟ی چ نیا -

  یهابه لب  ی.نگاهستاد یا نهیا یکه از شدت خنده کم مانده بود منفجر شود جلو یزاد یتوجه به پر ی بلند شد و ب شیجا از

 خودش زمزمه کرد:  ش یقرمزش انداخت و  پ

 رژه لبه؟!  -

 و گفت:   شیرو لب ها د ی قرار گرفت و.  دست کش شی بلند شد، رو به رو شیجا از

 ... به نظرم رژ لبه!  اوم  -

 گفت:   ی بعد با بدجنس و

 برات پاکش کنم خانم خشگله؟! یخوای م -

 رو در کاسه چرخاند  شیاخم نگاهش کرد و چشم ها با
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زدنِ رژ قرمز رو به دلش گذاشته بود و اخر عاقبتِ رژ قرمز   یداده بود و آرزو    زاد یپر ل یتحو  شیپ یبود که خودش هفته  ی الوگید

 !نیشد ا

 بود.  یکه اعصبان  یی اتاقش ان هم وقت ها ینه یافتد به جونِ ا یبهراد و ب  ی بشود مداد رنگ  که 

 ....***...  زاد یدر هم نگاهش کرد پر  یهمون اخم ها با

 : د یسرش را عقب کش زاد،ی نشست پشتِ کمر پر دستش

 ! ؟ی کن ی م ی تالف -

 داد:  لش یتحو یچشمک

 کنم.  ی من تا آخر عمر حاضرم تالف نهیا ی اگه تالف -

 جذاب و مردانه.  د یخند 

 . شیبرا د یپر کش  نهیدر س   زادیپر دل

 .....***..... 

 نجوا کرد:  شیو در گوش ها 

 دوست دارم.  -

 زود و نگاهش کرد:   زاد یپر یچانه  رِ یرو ز دستش

 ! ی! تا ابد محصورِ منیقدم ازم دور ش  هی  ذارمی نم ، یخودم! تو جون من یکنم تو زندگ  ی محاصرت م -

 

 که گفت:    زاد یرنگ پر د یبولوزِ سف یهازد، دستش رفت به سمتِ دکمه  لبخند 

 تو اتاق.  اد یم شهی م  داریوقت بچه ب  هی نکن!  -

 و به سمت در قدم برداشت،  در رو قفل کرد...***...و گفت:  د یرا به سمت خودش کش او

 شه ...بس   ینم داریسگ کنارِ گوشش بمبم بترکه باون توله  -
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 را گذاشت پشتِ کمرش و   دستش

 گفت:  یبدجنس با

 .....****..... 

 

 

 نثارش کرد. ی ا ونه ی و د د یخند 

 

 مرد بود!  ن یمحصور ا نکه یرا به  سمتِ تخت هول داد و او  غرقِ عشق شد، از ا   زادیهمان لبخنِد کجِ و جذابش پر با

 

 

 .انیپا

 

 هشتونود آذرِ ستیبشنبه
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