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  یبرخورد پاشنه  یباز شد.. گام اول را که برداشتم صدا  یک یت  یرا در قفل چرخاندم و در با صدا دیکل
را به   نمییو حرکت نکردم.. لب پا  ستادمیا یلحظه ا یخانه اکو شد.. برا  زیکفشم در سکوت وهم برانگ

http://www.romankade.com/
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مانند آونگ   تدر سرم درس  یز یشده در قفِل در مشت شد... چ   ریاس دیکل یدندان گرفتم و دستم رو
مراعات احوالم را  یکم دیبا دیانداخت... شا یاعصابم م  یو پژواکش رعشه به تارها دیکوب  یساعت م 

ساِز   یگر یخانه انگار جوِر د  یِ سکوِت دائم نیو ااز حد حساس شده بودم  شی ب نروزها یکردم... ا یم
 بگذارم که.... یخواست قدم به خانه ا ی... دلم نمزدی مخالف م

به هم  بای و در را تقر دمیکش رونیرا از قفل ب   دیحرکت کل  کیباالجبار گام دوم را برداشتم و در  اما
و چندتار   ختمی ر یگرداند... هوا سرد بود و من عرق م  یخانه برم  نیرا به ا یزندگ  یکس دی... بادمیکوب

چرمم را به دست  فیک یگرفتم... دسته  یدوش م دی نمدارم را به هم چسبانده بود... با یاز موها
کمک   بیبه سکوت خانه عج   یکی کانتر انداختم... پرده ها افتاده بود و تار یرا رو  دیدادم و کل گرمید
 آزاِر دلم... یبرا کردیم

نه چندان دور تنها   یَسَکنه روز   یب  یخانه  نی... ادیبه اطراف پاش  یکم  ییبرق را زدم و روشنا دیکل
  یلحظات یحال برا نینمانده بود باا  یباق میبرا یحس و حال گریام بود... د یگذراِن زندگان  لِ یدل

او را از   یب یخانه  خواستمی م ایسالن بزرگ متوقف شدم و به اطرافم زل زدم.. گو نی ب فیبالتکل 
ستون وسط سالن   یکه به واسطه  یو خم   چیپ نیلمس کنم... آشپزخانه سمت راست در اول کینزد

شده بود.. مبلمان کرم   ن یمز دیسف  یر یرنگ که با حر یسورمه ا یقرار داشت... پرده ها شدیم جادیا
و چند   نی.. چنداشتبزرگ قرار د ون یزیداشت کناِر تلو ین ییتز  یجنبه  شتریکه ب یمیقد یرنگ و تلفن 

 یقاِب عکس ها شدیکه هرزمان روشن م  یبلند هیربط به حال او نبود... آباژور پا یگلدان گل که ب
  دیحاِل نزار... شا نیبود ا یجاخوش کرده بودند... حاِل خنده دار  وارید یداد که رو یرا نشان م یادیز

کرد..   یرا تکرار م  یشگیهم یحرفهاو باز هم همان   زدی م یبود تلخند یشگی " همِس ی رزابنویاگر "م
 دانم.. یکش آمد به چه جهت را نم یکم میلبها

خانه هنوز زنده   نیدر ا یداد که کس یم نیکف خبر از ا ِک ی سرام یکفشم رو یهم برخورد پاشنه  باز
دِر اتاقم را   یز ی گرفتم و بدوِن فکر کردن به چ شیبه اتاق ها را در پ  یمنته  یراهرو یآشنا رِ یبود.... مس

 ....دمیکش یقیاتاق نفس عم  یپشت به دِر بسته  یا دهیترس یِ باز کردم و مثل فرار 
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 یدر عالِم خلسه  ایداد که گو یرا نشانم م یلبخنِد کمرنگ کس  رِ یتلفِن همراهم شدم که تصو مبهوِت 
اش را   یرنگش دور تا دوِر صورِت استخوان  ییبلند و خوش حالِت خرما یکرد و موها یم ری سِ  ینی ریش

گرفتم و  جان  ه داد و من ناخودآگا یصورتش را بشاش نشان م   یکنار  یاحاطه کرده بود... نوِر پنجره 
 من بهتر است...  یبا خودم گفتم حالش ب 

  نیبودم و ا امدهیبد؟! من هنوز با خودم کنار ن  ای بود  یخبر خوب  ستیکنارم ن  یبودِن حالش وقت  خوب
 شهیبه ش هی خبر بودم... شب یداشت که خودم هم از حاِل خودم ب یدر تضاد نگهم م یلبخند به گونه ا

 اعصابم... یدر سرد و گرم... حِس َتَرک خوردن داشت تارها یا

نوشت و   ی م یز ی شدم که داشت تند و تند چ رهی خ سی بنو رزای م یتلفن همراه به لبها یهمان باال از
... دوباره  دینگاهم را درک کرد و دست از نوشتن کش ین یحواسش به مِن غرق شده نبود... سنگ

دفتر  یمن بود، ال ی هیرا که هد سش یزل زدم... خودنو  سیبنو رزای لبخندش را از نظر گذراندم و به م
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به تفکر   هیشب  یز ی داد که به نظرم چ شی به لبها یی گذاشت و موشکافانه براندازم کرد... انحنا دیسررس
 ...دادیلب معنا م یرو  یاخم ای

 شده؟  ی_خبر 

داد و من  هیمبل تک یگذاشتم و از جا بلند شدم... به پشت زیم یده و روتلفنم را قفل کر ی صفحه
شهر زل زدم...  یاهویو به ه ستادمیبزرگ ا یشلوارم فرو بردم و رو به پنجره  ب یرا درون ج میدستها

 بلند شود.. شی نکرد از جا یابدا سع

 ناراحت!   یو تو چه حالت  یخوشحال یتو چه حالت دمی_من هنوز نفهم 

مشّوش   سی رزابنویذهِن م دیتر بود... نبا نیسنگ شهی من از هم  یداشتم و برا ین یسنگ قرارمالقات
 ...شدیم

 آرومه..  ی_همه چ

 هست، حتما هست... یگیم ی_وقت

نشان    یاو را به خوب شهیمنعکس شده اش در ش  رِ یگذاشت و از جا بلند شد.. تصو زیم  یرا رو دفتر
 دانستم... یعلتش را م  یمن به خوب داد.. کالفه بود و  یم

 _واسش بهتره که...

 دادم... تی رضا نی_منم واسه هم

دور پرت کرد و دست در   ییرا به جا یفرض  یز ی و با نوک کفشش چ دیپرپشتش کش یبه موها یچنگ
پرفروغ   ی... چشمان دیصورتش را د یاجزا شدی... حاال بهتر م ستادیکنارم ا یشگیو با ژست هم بیج

پرجذبه  یاز حدشان از او مرد شیب  یکی که نزد ییبود و ابروها ینوران یپر از المپها  شهیکه هم
که از هم باز   شیآمد... لب ها یبه پوستش م  بیکه تنش بود عج  یرنگ یزرشک  ورِ ی... پلساختیم

 شد گفتم: 

 به نفِع ما بشه دی_مناقصه با
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و به   ستادیا  کتریهم نزد نیهم یکردن ندارم... برابه صحبت   یلیگمانم خودش متوجه شد که تما به
 یاهویبه ه  شدمیپرت م یحواس پرت شده بودم.. گاه  یاندک  دایزل زد.. جد  رونی از من به ب تی تبع

  ییرازهاشده از پرده چه  دهیپوش یپنجره ها نیکردم که هر کدام از ا یفکر م   نیبه ا یگذشته و گاه
کرد و  یم یمثل گذشته سر به راه نبود و نافرمان   گرینگاه داشته اند... دلم د ی را در خود مخف

 کرد...  یم یادآور یرا مدام   نیسوزشش ا

 !مییحاالهم برنده ما   نیس.. از هم تهیمناقصه فرمال یچهارتا کلمه حرف بزن هی_فقط کاف

  یبه زندگ  دوارانهیمرا به گوِش جان سپردم.. من چندان ا  شیزد و من صدا یبخش  نانیلبخنداطم و
 کردم..  ینگاه نم

تلفن را  یفرستاد... گوش رونیکارم نشستم و او نفسش را ب  زی پنجره فاصله گرفتم و پشت م از
 برداشتم و شماره آبدارخانه را گرفتم...

 ! زتونهی رو م نی چشمم آغا.. تا پلک به هم بزن ی_سالم به رو

به   هیشب  یداد.. حس  یآزارم م  یگاه دیرا بلد بودند با فشانیاندازه وظا نیتا به ا گرانید نکهیا دیشا
از حاِل درونم خبرندارد!   یدانستم کس یچندبار خوانده شده داشتم.. اما تنها من بودم که م یکتاب
 الزم نداشت...  لی هرگز دل سشیبه حرکت درآوردن خودنو یکه برا یسیرزابنوی م یحت

دستگاه گذاشتم و روبه عارف که تازه به سمتم  یکوتاه تلفن را رو یممکث کردم و بعد از سال یاندک
 بود گفتم:   دهیچرخ

.. فرصت واسه یکن  یدگ یتر به کارها رس قیو دق شتر یعارف... بهتره ب دهیکار دستت م یادیز  نانِ ی_اطم
 !میندار یادی.. ما وقِت زستیجبران ن

شلوارش   بی را از ج  شیبه زبان آورده بودم... عارف دست ها رایبود که اخ یجمله ا نیتر یطوالن نیا
  میانداخت که لپ تاِپ روشن و تقو زی به م ینگاه میکتش را به هم رساند و ن یآورد و دو لبه  رونیب

  مین یقهوه   فنجانِ مطالعه شده و   یبود... پرونده ها دهی کش ر یقراِر مهم را به تصو نیکه چند یز ی روم
 دادند... یم لیرا تشک   زیم لِ ی وسا یخورده... همه 

 هست.. فقط الوند... یبه دلت راه نده.. من حواسم به همه چ  ی_نگران
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عارف، از فهِم من  یکردم خّط نگاهش را بخوانم اما گاه یکه به نام خواند، سربلند کردم و سع  مرا
 ...شدیخارج م 

 ...یر ی از دست م ی_دار 

دفتر را  ی... الستادیو کنارم ا زبرداشتی م یرا از رو دشی چشمانم افتاد و عارف سررس یگوشه  ینیچ
 ...دمیدستخِط عارف را د رِ ی چفت نشده بود را مقابلم باز کرد و من تحر سشیخودنو  یکه به واسطه 

 بنداز...  نجاینگاه به ا هی_

عارف،   دِ یی به در خورد و با بفرما که یتقه ا یهمان حالِت قبل دفتر را گرفتم و همزمان شد با صدا با
 به دست وارد شد... ینی حمزه س

داِر حروف و کلماِت نوشته   رویکوتاه عارف و حمزه بود اما چشمانم در گ یبه سالم و احوالپرس گوشم
 عارف به اسارت گرفته شده بود... یشده 

  کیداده بود و  یکه تماِم مرا در خود جا یاتاق  یآدرِس سرراست که از قبل بلد بودم... شماره  کی
 تماس!  یشماره 

دوباره به هم   یبرا زدیبودم که َله َله م یجان  مهیجسِم ن دیمرا د یشتر یبا دقت ب  شدیشک اگر م یب
نوازش   یِ که تمنا ییجاگذاشته بودم.. اعصابم را، روِح خسته و دست ها یی ... دلم را جاوستنیپ

چون  مشدم... به خودم پوزخند زد  یم وانهیرنگش... کم کم داشتم د  ییخرما یموها یداشتند برا
 حال.... نیبودم و ا وانهید

 نگذاشته بودم.... شیهرگز تنها کاش

که  ستمیبرداشتم و به عارف نگر   دیسررس یگه گذاشته شد چشم از بر  زیم یقهوه که رو دِ یجد  فنجان
 ... کردی براندازم م  قایعم

 ! قرارهیب  شتریزنگ بزن از تو ب هیبهش  ی... ولیکرد ی_کاِر درست

 دانست؟!  یعارف از کجا م قراربود؟یب

 بود که جواب داد: دهیسوالم را فهم  انگار
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 چشمش، تو...  هیچشمش اشکه  هی... ششی_رفته بودم پ

 !قرارتهیب  یول زنهینم  حرف

 یقهوه را به لبها یِ گذاشتم و دستم را دوِر کمِر فنجان حلقه کردم و داغ زیم  یرا کت بسته رو دفتر
 ... شتریب شهیسردم سپردم... تلخ بود از هم

 _خوب بود؟ 

نبود الوند... قرارنبود   نیقرارمون ا یول شتریب شهیاز هم شیباشه! حال جسم  ی_تا خوب بودن چ
 !رهی تا آروم بگ  یواسش حرف بزن  یباش دیداره.. ِد تو با ازیکنار! به وجودت ن شی ارو بذ  یببوس

من، به لحِن من به حضورم بدجور عادت داشت   یدانستم به صدا یگفت... خودم خوب م یم راست
متصاعد  یِ هوا یِ حالت ممکن پ  نینفس تر  یشده بود و من در ب یجهانش از من ته  کبارهی و حاال 

 گشتم...  یم شیشده از موها

 !زنمی_بعد از مناقصه بهش سر م

 یرا؟ خودم را به قعِر نابود یدوست داشتن یِ او ایکردم  ی م  هیلج کرده بودم؟ داشتم خودم را تنب چرا
 ... خدانکند... ایکشاندم  یم

  رمیاز چندجا اطالعات بگ دیبا  رونی ب  رمیسر م هیدخالت کنم...  خوام ی_هرطور به صالحه... من نم
بهونه بشنوم با من   نبارمیا ارهیناهار واست ب  گمی... به حمزه مخورهیواسه روز مناقصه به دردمون م

 مرَدک... یطرف

 چسباند...  یبود که به ناِم من م یمرِد کوچک مرَدک

  یل ی... خگشت یرفت و سکوت به اتاق برم   یعارف م دیو سرتکان دادم.. با  دمی را نوش  یبعد ی جرعه
 کار داشتم...
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 خانه... لیبه اسباب و وسا د یبخش  یم تیکه نور، موجود دمیبرق را فشردم و به وضوح د دیکل

فرستادم تا تضاِد سنم را  ینقطه م نیروحم را به دورتر د یبا عتایجسمم هم خسته بود و طب نروزها یا
گذشت و من در سّن   یمشترکمان م یِ و هشت سال از عمِر زندگ  ستیب  بای به رِخ لحظاتم نکشم... تقر

 ... دمیکش یاز درد را هر صبح و شام به دوش م  یکوه ییتنها یو چهارسالگ  یس

 مییغذا یوعده  نیهشت ساعت از آخر بایکانتر گذاشتم... تقر یرا رو فمیآوردم و ک رونی را ب کفشم
 یتلفن را زدم و با ورودم به آشپزخانه صدا  رِ یغامگیپ یگذشت و احساس ضعف داشتم... دکمه  یم

 عارف به هوا بلند شد...

کنار   ی.. تلفنت هم خاموش بود... اعتمادرونیب  ی_سالم مرَدک، زنگ زدم به اردالن گفت از شرکت زد
 از مناقصه... دهیکش

حاال با   یداشتم ول  ازیآب ن یسرکشم به اندک یبغض ها  دنیبلع  ی. براخشک شد.. وانیل یرو دستم
 نبودم... نیزم  یانگار رو یاعتماد دنِ یخبِر کنار کش
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 مردانه...  یاز خنده داشت آن تارها یا هی.... ته مادمیعارف را شن یکردم و باز هم صدا زی ت گوش

  ی... تونستمیبریشک ما مناقصه رو م  ی شانِس بزرگه الوند... ب هیجوِن داداش...  یکف کرد دونمی_م
 بهم زنگ بزن... منتظرتم! 

 ازم گرفت...  یدخترانه ا  فیظر یفکر کردن را صدا ی اجازه

 را رها کردم و به سمت تلفن رفتم... وانیل  نباریا

 _سالم الوند...

 بغض آشکارش چنگ به دلم انداخت...  و

 نزد..  یحرف  چیه  گریگذشت و د هیان... ده ثهیدو ثان  هیثان کی

را   زیبود که به خاطرش همه چ  یز یتماِم چ نی! ان؟یقطع شد و بوق مداوم گوشم را آزرد... هم تلفن
 پا گذاشته و شماره ام را گرفته بود؟! رِ یز

 تماِس دخترِک بغض کرده؟!  ایاز مناقصه  یاعتماد دنی کردم؟! به کنار کش  یبه کدام مورد فکر م دیبا

 کرد...  ینم یار ی مغزم

داد به هوا بلند شد و من کِف هردو   یسالن که دوازده شب را نشان م یگوشه   یساعِت پاندول آونگ
 ... دمیکش قیصورتم گذاشتم و چند نفس عم  یدستم را رو

  افتیدر از دست رفته یاز تماس ها یل یرا به برق وصل کردم و به محض روشن شدنش سِ  تلفنم
  کیموز  نیخندانش را از ب یبعد صدا هیثان  یعارف انگشت زدم و کمتر از س یشماره   یکردم... رو

 ... دمیشن یتند بایتقر

 ! د؟یخبرم بهت رس ؟ی _جونم داداش؟! خوب 

 دادم... هیگذاشتم و بهش تک  نتیکاب یعرق کرده را رو وانیو ل  دمینوش یآب وانیل سرانجام

 کرده؟   نکاروی_چرا ا

 ... دیرس یاطرافش کمتر به گوش م  ِک ی موز یصدا حاال
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 باما مقابله کنه.. تونهینم دونستهیخاطِر که م نیفکر کنم به ا نانهی_خوشب

 فکر کن...  نانهی _بدب

 گفت و ادامه داد:  یمکث کرد... هوم یصراحت کالمم جاخورد و لحظه ا نیا از

 !ستیربط به شرکِت آرمان نو ن  ی_ب

 شد... شرکِت آرمان نو.....  لیتبد نیقیبه  حدسم

 ...می زن یبرس فردا تو شرکت حرف م ی_به مهمون 

 ! نهیکه به نفِع ماست... تجارت هم نهیچرا، مهم ا ستی_الوند مهم ن

حرف را  نیداشت به همان اندازه که در نوشتن تبّحر داشت اکنون ا  یاگر عارف از تجارت سررشته ا و
 آورد...  یمن به زبان نم یدلخوش  یبرا یحت

 !دمی را از آب کش ممیگل ییو چندسال به تنها ینداشتم همانطور که س  ی از ین  چکسیبه ه من

ها قصد  یلی فراتر بگذارد و به حتم خ مشیگل یخواست پا از محدوده  یم  بیمن، الونِد اد حاال
شرکِت آرمان نو   یدادم... حت ینم یاجازه را به کس نیرشدم را داشتند اما من ا سمانِ یکردِن ر  یچیق

 دشمن تر بود! ،یبه سمتم دراز کند... قطعا او از هر دشمن یخواست دسِت دوست یکه م

به سمت اتاقم رفتم  خوردن شام را زدم.. دِ یگرفتم و تلفن را همانجا رها کردم و ق  نتیام را از کاب  هیتک
را با لباِس    میداشتم... لباس ها ازی ن ییبه تنها یبه زنگ زدن به دخترک فکر هم نکردم! من کم  یو حت

 بود!  یدار یب خواب درماِن درِد  دی... شادمیتخت دراز کش یکردم و رو ضی تعو یراحت تر 
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تعلل   دنشیکردم به موقع برسم و به محِض د یسع ن یهم یرا دوست نداشتم برا  دنیکش انتظار
زود متوجه   یلیبار دوم رد نکرده بود... خ  یمالقاتم را برا یبود که تقاضا یخوشحال   ینکردم.. جا

کتم را باز   یگذاشتم و دکمه  زیپشت م  یاز چهارصندل  ی کی  یرا رو  فمیمکث ک   یحضورم شد و من ب
پنجاه  ی... مردمیهم نشست یداد و باهم و درست روبرو.. از جا بلند شد و کامال محترمانه دست  ردمک

 داده بود.. ییرخ نما یاجازه  د،ی به چندتاِر سف  شیها قه یساله که شق یو اند

 ... تی وضع نیبودم اما نه تو ا داری_مشتاِق د

که با    یچوب یز ی پشت م کی ش یرستوران  ی انهیقرار دادم.. در م یرا مورد بررس  تمانیمن وضع و
 یبود و اعتماد کی... مناقصه نزدمیشده بود نشسته بود نییتز  یبه خوب  ستالی کر لی اسباب و وسا

 خواست نم پس بدهد... یانگار نم  میمرِد خونسرِد روبرو

 ...میرو مالقات کن  گهیبودم تو مناقصه همد دواری_من هم ام

 ...د ینوش از آِب دروِن جام  یمشهوِد کالمم شد و جرعه ا ی هیکنا متوجه

 سوال دارم... هی... فقط ستمین هی_اهِل حاش 

 کامل آمده بود... یدانست و به حتم با آمادگ  یم یرا به خوب  سوالم

 آرمان نو وسط بود؟ یِ _پا
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مکث   یدانستم اندک  یم  یجوابم را به خوب نکهیداد و من باا یابروهاش را تکاِن نامشهود صراحتم
 ... ستادمیبلند شدم و ا زی نداد و من قبل از آمدِن گارسون از پشت م یکردم... جواب 

 قربان؟ دیدار لیم یز ی_چ

حلقه کردم و   فمیچرِم ک یو منتظر ماند... دستم را دور دسته  ستادیعقب ا یما کم  یسکوت هردو با
 ...ستمیبا یباعث شد لحظه ا شیرفتن شدم که صدا یآماده 

 هست...  ین یچن نیا یشنهادهای مناقصه و پ شهی_هم

 شه؟ی تکرار م کباریکه  هی_چ

تنگ ساخته بود..  یجام، حلقه ا ی هیبهش انداختم.. هنوز نشسته بود و دستش به دوِر پا ینگاه مین
 که توجه چندنفر به ما جلب شده بود...  دمید یچشم م یاز گوشه 

 _رفاقت.. 

از فعِل   دتری کرد که من خوب بلد بودم اما بع یصحبت م یز ی بود.. داشت از چ یکلمه کاف  کی نیهم
 بر دست داشتِن آرمان نو!    یگرفته بودم مبن هیدییکلمه داشته باشد... تا نیاز ا یبود که او فهم دیبع

جواب   یدسِت دراز شده اش را ب نباریبه زبان آوردم.. ا یمحکم  یمعنادار تکان دادم و خداحافظ یسر 
 ذاشتم و از کنار گارسون گذشتم... گ

.. هنوز به  سوختیبدنم از سوزشش م  یداشت که نقطه به نقطه  شیاز رستوران ن رونیسرِد ب یهوا
  یداخل ِب ی و تلفن را از ج ستادمی تلفن همراهم به هوا بلند شد و من ا مِ یمال یصدا  دهینرس نیماش

حدس زد پشت خط چه  شدی گرچه که م ترساند یناشناس من را م یآوردم.. شماره ها رونیکتم ب
بچگانه  یها یلجباز  نیاز ا  یخودم هم درِک درست  ی.. اما من حتدیکش یانتظارم را م  یز یچ

فشردم و هنوز چراغ   یرا از چندمتر  نیماش  موتیکتم انداختم و ر  بینداشتم... دوباره تلفن را به ج
.. شدیتازه داشت از دِر رستوران خارج م یچشمک زن فعال بود که سوار شدم و در را بستم.. اعتماد

زود    یلیپاتند کرد و خ نشیاش انداخت و به سمِت ماش یبه ساعت مچ  ینگاه میکه با عجله ن دمید
... من دم یمجسم شد و پوف کش باِر چندم اسِم آرمان نو در ذهنم یپنهان شد.. برا  دمیاز مقابِل د

 نبودم...  بچگانه  یها یکردم.. من مرِد باز  یافتخاراتم اضافه نم ستِ یدر مناقصه را ابدا به ل یروز یپ
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  اطیح یرا گوشه   نیزدم و به سمِت خانه راندم...  ساعت از چهاِر عصر گذشته بود که ماش  استارت
خانه را نشان  یوسِط چمن ها را که ورود یه برجست یها  یکاش فم،یپارک کردم و بعد از برداشتن ک

 یها هی ارا که به پ  ریش یدو کله  ک،یو بار لیطو یکردم و بعد از رد کردن دو پله   یدادند ط یم
 یرا در قفل چرخاندم و در باز شد... نور  دی.. کلستادمی ا یدِر چوب  یو روبرو دمید شدیستون وصل م
که پرده   دمی کف شده بود حالم را دگرگون کرد.. قدم به داخل ساختمان گذاشتم و د ِک ی که پهِن سرام

 نیرا فعال کرد... ا مغزم یمرِغ گرم، سنسورها یبزرگ، کنار زده شده بود و بو یپنجره   یسرتاسر  یها
  دشینامحسوس تا آنجا که م یلحظه ا ی... برادیکش یحضوِر آن دخترک را به رخ م یِ عالمت هِا رّد پا

دخترِک سرکِش   نیمن گذاشته بود ا مِ یاجازه پا به حر یاز او نبود... باز ب یچشم چشم کردم اما اثر 
... حِس  دمیشن یبسته هم م  یدرهارا از پشِت  شی شک رفته بود که من نفس ها یمغرور.. ب

 ام کم بود...!  یزن، چقدر در زندگ کی یِ .. رّد پادیپوستم دو  رِ یز  ینیدلنش

آوردم و تلفنم را به برق وصل   رونیراه ب  ی انهیکانتر گذاشتم و کتم را م یرا رو  فمی معمول ک طبق
 یشده بود و غذا رو دهیچ زیرفت... پا به آشپزخانه گذاشتم م یمالش م  یکردم... معده ام از گرسنگ

  یآب وانیرا شستم و ل  میم.. دست هاگفتن نداشت یبرا ی دادم اما حرف میبه لبها یاجاق گاز بود... تکان 
و عطرش   ختمیر  دشیسف یدانه ها یو بشقابم را از برنج پر کردم و زعفراِن دم کرده را رو  دمینوش

نشستم... ساالِد  زی و پشت م ختمیر یگر یاز گوشت مرغ را درون بشقاِب د یسرمستم کرد.. کم
که هرگز در   یمن  یبرا دناهاِر شاهانه بو کیشده بود...  دهیبود که با سلفون پوش زی م یرو  یراز یش
 ...دیکش یناهار انتظارم را نم زِ یم ،یخانه ا چیه

زن،  کی یحال، لذت بردم... چقدر غذا با دست ها  نیاز ا شتریب  شهیخوردم و از هم  شتریب شهیهم از
 داشت...!   یر ی نظ یطعِم ب

  نیینمدارم را پا  یها نیشده را شستم و آست فی ته بود که ظروف کثاز پنِج عصر گذش ساعت
 نیجا دادم و به قصِد حمام، آشپزخانه را ترک کردم... به ا خچالیغذا را دروِن  ی... اضافه دمیکش

 نیکه بهش محکوم شده بودم.. اما من ا یز یعادت کرده بودم... همان چ  یزندگ اقِ ی سبک و س
آوردم و به   رونشی را باز کردم و ب راهنمی پ یرا دوست داشتم! تک به تک دکمه ها  کیتار تِ حکوم 

...  دیبود دلم لرز زانیآو یلباسش که به چوب رخت دنِ یانداختم... اما با د ییلباسشو نی داخِل ماش
 که داشتم... یودند در برابر حس ب یکم یو احساِس غربت، واژه ها  ینگران ،یدلتنگ

 خودم..  یافتاده بودم در خانه  بیغر
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دور افتاده از آغوشم چگونه  م،ی... من درمحِل آرامشم و او دور افتاده از دست هاشهیتنهاتر از هم  
 ... مانیرساند...؟! خدا لعنتت کند پ  یروزش را به شب م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ یزن یحرف م   یه تا مناقصه مونده بامن از مهمونکه کمتر از دو هفت  یبحران  ِط یشرا هی_تو 

زل زد و دست به کمر   شیبزرِگ روبرو یکرد و متفکرانه به کتابخانه  میرا تنظ  یچوب ی هیچهارپا
 گرفت... 

باز هم داشت خودش را در کتاب   س یبنو رزایداد... م یم  جانی بود و به آدم ه رگذار یتفکرش تاث ژستِ 
خواستم باز هم سوالم  یدانستم.. م یاز کجا سر در آورده بود نم  یمهمان نکهیکرد اما ا یغرق م  شیها

 باعث شد سکوت کنم  شیرا بپرسم که صدا

 ...شهینم ی میقد چوقتیکتاب ه نیکردم.. الوند ا دای_پ
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از کتاب ساخته شده بود...  شیوارهایاتاق د نی.. ادمیکتابخانه را ند یبه چپ چرخاندم و انتها یسر 
مورِد نظرش را باز کرد و در همان   یصفحه    عیسر یل ینشست و خ  زیبرق را زدم و عارف پشِت م  دِ یکل

 حال گفت: 

 سادست..  یمهمون هی  ؟یکن ی فهمم چرا انقدر مغرضانه نگاه م ی_نم

 ؟ یر ی_از همونا که هرشب م 

نداشت.. خصوصا حاال   یتی... چندان هم اهممیگو ینم  یقابل توجه زِ ی کرد انگار چ یبرخورد م  یطور 
به خودش اختصاص داده بود.. با انگشت نشانه رج به رج   شی از تمرکزش را کتاِب روبرو یمیکه ن

 بحث بودم... یکرد و من همچنان منتظر ادامه  یکتاب را رد م

 وند...ال خورهیهست که به دردم م  یزش یکتاب انگ هی_

  یبود.. فرش یفرش شش متر  کی  بایتقر نمانیب یاتاق نشستم.. فاصله  یانتها یلهستان  یصندل یرو
اش به  لهی بود کوچک که هر تکه از وس یاتاق، جهان  نی ا ای... گوزیتبر  زِ یشورانگ یدستبافت از خّطه 

 جالب توجه بود... میبرا شهیعارف هم   یِ دور تعلق داشت.. زندگ ییجا

 ی کتاب رو بارها خوند نیدونم ا یکه من م یی_تا جا

  سیکتاب برداشت و باز هم خودنو یزانو گذاشتم.. سر از رو یرا در هم قالب کردم و رو میها دست
 داد:  یانگشتانش گرفت و در هوا تکان نیمرا ب ییاهدا

 کنه... یمختلف بهم کمک م  طی ا... تو شرخونمیکنم... بارها خوندم و بازهم م ی_ابدا رد نم 

کتاب رها   یرا ال سیکرد.. خودنو یرا درک م طی... انگار تازه شرامیماند رهیبه هم خ یلحظه ا یبرا
قرار داد و باهمان ژست به سمتم آمد و  بشی ... هر دو دستش را طبِق عادت درون جستادیکرد و ا

کرد...   دازمبران قیو عم  دیخودش را جلو کشقرارداد...  ش یپا یپنجه ها یکه تماِم وزنش را رو دمید
 را باال انداخت...  شی من تکان نخوردم... هردو ابرو

بار حالمو   هی واسه اومدن.. قبال  یداشت ادی ز لیکشونده... قبال دل نجایآوردم تو رو تا ا یاسم مهمون هی_
از بعِد جلوه کردِن آرمان نو...  یکنم.. عوض شد یفکر م یداشت به چ تی.. قبال اهم یدیپرس یم

 الوند من...
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خودش   ِش ی بود؟! عارف پ  نیقبل ا یکرد... افکاِر مشّوِش ماه ها یخودش تکرار م یداشت برا یچ
 من خبر نداشت...  یکرد.. روِح بخت برگشته  یم انشانی زده بود که حاال ب یچه توهمات

 ساربان... ی_آهسته رو ا

  یکرد که ادامه ندهد... چشم ازم برنم یم  تی اش هجوم آورده بودم کفاه یتندرو ی انهی به م نکهیهم
ام را درهم کرده  یزندگ  بیام عج یداشت... درست بود که آرمان نو و ظهوِر نابهنگامش وسِط زندگ

 بودند از تار و پودم.. عارف از همان ها بود... ری ناپذ ییجدا یمسائل جزئ  یکسر یبود اما 

 _الوند؟

برات بگم  ستیکه جاش ن  ییزای هام.. وسِط چ  یکنه وسِط دلمشغول یکار  تونهیم یمهمون  ی_بهانه 
 ...پرسمی م یشده اونوقت من دارم از مهمون  یز یو انگار نه انگار چ  یو تو غرِق کتاب  نجایا امیب

تِش  آ یدر گدازه  ختنشیبدطعِم دهانم را قورت دادم... رد شدِن آب از آرواره ها، از زبان و فرور آِب 
آورد و پشِت سرش قالب   رونی ب بشیکردم... عارف دسِت چپش را از ج یحس م یمعده ام را به خوب 

که دستش را   ودمنکرده ب دایگشتم... هنوز پ فمی بلند شدم و با چشم به دنباِل ک یصندل   یکرد...از رو
 کتفم حس کردم..  یرو

فهمم   ی... خودم خوب مستین ش یحال  دهیم یعارف کله ش بو قورمه سبز  یوقت با خودت نگ  هی_
...  یمهمون  میری و کجاست... فرداشب م هی! نپرس چیکن  یو درِد شباتو کجا ساکت م  هیدرِد روزات چ

 ...دیشا

  ییتوانست حاال از آن زمان ها یسخت نبود...قطعا نم  اد یگذشت ز یدر فکِر عارف چه م نکهیا حدِس 
 که نشود فکرش را خواند باشد... 

 !نمتیب  یخام خوش است... م الِ ی خ  نی_مارا هم

 رفتم...  یها جا گذاشته بودم.. به دست گرفتم و به سمِت دِر خروج یاز صندل یکی  یرا رو فمیک

 ؟یخوای _قهوه نم

 رفتن گفتم:  رونیب  نِ یو در ح  دمیدر را کش ی رهیدستگ
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 ... سرم شلوغه...خورمی_خونه م

 سرداد.. یکوتاه ی خنده

 خونه؟  یر ی _پس م

 کج کرد و گفت:  ی... به حالِت شرم گردن دمیاتاق به سمتش چرخ رونِ یب

 ! در دسترس باش... هیحرفات بفهمم برنامت چ  نِ یاز ب دی_با

  یتکان دادم که با تکاِن سر جوابم را داد... راهرو یخداحافظ  یبه نشانه  یکردم و سر  یکوتاه مکث
سالن   نیکردم و ب  یو پنج پله را ط دمیبسته شدِن دِر کتابخانه را شن  یرا رد کردم و صدا کیتار مهین
  یدر جا یزن را به خوب  کیحضوِر   شدیباصفا بود که م اری بس یعارف عالوه بر بزرگ  ی... خانه ستادمیا

آمد با خودش   یاما هربار که م زدی سر نم نجایبه ا ادیگرچه مادِر عارف زخانه احساس کرد.. ا  یجا
کردم...   یمادرانه اش پر م یرا از عطِر دست ها میها ه یر شهیآورد و هم یهرچه صفاِت خوب بود م

 عارف....  یبرا دداوطلبانه بو ی، انتخاب  ییتنها نیگرفت... ا  یدلم بچگانه م یگاه

  یجالب  یکمرنگ نما  یِ رنگ رد شدم... مبلماِن آب ییبلنِد طال هیکتم را بستم و از کنار گلداِن پا ی دکمه
زدم و   رونی کرد... از دِر واحدش ب  یخرِج خانه اش م یقگ یخوش سل   یلیبه خانه داده بود... عارف خ 

وادار بودم به   که زدیلنگ م یزندگ یجا کیمهمان کردم... انگار  قیعم یرا به دم و بازدم میها هیر
گرفتم... حاال که به   شیخانه را در پ  رِ ی بدآهنِگ روزگار... به محض سوار شدن مس یِ ق یموس یرقص، رو

  یخاطرات، کم   دِ یگوشه و تجد  کیزل نزدن به  یخواستم برا یداده بودم م  یاجبار  یخودم مرخص
 بدهم...   یخانه را سر و سامان

دادند به خانه   یکج ُخلق، هفِت عصر را نشان م  یا عقربه ه یساعت بعِد درست وقت  مین ایی تقر
  یمرده بودند مجسمه ها ر،یش یهرروز و کله ها یتکرار  رِ ی را پارک کردم... باز هم مس نی و ماش دمیرس

با وجوِد من...   یخانه متروکه شده بود حت نیکردند... ا یتکه پاره ام م  دیوجود... که به حتم با یب
  یچراغ ها نبود... او م یشگیباز نگاه داشتِن هم  یبرا یحس و حال  یخانه بود و حاال حت  ییِ روشنا

که   ییکرد؟! با نبودنم، با کمبوِد دست ها یخاموش چه م یو حاال با چراغ ها یک ی از تار دیترس
چند قرن گذشته بود؟  قایکرد؟! دق ی شبانه چه م یترکشان نکرده بود، با کم شدِن نوازش ها چگاهیه
و    ستیشمردم... درست ده روز و ب  ینبودنش را م یبودم و تعداِد روزها  ستادهیسالِن بزرگ ا انِ یم
بودم که تنها با   یو مات شده بودم... چقدر ناش  شیک   یشاِه شطرنج هِ یگذشت... شب ی م کساعتی
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 یاجازه  یک ی زدم و نور به تار برق را دِ یرسمش نبود... کل  نیو ماِت روزگار شدم... ا شی حرکت ک کی
را   فمیآمد..؟! ک یخانه م نیبودم... بدون او نور به چه کاِر ا دهینداد... خودم پرده ها را کش  ییخودنما

مچ دستم انداختم و به سمِت اتاقم رفتم... دِر اتاقش   یآوردم و رو  رونیکانتر گذاشتم و کتم را ب یرو
کند... پا به داخل اتاق گذاشتم و کتم  یبهم دهان کج یخال   تِ بسته بود و چه خوب که باز نبود تا تخ

 یشب ها ،یطوالن یبود... شب ها یادیز یتخت، شاهِد شبها نیتخِت دونفره انداختم... ا یرا رو
  یم یمرد جهاِن هست نیشک من بااحساس تر یساِل نو، تولدم، تولدش که ب  یشب ها نیاول لدا،ی

و باز هم نوازشش   دمشیبوس ی درمانمان فراموش شود... م یب  یادرده یِ شدم که بخندد... که تلخ
زود  نقدریا یشِب لعنت  نیعادت کرده بود و خدا لعنتم کند... چرا ا میبه دست ها  بیکردم... عج یم

را که گردنم  راهنم یپ ی... دکمه شدی شروع شده بود و قصد تمام شدن نداشت... درِد نبودنش کهنه نم
و   دمیکش رونی ب اشی داخل ِب ی تخت خم شدم و تلفنم را از ج یکردم و رو زبود با دهیرا سفت چسب 

معده ام زخم   به دنیدهانم را قورت دادم و تا رس یمکث کردم... آِب نداشته  مانی پ یشماره  یرو
 روح و روانم شد...  یآرشه  مانیپ ینشاند... تماس که برقرار شد چشم بستم و صدا

 _الوند؟

 کردم... چشم باز نکردم.... یشک تلفن را قطع م یقصِد سرزنش داشت ب  اگر

 _سالم...

 ؟یبهتر شد ؟ی_سالم.. خوب 

 از احوالم داشت... خبر از احوالش داشت... خبر

 _زنگ زدم که... 

 را فوت کرد و من ادامه ندادم...   سشنف

 محِل کارت...   امی خواستم فردا ب ی! میالوند؟ چندبار زنگ زدم جواب نداد ی_بهتر 

 افتاده؟ ی_واسش اتفاق

به   یشکل را برا یداشت و کلماِت کرو بی .. انگار زبانم ششدیم یزبانم جار  یخود به خود رو   کلمات
 دادند... یشدن، ِقل م لیتبد انیب



 سکون

20 
 

 ... یخودت و اون کم شد یمهمتر از تو الوند! تو از زندگ ی_چه اتفاق

  یرا نخواسته بود؟ مگر نگفته بود به صالِح هردو ییجدا  نیمرد ا نیکرد؟ مگر هم یسرزنش م  داشت
نرفته بود؟ من تنها و تنها   شیطبِق خواسته اش پ یز یو حاال چه چ  میاز هم دور باش یماست که مدت

را داشت.. دلم دلتنگ بود و   شی... دلم هوااورمیو به خانه ب  رمیرا داشتم که دستش را بگ نیاترس از 
مرِد سبزه رو با   نیکرد... ا نمیخشمگ یتلفنم اندک  یرو  مانیخنداِن پ  رِ یسرم... چشم باز کردم و تصو

 بودم؟  دنشیتاِب د یب نگونهیخواست که من حاال ا یام م  یمرتب چه از جاِن زندگ شهیهم یموها

داره اون نداره.. الوند  یکه تو بهش وابستگ نقدریکردم بهتره... ا ی که فکر م  ی_نگران نباش، از اون
  ای نکرده.. بهش زنگ بزن ب رییتغ   یز ی.. چدنشیبه ند  یخودتو وادار کن  ستی جان! برادِر من، قرار ن

 تو تنهاست!  ی... به اندازه نشی بب

دندان  ِف ی و رد دیخند یم مانی دادم... هنوز پ هیتک  واریرا به دگام برداشتم و دست چپم  کی زور  به
  اریبودم؟ بس دهیروز او را کجا د  نیکه اول  اورمیب ادیخواستم به  ی.. مدیکش یرا به رخم م شیها

حق   ی ل یخ دنمکه به گر یبود... مرد دریدوِر ح  یها  لیداشت... از فام یبزرگ  یجوان بود و آرزوها
 داشت...!

 ...مانی _مراقبش باش پ

به خوردن نداشتم.. حوله  یلیکرد... م یتلفن را قطع کردم.. مثِل من تنها بود و من دلم او را طلب م و
 ... رمی حمام را برداشتم و خودم را وادار کردم دوش بگ ی

روز حواسم از که ده   دمیرس جهی نت نیکردم و به ا یدگیشب به خانه و امورش رس مهی از ن یساعت تا
خانه را   یقبض ها دیکردم.. با  یم  ریرا تعم  نهیشوم دی کردم.. با  یم دیخر دیپرت شده بود... با  ایدن

عذاب آور   ی رت کردم... چقدر حواس پ یرا فراموش م یز ی بار بود که چ نیاول نیکردم... ا یپرداخت م
 بود..
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گردِن مرِد  یرنگ نشسته بودم و به حرکاِت محسوِس رگ ها  یآب یاز مبلها  یک ی یسالن رو یانتها
 یخواند... ترانه ا یچندمتر از من نشسته بود و آواز م  یکردم که به فاصله  ی نگاه م  میجواِن روبرو

با پانزده نفر  ی .. تقردیرس یم مهی نواخت و نوِر فضا به ن یم  تاریکنارش گ  ی... کسنیاما دلنش یمیقد
و مهراوه خواهر و برادر بودند که هردو تازه فارغ   الدیشناختم.. م یرا از دور م حضور داشتند که همه  

شک در  یشده بودند... رضا از همه بزرگتر بود و خانواده داشت و همسرش نرجس ب  لیالتحص
 یاز خانواده ا یمندداشت.. دختِر ثروت ذیبا پان   یا مانهی صم یِ که دوست مانیآشپزخانه بود.. ا

وقت بود خّط نگاهش را خوانده بودم.. به مهراوه عالقه داشت اما از   یل یکه من خ ... سهرابنیمتد
  یکار م یق یبودند که موس یل یسه یکرد.. نسترن و آرزو دختراِن خانواده  ی سکوت م الدیترِس م 

  یاش م یخواند و محمد همراه   یکنسرت شرکت داشتند... کامران هنوز آواز م نیکردند و در چند
دادند  یآهنگ سر تکان م تمِ یکه حضور داشتند به ر یکسان یداشت و حاال همه  یخوب یکرد... صدا

  میپر شده بود... عارف رفته بود تا برا وهیم یو مقدار   یدن یوسط از چند نوش  زِ ی.. م دندیکوب یو پا م
 قهوه دم کند... یفنجان 

مبِل   یکه از جمع فاصله گرفت و رو دمی... دنشسته بود دایبود که کناِر آ یدختِر کم سن و سال نی نازن
 یپرشور آواز م یپا انداخت... من نگاهم به کامران بود که هنوز با حس  ینشست و پا رو  یکنار 

 خواند...

 ارم؟ یواستون ب یز ی چ هی نیخوا ی_م



 سکون

22 
 

 براِق دندانش چشمم را گرفت..  نِ یبهش انداختم.. نگ ینگاه مین

 ست ی_ممنون الزم ن 

 آقا الوند... نیکن  یهمراه هی_چرا؟ دوست دارم با بق

شلوغ و    کروزِ یشک االن بعد از   ینداشتم.. ب تی حِس رضا  ادیبود اما من ز ی و خوب مانهیصم  جمعِ 
 شده بود... غیروز و شب بود که از من در ازدهی بایخواست... تقر  یدغدغه م یب  یدلم خواب  یکار 

 ... ایلحظه ب هی نی_نازن 

 یتی بود... با نارضا ستادهیکناِر عارف ا  دایکه آ دمیاز من رو گرفت و من د دایآ یصدابا   نی نازن
حرف از   ی را گرفت... فنجان قهوه را مقابلم تکان داد و من ب نی نازن یبلند شد و عارف، جا یمشهود

 دستش گرفتم..

 ست... بچه ری به دل نگ زنهیحرف م   یلی _نوش جان... خ

 خوب بلد بودم...  یل یبچه ها را خ من

 ... ستی_مهم ن

 کرد و گفت:  یبا کامران همخوان یکلمه ا چند

 ؟ یپسند  ی_جمع رو م

 داشت...  یغالب و دلچسب یِ عطر هنوز بو  نیچند نی... از بدمیکردم و بو کش کی نزد ین یرا به ب  فنجان

 _واسه پر کردِن وقت فراغت خوبه!

 هیمبل تک  ینه.. به پشت ای دید... چندان مطمئن نبودم که فهمحرفم بشو یخواستم متوجه معنا یم
در هوا تکان   ی.. عارف دستش را با حرکات موزونستادیداد و نرجس باالخره به سالن آمد و کنار رضا ا

که از  دمیرا د ابکرد و سهر رییآهنگ تغ تمِ ی... ربردیبه سر م  ینیری ش یداد و معلوم بود در خلسه  یم
بلند شد و من   فونیزنگ آ یاش کرد... صدا یاستفاده را برد و همراه تِ ی به بالکن نهارفتِن مهراوه 

 یشناختم... از رو  یم یبا دخترِک سرکِش مغرور آماده کردم... عارف را به خوب  یی اروی رو یخودم را برا
 و گفت:   دیرا کش فونیآ یزحمِت زدِن دکمه  دایقبل از او آ یمبل بلند شد ول 
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 نازِ ی_پر

بعد هنوز محمد   ی... تا چند لحظه دیکش یو کامران هم دست از خوانندگ   دیبه سمتم چرخ عارف
سکوت را   نیداد.. باالخره سکوت همه جا را گرفت و نازن  یتکان م تارشیگ  یتارها یدستش را رو

 شکست: 

 ن؟ یساکت شد هویچرا  ه؟ی_خب حاال مگه چ

را گرفت و به دسِت خواهران نوازنده   تاریگ الد،یم... دمیگفت که من نشن یز یو چ ستادیکنارش ا دایآ
 سپرد و گفت: 

 تا اومدِن شام...  میدست شطرنج بزن هیاونور  میبر  ای_ب

 گفت:  ن یحرِف نازن  دییگفت و رفت.. عارف در تا یباشه ا محمد

 کم بود که اومد.. پی عضو از اک  هیخب...  گهیم راست

کرد.. من    یباز م   نجایمرا به ا یلنگه پا  کیعارف بود که  نینبودم و ا  پیاک نی از ا یحتم من جزئ به
خواستم محبت خرج کنم..  یکردم و شب ها م  ینداشتم.. تماِم طوِل روز کار م نکاریا یبرا یفرصت 

 عشق خرج کنم.. 

را   ساز یکوتاه یبا نواخته شدن ساز همراه شد.. کامران با صدا نازیباز شد و آمدِن پر یتوسِط کس  در
را به دسِت عارف    سشیخ  یِ که باران دمیرا د نازیو الغرانداِم پر دهیکرد و من جسِم کش یم یهمراه

وقِت   انگاررا در سرم تکرار کرد..  زهای چ یل یخ شیصدا  یو گفت و آوا یداد... سالم بلند یم
از آغوِش نرجس   یخودش جوابش را دادند و وقت یمالقاتمان امشب بود.. هرکدام از بچه ها به گونه 

 شی... چشم هاستادیآمد راهش را به سمتم کج کرد و درست مقابلم ا رونینفر بود ب  نیکه آخر
  نیمدخترک با ه  نینداشتند در دل بردن... ا یرحم  چیه ایکه گو یبودند... آنقدر وحش  یوحش

  یِ ... دست دراز کرد و من نرمزدیدامن م میها یقرار یواژگون به ب یمطلق و آن مژه ها یها یاهیس
هم   نیجفت چشم ا یبه س بیکردم قر  یانگشتانم گرفتم.. احساس م  یپهنا  نیدست مانندش را ب 

 یهازد و من فرصت نکردم قدعلم کنم.. کنارم نشست و پا  ی... پلکدید ی دست ها را م یِ آغوش
 که مخاطبش من بودم اما زمزمه وار لب زد:  یهم انداخت و درحال یرا رو  فشیظر

 !یینجایاما خوشحالم که ا نمتیبب   دمیترس ی... میو نباش  امیب  دمیترس  ی_م
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 ..... شدی که نواخته م یز یغم انگ یِ کامران و ملود مِ یمال  یمتن داشت..صدا  یقیموس  شیها حرف

  ینگاهش قهوه  ین یکرد و سنگ ی براندازم م  قیعم نازیشده بود... پر یز یاز قبل برنامه ر ایگو زیچ همه
 لرزاند... یداخل فنجان را م

 ؟ ین یب  ی_الوند؟ منو م

و   دمیاز قهوه نوش ی... جرعه اردیگ یرا م  بانتیمقدمه گر یبود که شبها ب یدرد هیشب یز یچ سوالش
  یب  نازی... پرستیطعِم گس از قهوه ن نیکردم طعمش را در دهانم نگاه دارم که فراموشم شود ا یسع

سوزن  ادیضّجه و فر  انِ یکه خودم م ییبه زخم ها دیپاش یداشت نمک م بی حاال عج  ی گناه بود ول
داد... سهراب  یکرد و به حتم داشت شام سفارش م یدوز کرده بودم! عارف داشت با تلفن صحبت م

  نهیبا ک  نی... نازندیرس  یو محمد به گوش م الدیم یخنده    یو مهراوه هنوز در بالکن بودند و صدا
سرش گرِم   ضا... رضا و نرجس کناِر هم نشسته بودند و رزدیحرف م  زی کری دایکرد و آ ینگاهمان م

 میتقس ی... من اما به چند قسمِت نامساو بردیلذت م  یق یتلفِن همراهش بود و نرجس داشت از موس
 دگر... یو دلم جا نجایشده بودم... خودم ا

 _الوند؟

و   دیخودش را عقب کش یانداختم.. کم ی نگاه میخواند؟ به سمتش ن یباِر چندم بود که نامم را م نیا
...  دمیدوم را نوش یشده بود و من جرعه   رهیبهم خ  یوحش یمبل جابجا شد... باهمان چشم ها یرو

 آهنگ تمام شده بود و سر و صدا کمتر... 

 _جان؟! 

 از لبخند باز شد...  یکرد که لبش به طرِح کمرنگ دایپ تی لفظ حِس رضا نیاز ا انگار

 _حالت خوبه؟ 

 را نداشتم...  چکدامیمالک بود که من ه زهای چ یلیحاِل خوب خ  کی یِ برا

 _پدر صّحِت احوال دارن؟

 کردم... یتیاهم  یبود و من ب دهیپرسچشمانش کم شد.. حالم را  فروغِ 
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 کنار..  یوقته من و خانوادمو گذاشت  یلی.. خی_خوبه... خواست بهت بگم بهش سر بزن

 !یگفت... کمرنگ شده بودم در زندگ  یم راست

.. من نمک پرورده ام و زنمیفرصت سر م نیبه هم... تو اول ختهیمناقصه تو راهه که کارهامو ر هی_
 ... نازی شکنم پر  ینمکدون نم

خورده را گرفت و   مین ی... فنجاِن قهوه میستیفراموش کرده بود تنها ن  ای.. گودیکش  شیرا پ دستش
 وسط گذاشت... زِ یم یرو

 کنه..  یخوابت م   ی_شبها قهوه نخور.. ب

باهم از جا بلند   یلیده سهو دختران خانوا نیو نازن   دایکمک کرد و آ یرو به نرجس تقاضا عارف
که  دمیرفت... د   الدیبه زانوزد و به سمِت محمد و م  یمبل افتاد و کامران دست یرو  تاریشدند... گ

 از بالکن خارج شد...  ییسهراب به تنها

 ...می تا باهم غذا بخور یخواست اونروز منتظرت بمونم که برگرد ی_دلم م

 ست رفته بود...! خواست برگردد... آرامشم از د یمن دلم م و

  رهی آمد و بدون نگاه کردن به سمِت ما خودش را در آشپزخانه انداخت و نگاِه خ رونیاز بالکن ب  مهراوه
 ... دمیسهراب را د ی

 _الوند؟ من.. دلم... دلم تنگ شده بود..

 یآوردم...؟! چشم از روبرو گرفتم و به چشم ها یام کرده بود و من چطور دوام م چارهی ب یدلتنگ
خوش رنگش شدم...   یها هیقرن ینگفته  یسطر به سطِر حرفها یِ زل زدم و محِو تماشا نازیپر یِ وحش

فعال بود  یبه آتشفشان  هیراند... شب ی اش را بر لب م  یدلتنگ یادیز یدخترِک سرکش، شب ها نیا
  یِ را از سرخ  نیآتشش نبود... من ا یگداخته ها زِش ی ر یبرا یفوران کند و راه خواستیکه م

 ! دمیفهم یچشمانش م ی دگونهیخورش 

 برگرد دختر...  یشام خورد نکهی_به محض ا
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  یفوق العاده خوش فرم  ی... لبهاستادیمبل بلند شدم... شتاب زده قد راست کرد و مقابلم ا یرو از
انداخت...   یگل م شیداشتند و گونه ها یدگیلبها کش نیا زدیکه لبخند نم  یزمان   یداشت... حت

 آورد اما اکنون... تحملش را نداشتم... یمرا سر ذوق م  یدختر گاه  نیظرافِت ا

 لب زدم:  آهسته

 _بغض نکن... پلک نزن... لبخنداتو نگه دار... 

 چشمانش..  یزده نگاهم کرد... گرد شده بود حدقه    رتیح

  یای... چرا نمستی... من االن مطمئن شدم که حالت خوب ن یز یچ هیشناختمت   ی_الوند؟ اگه نم
ذهن ناآرومتو آروم کنه...؟! الوند  تونهیبابام م  یگفت یمگه نم  ؟یزن یما؟ چرا به بابام سر نم  یخونه 
 من...

 ناز؟ ی_پر

که  یناجوانمردانه ا یانداختم... نه از شرم، از حمله ها نییبازماند و من سرم را پا شیها لب
 اشت...چشمانش د

 ! من تو رو دوست دارم الوند...ریبگ  یمنو جد کمی_

 به لحنم اضافه کردم! یتند یگران تمام شد... دستش را که باال آورد کم  می اعتراِف واضح برا نیا

 مراقب باش... مراقب! ناز؟ی_پر

مالحظه   یب   ،یخداحافظ ی خواست ب یبودم که دلم م ختهیانداخت... آنقدر به هم ر نییسر پا مغموم
 شهر! یاهویگم شوم در ه یبزنم و چند ساعت رونیاز خانه ب 

 عارف....  اما

 _الوند؟

که خودش به راه انداخته بود... منتظر   یداد از معرکه ا ی عارف بود که باالخره داشت نجاتم م یِ صدا
 !دیرس  یکه قامتش به زور تا شانه ام م یبودم.. دخترک  ستادهیا  نازیپر ی نهیبه س نهیس
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 له عارف؟ _ب

 ! زی سِر م نیای ب نازی_شام حاضره... با پر

 داد.. نازیعارف را پر جواِب 

 ... میای_باشه االن م

کرد... راحتمان گذاشته بودند که چه! عارف رفت و   یموضوع ناراحتم م نیدر سالن نبود و ا چکسیه
  ریکه از هر چهارسو اس شدیساخته بود تنها با کنار رفتنش رفع م نازیکه پر یتکان نخورد... سدّ  نازیپر

 ی.. قدمدمیخوش حالتش را د یدوشش افتاد و موها یخورد و رو زی شده بودم.. شال از سرش ل
کرد و کف  دایدل و جرات پ  دیدخترک لبخند زدم... لبخندم را که د یِ شد و من به نافرمان  کینزد

 در حالتم ندادم... یر یی تغ چیبدنم باال رفت اما ه یدما ام گذاشت... نهی س یدستش را رو

 _الوند؟

 نبود...  یانداختم اما کس یسالن نگاه یپشِت سرش به ورود  از

 فرصت بده..  هیکنم به من و خودت  یقربونت برم الوند... خواهش م زم؟ی _عز

حروف و   نیدروغ چرا به ا... د یتپ یم نازیدسِت پر رِ ی بود که ز  یقلب دنِ یاز تمرکزم بر تند نکوب  یمین
 کلمات عادت نداشتم...

  نقدریترسم چون ا ینم گهیدوِست داشتم... د هیبه چ یچ ا یکه تونستم بفهمم دن  ی_از همون روِز اول
 بدونم! مویبزرگ شدم که حِس واقع

و من انگشتش را   میماند یباق  یگذاشتم! چشم در چشِم هم لحظات فشیدسِت داغ و ظر یرو دست
 لمس کردم و گفتم: 

 و چهارسالته دخترجون!   ستی_فقط ب

که به دست گرفته بودم کنارش   ی ... با همان دستنمی کالمم را در چهره اش بب رِ یمنتظر نماندم تا تاث و
 زدم و رد شدم!
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  بایاز اتاِق جلسه خارج شدم... تقر فمیتاپم را عارف به دست گرفت و من بعد از برداشتِن کت و ک  لپ
  ِط یخواست... عارف در مح  یدلم قهوه م بیکرده بودم و عج یوقفه در جلسه سخنران یشش ساعت ب 

ت  یو مسئول شدیشناختم نبود.. پر جذبه تر م  یکه م یشگیبه همان عارِف هم هیابدا شب یکار 
 ... رتریپذ

 راحت...  التیهم هست خ یوانی! حواسم به خانم مرارنیقهوه ب گمیاتاق م ی_تا بر 

نزد و من از کنار   یبه محبت و توجهش کردم... حرف یتشکر   یلب ریرا آهسته تر کردم و ز میها قدم
حرف زدن نداشت رد شدم..   ادیبود و تواِن ز  دهیکه تازه دندانش را کش یوانیهمان خانم مر ای یمنش
  یفیحاال وظا  رکتکارکناِن ش یاز جا بلند شد و من وارد اتاق کارم شدم و در را بستم... همه  مهیتا ن

بود که توقع داشتم و کم  یز یچ  نیکردند... ا  یسخت تر کار م دیداشتند و با شهیتر از هم نیسنگ
داشتم... از همان سِر صبح که از خانه   ... دل آشوبهشد یاز هر عضو قطعا به ضررشان تمام م یکار 

کارم نشستم   زیو پشت م دمرا بهانه کر  یزده بودم.. عارف که با دو فنجان قهوه برگشت خستگ رونیب
کردم... عارف سرش به کتاِب مقابلش گرم بود   زیناآرامم سرر یقهوه را به معده  یِ و جرعه جرعه، داغ
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... ساعت از چهاِر عصر  زدیلبخند م یو گاه  دینوش یآورد... قهوه م  یحرف به زبان م  یکالم یاما گاه
که خودم با   یصرِف ناهار  یبرا میداده بود حترا استرا  یساعت مین یگذشته بود و به اصراِر عارف حت 

نداشت که من مرِد  یتیچندان اهم میهمه سفارش داده بودم! مناقصه حاال برا یحساب شرکت برا
  نیا یادامه  یبرا یا زهیانگ ی اعتماد ِدنیبزرگ انجام دادن بودم و با کنار کش ی کردن و کارها سکیر

بود که مرا از کاِر    نیقصدش ا دیبودم و آرمان نو شا دهیکشزحمت   یلیخ  شیمناقصه نداشتم... اما برا
  نیرا پشِت سر گذاشته بودم تا بر ا یادیز یدانست چالش ها یوقفه دلسرد کند که خوب م یب

باِر هزارم اسِم آرمان نو را در   ی... برااورمیرا با چنگ و دندان به دست ب  تیموقع  نیو ا نمی شبن  یصندل
 : فتذهنم حک کردم که عارف گ

 !شمیمتوجه نم زویچ هی_الوند 

  یز ینشان دادم و چ  توریمان یگذاشتم و خودم را سرگرِم نگاه کردن به صفحه  زی م یرا رو  یخال  فنجانِ 
 کاغذ نوشتم:  یرو

 و؟ ی_چ

 بابِت مطالعه بود...  مکثش

انگار پاتو گذاشتن  ادمهیاز شراکت با ما منصرف شد... خوب  ،یاعتماد نیمثل هم یکی بار  هی ادمهی_
شناسمت تو سرت   یکه من بادمه و م یی.. اصال تا جاید یعلتشو پرس یخودت رفت  ن ی.. همشیرو آت 

  ینکرد  یکنار... چرا سع دهیخودشو کش یه س اعتمادهفت کیمسائل..  نجوریکنه واسه ا یدرد م
 برگرده؟ 

جوان بود و تازه کار...   یلبم جا خوش کرده بود... مهندس نام یگوشه  یپوزخنِد محو  ناخواسته
تجربه  یفرق داشت... خام و ب یاعتماد ِط یشرا یبدهم ول ادیخواسته بودم چم و خِم کار را بهش 

مرّوت   ی ب ... از رفاقت حرف زده بود.. رفاقت با مالِک زدیگدار به آب نم  ینبود و حتم داشتم هرگز ب
 انداخت... یذهنم را به تکاپو م  دارِ یخواب و ب ی اختهیاسم تک به تک  نیآرمان نو.. ا

 ی... اعتمادو خام نبود ی و ناش دهیمهندِس تازه به دوران رس هی... ستین یمثل نام ی_چون اعتماد
بازنده نشده!   یمناقصه ا چیکه تو ه هیدستش ساخته شده.. کس رِ یشهر ز یکه نصِف برج ها  هیکس

 به کار؟  گردهیبا حرِف من برم کشهیکنار م  یپرسود یمناقصه  نی که از همچ یکس ی کن یفکر م 
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  شیابروها نیب  یبا حرفم سر بلند کرد و کتابش را بست.. فکش منقبض شده بود و اخم کم عارف
  یرو با یگذاشت و تقر زی م یآمد و کِف دستش را رو کمیکرد... از جا بلند شد و تا نزد یم ییخودنما

 دادم و هردو دستم را در هم قالب کردم:  هیتک   یصورتم خم شد.. من به صندل

الوند... هرچقدرم من   زنهیکار لنگ م یجا هی یبود... ول دهیبه فکِر خودمم رسدرست..  نایا ی_همه 
تو بازم شانستو امتحان  نایا یشناسم.. با همه  ینداشته باشم اما تو رو خوب م یا یقو یشّم اقتصاد

 ...یدونم که تو اهل مبارزه ا یندونه من خوب م ی... هرکیکرد یم

 ؟ یکن  یم کار ی چ یدار  یفهم ی .. میدین و اون دخترو ممالقات م ِب یترت یول  یشناس ی_منو م

 نی... ادیا ی ب  شیپ یر ی من و عارف درگ نیخواست ب یداده بودم.. ابدا دلم نم  رییبحث را تغ ماهرانه
 شِب من! کیهزارو  یِ قصه سِر دراز داشت و آرمان نو قصه گو

.. منم از پشِت کوه یستی... اصال به فکِر خودت نی کلّ  یدانا ی کن یفهمم.. تو فکر م  ی_من که م
که تو  یدار  ی .. کم بدبخت تی و برو سِر زندگ ریاونم تورو.. بابا دستشو بگ ی.. تو اونو دوست دار ومدمین

 ... یخانواده هم نداد لیهنوز تشک   یو چندسالگ  یسّن س

 اوج گرفت:  پوزخندم

 _خانم و بچه ها خوبن؟

 : دیکش کالمم را گرفت و پوف  ی طعنه

کنم.. هرچقدر دور باشن بازم   ی م یپدر و مادر زندگ هیسا رِ یفرق داره الوند... دارم ز طمی _من شرا
 هستن...

 یقابل هضم نبود... انگار خودش هم متوجه شد که چه گند میحرف از دهاِن عارف برا نیبرد... ا ماتم
 بکشم... عارف برادرم بود! قمیرا در شرکت به رِخ رف امیمن اصال قصد نداشتم حاِل درون  یزده بود ول

 من فقط به خودم ربط داره!  ِط ینداره! شرا نازیبه پر  یارتباط چی_ه

گفتم که   نمیتو به من... ا یمن به تو ربط داره هم کارا  ی... هم کارانمیب  ی_من خودمو از تو جدا نم
 خودم گرفتم... جهِت اطالع!حرفتو به  یفکر نکن 
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و من از   دیبلند شدم... خودش را کنار کش  یصندل   یداده بودم باز کردم و از رو میکه به دست ها یقفل
 فکر کنم... یز ی خواست به چ  یدلم نم قایگرفتم... عم یکنارش رد شدم و دوباره پشِت پنجره جا

فرصت که به  هی نمیکنن.. ا لیو تعطدوساعت زودتر کار یکی  توننی_به بچه ها بگو آخر هفته س م
 کنن.. از شنبه...  یدگی کارهاشون رس

 _الوند؟

 کتفم نشست... یرو یتکانم داد وقت یاندک شی.. دسِت پهن و عضالنستادی کردم و کنارم ا سکوت

  یکنارت باشه ک یک ی یدار  اجیحالتو خوب کنه.. تو احت تونهیم نازی_انقدر از حرف زدن فرار نکن.. پر
حرف زدم..    مانیمن با پ  ؟یاز خودت دور کن یکه دوست دار  وی کس ینطور یقراره ا یبهتر از اون؟ تا ک 

 چرا... یاز دستت شکار بود... مرِد حساب یحساب 

متوجه وخامِت حالم شد.. ساکت ماند و ادامه نداد..   م یسمتش سر چرخاندم و از گرِه کوِر ابروها به
 مرد را از بر بودم.... نیصورتش! من ا یدهنده   لیتشک یِ تک به تک اجزاچشم برنداشتم از 

 که گفتم بکن!  ی ... کار ستی_وقتش ن

براندازم کرد... با   هیچند ثان یجلوتر آمد و برا  یو قدم دیلبش کش  یرو پی را به عالمت ز دستش
 تکان داد و گفت:  نییبه باال و پا  ی... سر ستین  یخاطر دادم که مشکل نانِ ی همان نگاه، بهش اطم

  یچ هویخوب بود الوند...   یرو از خودت دور نکن... همه چ  نازیداره... پر اجی زن احت هی_خونت به 
 شد؟!

 وجود نداشت جز او...   یخوب زِ یچ چیمن ه یاز هوا گرفتم... برا یق یعم دمِ 

شرکت   شی ه ها خبر بده ساعت ش! حاال هم برو و به بچیکمتر کن  مانی مکالماتتو با پ دمیم حی _ترج
 کار دارم...  کمی  مونمی... خودت هم برو به خانوادت سر بزن من شرکت ملهیتعط

گذاشتم و بعد  زی م یخاتمه دادن به بحث، کتابش را حاضر و آماده رو یکنارش فاصله گرفتم و برا از
زود اتاق را   یل یو خنزد  یکارم خودم را مشغول نشان دادم.. عارف هم حرف  یِ صندل   یاز نشستن رو
 ترک کرد.....
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  ادهیرا پارک کرد و پ نشی... عارف همزمان با من ماشدمیدوازده ظهر بود که به شرکت رس ساعت
  ی... هردو خستگمیبود و به کارها نظارت کرد یو صراف  یمن بانک و شهردار  یشد... از صبح، پا به پا 

را به بطالت    بلق یبود اما من تماِم جمعه  یروِز کار  نی تازه اول نکهی.. باادی بار یم  مانیاز سر و رو
را به دسِت  فیک ی.. من دسته دی عقب برداشت و پوش  ی صندل ینگذرانده بودم... عارف کتش را از رو

 را فشردم... ری چپم دادم و دزدگ

 ...بیمهندس اد ی_خسته نباش

 آورد! یدر م یاوقات عارف، بامزه باز  یگاه

 _سپاس جناب دادخواه 

ناخوش   یاش را نشان ندهد... خبر داشتم که پدرش کم  یخواست خستگ  ی.. مدیبلند خند بلند
که عارف    یو در حال ستادمیشک به همان مسئله ربط داشت... کنارش ا یحال، ب نیاحوال بود و ا

 : دم یکرد پرس یرا جمع م  لشیخنده وسا انِ یم
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 واسه درمان؟  کای داد بره امر تی دادخواه رضا یشد؟ آقا یچ جهی نت باالخره

 را فعال کرد  ری را بست و دزدگ نی ماش در

 !ذاره یگذاشتم کنار اونم م موی ! اگه من لجبازیمن، خوِد منم تو لجباز  یبابا ی گهید ی_لنگه 

 ربع از دوازده گذشته بود که کی  بای ... تقرمیو سوار شد  میهم به سمِت آسانسور رفت یبه شانه  شانه
 یگونه  یصورتش بود را برداشته بود... اما هنوز برآمدگ یکه رو یماسک  یوانی...  مر میوارِد سالن شد

سمت راستش خبر از دندان دردش داشت... بلند شد و سالم کرد و من با تکاِن سر و عارف با صدا  
 جوابش را داد!

 هول گفت:  یبا اندک  ی نوایتکان داد قصِد رفتن به اتاقم را کردم که مر یسر  میکه برا عارف

 _جناب مهندس؟ 

 ستادمیدادم و ا میپا یبه پاشنه   یمن چرخ  و

 شده؟  یز ی_چ

 رنگ کرده اش مشخص بود...  یاز موها چندتار

 ! زتونیگرفته منم گذاشتم رو م  لی.. صبح حمزه تحودیبسته دار هی_نه فقط 

تفاوت تکان دادم و بعد  یب یداشتم... سر  ادیز  یسفارش ی... من بسته دیرس یبه نظر نم   یبی عج زِ یچ
را   فمیگفتم و به سمت اتاقم رفتم... ک یکوتاه یبود باشه  ستادهیبه عارف که هنوز ا  ینگاه میاز ن
 نمیسرآست ی مهکردم و بعد از باز کردِن هردو دک زانی آو یگذاشتم و کتم را به چوب لباس  ز یم یرو

 یبه موها یبزرگ بود... دست  بایقرار داشت.. تقر توری نشستم.. بسته درست مقابِل مان  زی پشِت م
نبود...  یز یکنم اما چ دایاسِم فرستنده را پ دیو بسته را با دقت برانداز کردم تا شا  دمیآشفته ام کش

 و بازش کردم...   دمیکش یباشد پوف  ناز یکاِر بچگانه از سمت ِ پر نیکه ا الیخ  نیباا

 کیبلند شدم...  یصندل یداخِل جعبه دهانم باز ماند و ناخواسته از رو اِت ی محتو دنِ یمحِض د به
 آشنا!   بیو عج یمیتکه لباِس قد کیکتاب و 
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کرد... آِب نداشته  یجلوه م یبه زرد  یکه حاال کم دیسف یِ سِرهم یدوم دبستان و لباس یِ فارس کتاِب 
 فکر نکنم! یز یچ  کردم به یدهانم را قورت دادم... سرم را رو به سقف گرفتم و سع ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از دِر حمام   دمیحوله پوش دیکوب واریبار خودش را به در و د نیسوم یتلفنم برا نکهیبعد از ا باالخره
  یکاست... تلفن را که در اتاق خواب و رو یاز سردردم م  یکم  دیدوش گرفتن شا نیزدم... ا رونیب

 زود تماس را وصل کردم! یل یماتم برد اما خ یلحظه ا نازیپر یشماره  دنِ یکردم با د دایتخت پ 

 _سالم

 ... نازیپر یبغض کرده  یِ باز هم صدا و

 _سالم... الوند؟
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کرد خشک   یچکه م میکه از موها یرا به دسِت چپ دادم و با دسِت راست قطراِت درشِت آب یگوش
 سالن رفتم تا روشنش کنم... یگوشه  ی نهی کردم و همانطور به سمِت شوم

 شده؟  یز ی _جانم؟ چ

کرد اما   یرا م  نکاریگوش سپردم... باِر اولش نبود که ا نازی که روشن شد همچنان به سکوِت پر نهیشوم
  یرا هنوز هم قابل هضم نم شیمداوم عادت نداشتم همانطور که حرف ها  یسکوت ها  نیمن به ا

 ...دمید

 ناز؟ ی_پر

 _جانم؟ 

ام کرده   چارهیب  یها روز  نیارتعاشاِت خاص داشت که خارج از بغضش بود... هم یکسر ی شیصدا
بود و  دهیدلم، لرز  یِ کردم... پا یکرد و من ناخواسته گوش م  یدرد و دل م میشبانه برا یبودند... وقت

به   تروکهم  یخانه   نیگفت من و ا یو هم کس دور افتاده بودم... عارف راست م  زیحاال... از همه چ
دورافتاده از آب  یِ از من دور افتاده بود... مثِل ماه نازیپر یِ و چرا دست ها میداشت  اجیزن احت کی

 هردو.... میشده بود

 شده دختر؟ دلت تنگ شده؟  ی_چ

  یکه نوازش بلد بودند را به خاطر آوردم... دست ها ییدست ها یِ س یبغضش سرباز کرد و من خ و
 موقع باز شده بود... یکه ب دمیام را مشت کردم و به دهانم کوب یلعنت

 پرسه! ی... از تو مارهیکنه به روم ن ینم یسع ی حت گهی... بابام دادیز  یلی_دلتنگم الوند... خ

 تکنفره نشستم... یمبل  یرو  شرمزده

 نیحرف هاست... به ا نیتر از ا یمن و پدرت قو ینباش خانم کوچولو! رابطه  یچی _تو نگراِن ه
 !شهیاز هم گسسته نم ایراحت

را از بر بودم...   ش ینفس ها یخواست تِب تندش را بفهمم... من صدا یکرد و نم یم هیگر زیر  زیر
 لغزاند!  یپا م  بیدلم عج شدیم  یاش که باران یوحش ی... چشم هایدخترِک سرکِش دوست داشتن
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 _الوند؟

 _جانم؟ 

 د یکش یق یعم  نفِس 

 نکن... من... ی_از من دور 

 مهم بود.. الاقل از خودم مهمتر...  میبرا یدختِر نازک نارنج  نیدم اما حاِل ابو فیبالتکل 

 من بزرگ شو...  ی_برا

  یچقدر تالش کردم تا به حرفات گوش کنم.. مگه نم یدیند یدی_شدم... تو که خودتو کنار کش 
 واست پر کنم؟   اروی لیخ  یجا  یخواست یخانم باشم؟ نم یخواست

دست کنار زدم و نگه  کیو پرده را با  ستادمیبزرگ ا یمبل بلند شدم و کناِر پنجره  یقرار از رو یب
ها بخار گرفته  شهی... شدیبار یفرو رفته بود و باران نم نم م یکی پر دار و درخت در تار اطِ یداشتم... ح

 بودند از تضاّد هوا... 

 ؟ی... سِر کدوم حرفم موند نازیپر ی_من فقط خواستم خودتو عذاب ند

کنم  لهیشان و دستم را پبزنم به خانه خونی حاال شب نی و به سرم زد هم دیچی هقش در گوشم پ هق
 دور تا دوِر تنش... 

 دلمو خون نکن... ؟ی_پر 

نداد... حس کردم که داشت خودش را  ریی بدنم را تغ یِ سرد قرار دادم اما دما شهیش یدستم را رو کِف 
 کند که دلم را خون نکند... کم  شیداد تا از حجِم اشک ها یم یدلدار 

 خواس.. خواستم که ناراحتت کنم.. فقط...   ی.. نمیقربونت برم... نم  دی_الوند؟ ببخش

 : دم یحرفش پر انِ یتازه کردم و به م  ینفس

 !هیچ  یدونه دلتنگ یمن نم یبه اندازه   چکسی_ه

 ! یشگیهم یها یدلتنگ یکند برا دایپ یاد یز لِ یتوانست دال ینزد و به حتم م  یحرف 
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 ....ری و استراحت کن دختر! نگراِن پدرت نباش... شب بخ ری دوش بگ هی_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده بود   لیسه ینکرده بود! ستاره  دایخواب، راِه چشمانم را پ یا هیثان یبرا یشب بود و حت  مهین
... در یدار ی رها شدن از بختِک ب  ی اندک یبرا یخودیب یکرد از تقال   یو سرم درد م یخبر   یعالِم ب نیا

خونمرده بلند شدم و تخت را وداع گفتم... بدوِن باز کردن چراغ، روبدوشامبر    یآخر، با چشمان
روشن شده بود و دلم ضعف  یاندک وارکوبیاتاق ها با نوِر د یِ زدم... راهرو رونی و از اتاق ب  دمیپوش

دچار   یحواس ی ب ی جهیبه سرگ  میار داشت... پاهااتاقم قر وارِ یبه د واریکه درست د یاتاق  یرفت برا
و نوِر   دهیخواب  یاو در اتاِق کنار  خورده و حاال  وندیکردم گذشته به زماِن حال پ ی م الیشده بودند و خ 

دانستم خواب نما شده ام... درست مثِل   یکه نبود و خوب م  غیچراغ صورتش را روشن کرده... اما در
کردند   یکه انگشتانم باز هم نوازش م  یدوردست.. کناِر تختش در حال  ییدلم که نخ نما شده بود جا

را... بارها خودم را سرزنش کرده بودم... بارها طعِم تلِخ نفرت از خود را تجربه کرده   شی تار به تار موها
و مانعم   ستادیمقابلم ا مانیبه خودم آمدم که پ یکردند و *".. وقت یبودم اما بازهم دستانم راه گم م

  نمشیقرارتر از من بود که بب یو حاال ب کردیمنع م  دارشیداشت و چرا مرا از د یاو چه حق  نکهید... اش
بودم که دوستش داشتم و قلبم   ماریگونست... ب  ماریتو ب  یگفت وابستگ ی... مدانستم  یخودم هم نم

  ،ینوجوان  ،یتماِم کودک  ایبود از هرآنچه نداشتم... گو یمن خالصه ا یبه تپِش قلبش وصل بود؟ او برا
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  یکرده بود... حت دایپ  یخواستم در او تجلّ  یو نشاط، عشق، مادر و پدر و هرچه م یشاد ،یجوان
من او  میبردم که دروغ نبود اگر بگو  یذت را مل تِ ی لفظ نها نیدانستم و از ا یخودم را پدرش م یاهگ

 را بزرگ کرده بودم!

دست بزنم به   یز ی به هرچ دمیترس یباال رفته بود که م یبدنم به حدّ  یپا به اتاق نگذاشته، دما هنوز
  یآب وانِ یقدم گذاشتن به اتاقش را زدم و راه کج کردم سمِت آشپزخانه... ل  دِ ی شود... ق دهیآتش کش

و    دیبار ی شده بود... باران م رمی بانگی گر یچه درد یاز التهابم کم شود.. نصِف شب یتا اندک  دمینوش
زود لباس عوض کردم و بدون    یلیبزنم... خ   رونیسقِف خانه، ب رِ یقدم زدن ز یگرفتم به جا میتصم

زدم   رونیب از قفل بودن در، از خانه  نانی را برداشتم و بعد از اطم  نیماش چییدست از پا خطا کردن، سو
باز کردم و با    موتیدِر محوطه را با ر وپداِل گاز فشردم  ی شدم... پا بررو  سیخ  نیبه ماش  دنیو تا رس 

توانست حاِل مرا دگرگون کند...  یپداِل گاز فشردم... قطعا دخترِک سرکش م یتماِم توان پا بر رو
گفتم   یبا خودم م یکرد... گاه ی م دور یتا به او، ذهنم را از هر مسئله ا دنیرس  یِ آشنا رِ ی مس نیهم
به   ازیام ن یزندگ  یِ دانستم کجا یکاش چه؟ خودم هم نم  یا که زدمیکاش ... و هربار پوزخند م  یکه ا

 ... چیکردم که نکردم؟ واقعا کاش چه؟ ه یچه م دیداشت؟ با رییتغ

  یدرخت ها رِ ی ... زدینازدختر را د  شدیم نجایبعد مقابِل دِر بزرِگ عمارت بودم... هم قهیچهل دق بایتقر
" و  ی"تاب تاب عباس یبلند و نوا یکه خنده ها  یسوار بر تاب  ای... یگوجه فرنگ یو کنار بوته ها  السیگ

  یب  یکم کرده بودم؟ دلم گ... من چندنفر ، چند بچه را بزر فتدی گفتم تا که ن  یکه م ییخدا نکند ها
من  یخانه، خانه  نیاز شب بود... مگر ا یداشت که چه ساعت یتیخواست.. چه اهم  یم یمالحظگ

از عمارت   یپنجره ا چیه نجایفرمان چفت کردم و به روبرو زل زدم... از ا ینبود؟! هردو دستم را رو
  یانتظارم را م ی... نه آنجا کس دماستوار از آجر، تک و تنها مانده بو یمعلوم نبود و من پشِت دژ 

 ....سوختیبود! چشمانم م داریب میبرا یکس  نجاینه ا دیکش
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داشتم... مثال  دید شی داخل اِت یکنفرانس جاساز کرده بودم اما هنوز هم به محتو زِ ی را درون م فمیک
  یاز خستگ یکوه دنِ یو بعد از به دوش کش  یکه آنروِز لعنت یمانساِل دوم دبستان ... ه یِ کتاِب فارس

از هر اتفاِق   یاعتماد دنِ یمحو به لب آوردم و سربلند کردم... د  یگرفته بودم... پوزخند لیتحو
 زدهی س قای.. دقمیبود و همه دوِر هم جمع شده بود دهیتر بود.. روِز مناقصه رس ب یعج یناممکن

سالن گذاشته  نیپا به ا یبا چه مجوز  نکهی! ایسازه... اعتماد نی شرکِت نگ رِ یمد یشرکت... به اضافه 
جالب بود.. عارف کنارم   میبرا  تانداخ یکه بهم م یموشکافانه ا ینگاه ها یدانستم... حت یبود را نم 

 یالبه ال یز ی آشکار به دنباِل چ ی شتابزدگ یچهل ساله با کم  بای تقر ینشسته بود و سمِت چپم مرد
  یِ را جا گذاشته باشد... هنوز بان  یمدرِک مهم زدمی گشت... حدس م یم ش یدفتر و اسناِد روبرو

 : ت گف یرلبیبود... عارف ز امدهیطلب ن یروز   برزِ یمناقصه، فر

 کنه؟  یم  کاریچ  نجایا ی_اعتماد

ناشناخته   یمثِل حس  یز یمشت شد... چ یکتاِب فارس یِ برنداشتم و دستم رو  یاز حرکاِت اعتماد  چشم
  یس بایانداختم که پر شده بود... تقر یی ها یبه کِل صندل  ینگاه  میانداخت... ن یدر وجودم چنگ م

و   ختمششنا  یبودم.. نم دهیثابت شد که قبال ند یکس ینفر در سالن حضور داشتند و من نگاهم رو
 یمناقصه شرکت کرده بودند م نیرا که با شرکِت ما، در ا یکسان یبود.. من همه   بیعج نیا

 شناختم... 

 ه؟ یبدونم اون مرد ک خوامی _آرمان نو... م
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  یکم پشت و قد کوتاه یثابت ماند که موها یمرد ینگاهم را دنبال کرد و رو رِ ی زود مس  یل یعارف خ و
 د...جابجا شد و کراواتش را شل کر  یکم دیما را که د ی رهیداشت.. نگاِه خ 

و آن مرِد ناشناس ماندم   یاز سمِت اعتماد یمنتظِر واکنش دهیو نشن  دهیعارف را شن یِ لب  رِ ی ز ی باشه
خودش    یصندل یِ وارد شدند.. هرکدام رو گریپوش به همراِه دو مرِد د کیش یکه در باز شد و مرد

به   ازیبود و ن  ینیسنگ یکردم مناقصه شروع شد... پروژه  یکه فکر م یز یزودتر از چ یل ینشست و خ
خواست با   یکه صدِر مجلس نشسته بود م یداشت... اما مرد یمراقبت و توجه و البته پوِل کالن

را   هیو آخر هیپروژه را شروع و به اتمام برساند.. من محاسبات اول  تیف یک نی و باالتر نهی هز نیکمتر
هم شد...  نطوریو هم  دتواِن مبارزه با من را داشته باش یدانستم کس یم د یانجام داده بودم.. بع 

فرصت، از   نیاز سمِت من مورد قبول واقع شد... در اول تی فی ک نیو باالتر نه یهز نیکمتر شنهادِ یپ
رفت و آنطور که    شیپ  یعیکامال طب زی کردم... همه چ یمرِد باتجربه صحبت م  ن یبا ا هیآت یبرنامه ها

از طرِف شرکِت   رفتیکه احتمال م یو نه مرد ینه اعتماد نکهیرفت جز ا  شیداشتم پ ین یب  شیمن پ
 چیه یصورت نگرفت و من در اوِج کار، متوجه  ینزدند... اظهاِر نظر  یحرف  چکدامی آرمان نو باشد ه

 و او نشدم.... یاعتماد نِ یب  یتلپات 

... مرِد ناشناس که  میدادم و قرارشد در اسرِع وقت صحبت کن  طلب دست یکه تمام شد با روز  جلسه
 یداشت در گوشه ا یقصِد رفتن کرد عارف معطل نکرد و زودتر از او از اتاق جلسه خارج شد... اعتماد

بعد  یاصِل هدف و پروژه به هفته  یو معرف یاصل ی... صحبت ها زدی با چند نفر از اعضاء حرف م
  یپا پس نم  یشک اگر اعتماد یبود و ب  یپرسود یقبول کردم... پروژه  لیموکول شد و من با کماِل م

 بود که من خواهاِن مبارزه با او بودم...   ییداشت... او جزِو ابرشرکت ها میبرا یتر  نی ریطعِم ش د،یکش

رفتم که حاال دورش خلوت تر   یطلب و دو همراهش که باهم از اتاق رفتند به سمِت اعتماد یروز 
فشردم... با    یشد... دست دراز کرد و من دستش را به گرم  کینزد یتکان داد و قدم یشده بود... سر 

 سِر جنگ نداشتم! یاعتماد

 رو بشنوم.. تی ت... مشتاقم اهدافت و منابِع اطالعابیبود مهندس اد یعال   تی_سخنران 

 گفتم:  یتظاهر  یدادم و با لبخند یدستش تکان به

 تا در عمل بهتون نشون بدم! دیکه انقدر صبور باش دوارمی_ام

 تکان داد:   دییبه عالمِت تا یمضاعف سر  ینان یکرد و با اطم  یمردانه ا ی خنده
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 ...دم یکش  یدرصد شک داشتم عقب نم کی_اگر 

  یبه نشانه  یکالمش، عقب رفت و سر   رِ ینِد جامانده از تاثدستم را رها کرد و با همان لبخ  و
 رو به جمع گفت:   یبلندتر  یتکان داد و با صدا یخداحافظ 

 دارم... ت ی موفق ی.. آرزوبیمهندس اد گمیم کی .. خوشحال شدم.. تبرری .. روزتون بخونی_خب آقا

از   یو ابراِز خوشحال  یجواب دادن به اعتماد یبرا یچندنفر  یمصادف شد با بلند شدن صدا رفتنش
 من... یبرا یروز یپ

 

 

 

  ینمخورده گذاشت به پشن  مکتِ ین  یدفتر را کنارش رو  یسالنامه به دست کنارم نشست و وقت عارف
  یهنوز هم به قوِت خودش باق  د یخورش  یرنگ زل زد که اشعه  یداد و به آسماِن نارنج  هیتک   یصندل

داشتم   تظارکردم... ان یبه غروِب کمرنگ و غبارآلود نگاه م مکتی کوتاِه ن یِ پشتبر  هیبود... من با تک
از خانه و   رونیقرارمالقاتمان ب  ن یاز آخر کسالی  بایتقر  نکهیا ایعارف حرف بزند اما سکوت کرد... گو

استفاده را ببرد.. از   تِ ی آمده، نها شیفرصِت پ  نیبر علت شده بود که از ا دی گذشت، مز یشرکت م 
شرکت جواب داده بودم تا   بهتلفنش را در طوِل برگشت  یزدن از سالِن مناقصه تا وقت   رونی بعد از ب

  ش،ی از پ یِ روز ی باشم که خبِر پ یخودم کس خواستمیم نکهیحاال به دنباِل مرِد ناشناس بود... باا
... زدی نم  یارک... هنوز هم عارف حرف پ نیخورده را بدهم اما راه کج کرده بودم به سمِت ا ینی ریش

 : فتممکث کردم و گ  ینداشت.. لحظه ا یتیاهم گریشهر د یهمهمه 

 ...میکرد ی م  نکارویزودتر ا دی_با

 تکان خورد... شی گلو بِک یس

 کار؟ ی_چ

 ...یداشت  اجیبهش احت یلی_پارک اومدن.. انگار خ 
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لبخنِد خاص، به   نیبراندازم کرد.. ا هیزانو خم شد و از همان زاو یداد و رو لمی تحو یور   کی یلبخند
 مرِد مغرور برندارد... نیدادم دست از دوست داشتِن ا یحق م ونیافزود... به کتا یم  تشیجذاب

... میکرد ی جوون   یکِ  ادی نم ادمیداشتم.. اصال  اجیاحت می و وقت بذار میبه خودمون برس  کمی نکهی_به ا
 و سه... حواست هست؟  یته من سو چهارسال یتو س

 از دست رفته! یِ حواسم شش دانگ جمع بود.. جمِع روزها و ماه ها و سالها شهیبود... هم حواسم

 ...یکن  یم زونیپارک اومدن لب و لوچه آو هیواسه  یستیبچه ن گهید  یدونی_خوبه خودت م

 به چپ و راست تکان داد... یزانوم گذاشت و سر   یدستش را رو کِف 

 بارمون کن...   کهیت  ی_حاال تو هم ه

دادم.. انقدر سرم   ینبود.. من به عارف حق م یدادم تا خودش سِر بحث را باز کند... عجله ا یم اجازه
 ماند!  یهرچه زودتر به خانه برگشتن و تنها م   یآوردم برا یشلوغ شده بود که وقت کم م

کردم تو    دایدکتر خوب پ هیبا عموم تو کانادا صحبت کردم و واسش  ینداده ول تی _بابام هنوز رضا
سه  با یبا مامان برن کانادا... تقر رمی بگ  طیروزا واسش بل نیشهر... سپردم تو هم   مارستانی ب ن یبهتر

 ... کشهی طول م یچهار ماه

اشتم دستش گذ ینه... دست رو  ایدانم موفق بودم  یجسم و روحم کم کنم نم  یِ خواستم از خشک یم
 و گفتم: 

... اگه اون رنیکه تو عمِل انجام شده قرار بگ نهیلجباز، ا یراه واسه آدما ن ی.. بهتریکن یم ی_کاِر درست
 کنم...  یراحت م  التوینداد به خودم بگو.. خ  تی لحظه رضا

 در هوا... شدیباران پراکنده م ینم  یو گاه گاه دیوز یم یسرد بادِ 

 راحته!  المی... حداقل خهیکاف یهست  نکهی! همیَمرد یل ی_خ

 راحت بود که نبود!  زهایچ  یلیاز بابِت خ المی... کاش من هم خنیبهتر از ا یز یراحت... چه چ  الِ یخ

 چطوره؟  ونی_کتا
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دستم و   رِ یچپ نگاهم کرد و من لبخند زدم.. حواسش را پرت کرده بودم.. دست برداشت از ز چپ
 ...ستادیا

جامانده از عارف را در   یبلند شدم... سالنامه  مکتین  ینبالش از روبه د  زیدور شد و من ن چندقدم
 هیپا یغروب کرده بود و حاال با نوِر چراغ ها دیبه دست به سمتش رفتم... خورش   فیدست گرفتم و ک
 !میرو، به راه افتاد ادهیپ  رِ یبلنِد پارک در مس 

نفر به  هیاز جلسات،  یتو بعض ،یمسئول برگذار  ی... برطبق گفته دمیازش نفهم  یادیز  زِ ی_من چ
 تونهیم ینظِر منو بخوا  ینبود ول  ی .. چندان جواِب قانع کننده ارهی بگ ادی یز یکه چ ادیعنواِن کارآموز م

 به آرمان نو ربط داشته باشه.. 

کرد...   یکه در تماِم طوِل جلسه، به طوِر کامل حرفها را درک م یتکان دادم.... کارآموز  دییبه تا یسر 
! آرمان نو دیفهم  یرا م میمفهوِم حرف ها یدانستم چه کس ی بودم و خوب م  یمن سخنراِن خوب

کرد... سرما به مغز استخوانم رسوخ کرده بود که با عارف   یدرازتر م مشیرا از گل  شی داشت پا
...  زدمیقبل از رفتن به خانه به شرکت سر م دیشدم... با نیکردم و سواِر ماش  یکوتاه یخداحافظ 

 ماند!  یدر شرکت م  دیسند و مدرک بود که با نیچند
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 نیا دیرفتن، اما با  یفرمان قفل کردم... مرّدد بودم برا یِ متوقف شد و من دستم را دور گود نیماش
بعد،  یا هیزدم وثان  یدر پ  یاولم بود... چند بوِق پ یخانه، خانه  نیگذشت... ا یسخت م یپروسه 
به حرکت در    ار نیتعّلل ماش  یحسن که به حتم از آمدنم خبرداشت در را باز کرد و من با کم یمشهد

..  مودمیسنگفرش شده را آهسته پ رِ یآوردم و با تک بوق و بلند کردن دست از کنارش گذشتم... مس
در را  عیسر  ستادیا که از حرکت نی گاِم بلند به من رساند... ماش نیخودش را با چند  رمردی آنقدر که پ

 :ستادیا نهیباز کرد و دست به س

 _سالم آقا... باالخره چشممون به جمالتون روشن شد... 

 یمانده بود... موها ادگاریبه   شیبرا  یو نوجوان یکودک  امِ یداشت که از ا  یجنوب  یلهجه  یاندک
به  یشدم و مشهد ادهیپ  نیو لبخند زدم.. از ماش دمیزده بود د  رونی ب یکالِه پشم رِ ی که از ز دش یسف

در، به چند یبودم و مکالماتم با ح  امدهی خانه ن نیکه به ا شدیم یچهارسال  بای ... تقردیآغوشم کش
 ... یل یحق داشت.. خ  یلیگشت... به گردنم خ  یبرم یتماِس تلفن 

 .. حالت چطوره؟ ی_سالم مشهد

 ! ن؟یخوِب خوب شدم... چخبر آقا؟ راه گم کرد دمی_االن شمارو د

 که گفت:  دیگشتم... به گمانم فهم یرعلی ام نِ یآغوشم که فاصله گرفت به دنباِل ماش  از

 نیخانم.. منتظِر شمان.. امروز از صبح که خبر داد نازی.. فقط آقا و خانم هستن و پرستیخونه ن  یکس
 ... ومدهین رونی.. خانم از آشپزخونه بنیایم

 را به دست گرفتم که هول شده گفت:  فمیتکان دادم.. ک  یحرف تنها سر  یب

 بد سرد شده ها.. اصال امسال رحم و مرّوت نداره...  یل ی.. هوا خنیآقا.. سرپا نمون دییبفرما

 تِه دلم تکان خورد... هوا سرد بود... یز یچ

 .. خودم راهو بلدم.. به کارات برس... یمشهد  یایب  خوادی_نم
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 و سرزنشگر گفت:   دیبه دندان گرفت و با کِف دست به پشِت دسِت چپش کوب لب

واجب تر از شما..   ی.. چه کار نیما گذاشت دهیآقا الوند! بعِد چهارسال قدم رو د نی زنی م هیچه حرف نی_ا
 اون امرش جداست... نین یمارو نب ختِ یر نیخوایاگه م

  یساله بود... از زمان یشصت و اند  بای به دستم انداخت.. تقر  ینگاه میتفش گذاشتم و نک یرو دست
دستم را با دو دست   یحرکِت ناگهان کیکرد... در  یم یزندگ   نجایا نیمرِد نازن ن یکه به خاطر داشتم ا

 ... فتمو کتفش را گر دمیو من خودم را عقب کش دی پشِت دستم را بوس دهیخم یگرفت و با کمر 

 مرد؟  یکن ی م کاری_چ

  یکه علتش را نم یکار  نیاز ا  نیرخ داد و درآخر خشمگ نمانیب هیده ثان یبه اندازه   یکشمکش
 کتفش را محکم تر گرفتم و مواخذه گر گفتم:  دمیفهم

 ! یپدِر من ی.. شرمندم نکن.. شما جای_تمومش کن مشهد

 _آقا...؟!

 تنش نگاهش کردمرا گرفته بود و من پر   میبازو

  یبود... ول یرفتن واسه چ نیا ده یو آخرت بده... آقا الوند؟ من که عقلم قد نم  ایدن ری _خدا بهتون خ
 ...ن یخداروشکر که برگشت

 آمده بودم که به گردنم حّق آب و ِگل داشت...  یمرد دنِ ید یبرنگشته بودم.. تنها برا من

 _خودتو کنترل کن مرد...

  رِ ی تحِت تاث یکه حساب  یاز مشهد یکرده بود... کم  خی د یوز یکه م یرق و بادع  ختنی ام از ر یشانیپ
 و شماتت، گفتم:  یبود فاصله گرفتم و در تضاّد دو حّس مهربان  دهیکه چهارسال به طول انجام یدار ید

... بهتره  دری.. به کارهات برس منم برسم به آقاحرمی گ  یم دیکارتو تکرار نکن .. منم ند نیا گهی_د
 منتظرم نمونه... نیاز ا شتریب

 حرکت ماند:   یبه تاسف تکان داد و ب یسر 
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 ... دیآقا... ببخش چشم

داشت اما    یموّقر و مهربان یمِچ دسِت چپش قفل کرد و مقابلش نگه داشت.. چهره  یِ را رو دستش
 تکان دادم و فاصله گرفتم... یخداحافظ  یه نشانه ب یاز دستش شکار بودم... سر  یحاال اندک 

آشنا هرس   یبود که از حاِل بدم کاسته شود... درخت ها یکاف  یرعل یتنش داشتم اما نبودِن ام هنوز
... فرصِت فکر کردنم با باز شدن در  ستادمیعمارت گذشتم و مقابِل در ا یِ ورود  رِ ی شده بودند... از مس

جلو    یمعطل یب  منبه سمتم برداشت و  ی... قدمیشگیبود با همان لبخنِد گرِم هم  نازیسلب شد... پر
 رفتم و قبل از سالم کردن گفتم:

 ...رون یب  ای_هوا سرده... ن

 من پا به داخل گذاشتم..  ستادویمکث کرد اما باز لبخند زد و عقب ا یکم اول

  یبیگز گز کردن انداخت... حاِل غرپوسِت صورتم را به  یرا پشِت سرم بست.. باِد گرم و مطبوع  در
  رِ یخوب و بدش... تصو یگذاشته بودم که در آن رشد کرده بودم با همه  یداشتم... قدم به خانه ا

 هوا به لب آوردم... یب  یکه مقابلم شکل گرفت لبخند نازی پر یِ واقع

 ... رمیبگ الوند... ب.. ب.. بده من کتتو ب.. یخو.. خوش اومد   یلی... ِخ.. خیل ی_سالم... خ

 بود...  زهای چ یلیخ  یایلکنت ها گو نیا

 _سالم نازدختر... 

آوردم و   رونیرا گرفت و من کتم را بعد از باز کردن دو دکمه اش، ب  فمی و استرس ک جانی پره نازیپر و
را باز کردم و تا آرنج   نمیسِر آست یبود... برطبِق عادت، دکمه ها  یمقابلش گرفتم... لبخندش طوِر خاص

  ی مهمان، آمده بودم و ساعت نِ خانه ام نبود و فقط به عنوا گرید نجا یتا زدم... انگار فراموشم شده بود ا
 وقت بگذرانم...  دریرا با ح

 طرف... نی.. ایالوند... َا.. َاز ا ای_ب

 یکم یه اش زد و دست یشانیبه پ یمیمال یخودش حرصش گرفت.. ضربه  یحواس  ی خودش از ب و
نظر    رِ ی حرکاتش را ز ی.. لبش را به دندان گرفت و من همه دیاش لغز یشان یپ یرو شیاز موها

 داشتم... 
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 .. بابا منتظرته...!زمی عز  ایخودته.. ب  یخونه  نجای_خاک تو سرم... انگار نه انگار ا

  یشده بود.. دلم م یجالب  یسرخش صحنه  شهیهم یشدنش، گلگون شدِن گونه ها دستپاچه
به احساساتش    دیگفتم.. من نبا  یکوتاه  یواست ساعت ها بهش زل بزنم... چشم گرفتم و باشه خ

 بود!   یدختِر حساس ناز،یدادم... پر  یبال و پر م

لبخند کاِر    ناز،یفرستاد باعث شد لبخند بزنم.. چقدر کناِر پر رونی ب  نازیکه پر یپشت کردم و نفس  بهش
 بود...!  یساده ا

کرده بودم...  دایکه در آن رشد پ  یجات بود تا خانه ا قهیاز عت یبه موزه ا هی شب  شتریعمارت ب  نیا
  اردهایلی که به حتم م  یی... ظروِف سفال و تابلوهامتیگران ق یدست بافت... گلدان ها یفرش ها
جفت   ثلِ ... که به حق از آن مدریاز آباء و اجداِد ح یموروث یخانه  کیداشتند...  متیناموت ق

 محافظت کرده بود!چشمانش 

  نازیپر یگام ها یکردم و صدا یّ بود را ط   دریح  یِ شگیرفتن به سالن که محّل وقت گذراندن هم  رِ یمس
داد... بعد از گذشتن از ستوِن وسِط  یقرار م  یمناسب یو کتم را جا  فیکه احتماال داشت ک  دمیرا شن

به انتظارم مانده  ستادهیکه ا دمی را د دریبه مرّمت داشت، ح ازیَتَرک برداشته بود و ن یسالن که اندک 
کردم... عصا به دست داشت و   یبه ابرو آورد و من قالب ته  یجدّ  یاخم  دنمیبود... به محِض د

  یگشادش ابهت خاص  بای و تقر  یشلواِر پارچه ا یکه روبه تن کرده بود  یرنگ  رهی ت یمردانه  راهنِ یپ
بعد از چک کردِن زماِن آمدنم باز    واز بنِد شلوارش را باز کرد  زانی ... ساعِت صفحه گرِد آودادیبهش م 

 شد..  رهی هم بهم خ

 ... دری_سالم آقاح 

ل  عصا قف یو هردو را رو دیسمتش رفتم و خم شدم تا دستش را ببوسم که دستش را پس کش به
 کردم خّط نگاهش را بخوانم.. یکرد... سربلند کردم و سع

 سالم...  ِک ی_عل

 مشخص بود..  قه،یپر از عت یبوفه  یمحو از صورتم بر رو یر یتصو

 به کنار...  قش یو زماِن دق خی _تار
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 در؟ ی_آقا ح 

  یشگیعطِر هم یِ را مقابلم نگه داشت و لب فرو بستم... صورتش تازه اصالح شده بود و بو دستش
 را در وجودم زنده کرد... یاش همان حّس کودک 

 نداشتم.. ینقش  تی که حس کردم تو زندگ یو برنگشت  یرفت یطور  هی_

 را داشتم...  ریص تق نیمن کمتر  یمقدمه اتفاق افتاده بود ول یب  یل یکند... رفتنم خ هیداشت گال حق

 ... ستیحرف ها ن نیحاال وقِت ا  ی_ول

ام چسباند... مثِل گذشته ها قدرت نداشت و   یشانیبه پ  یشانیرا پشِت گردنم گذاشت و پ  دستش
 همان مرد بود... می... اما هنوز هم برادندیلرز یم شی دست ها یگاه

 ... دری_شرمندم اقا ح 

 کنه شرمنده باشه! ینم  ی_نباش... مرد کار 

 بار مردانه به پشتم زد...  نی.. چندمیماند یدر آغوِش هم باق یپشِت کمرش گذاشتم و لحظات  ست،د

 پسرم!  یپسر... خوش اومد ی_خوش اومد

 _سالم.. الوند؟ 

آمدم  رونیکه ب  دریبود! از آغوِش ح  نازیخانم، مادِر پر نی شناختم ... پرو یم  یصدا را به خوب نیا
کردم..   ی خودم را کنترل م یلیچشمش پر شد و باران گرفت... خ  یو حدقه  ستادیمقابلم ا نیپرو
کردم... *"  مرنگش را به دست گرفتم و سرخ  یآب یِ روسر  ی.. گوشه می.. کم از مادر نبود براادیز  یلیخ

 شماتت گونه گفت:   دریبلندش که به هوا برخواست، ح ی هی گر یِ ... صدادمیو بوس

 خانم؟ ن ی_پرو

  یهنوز... مادر و پسر  مینوازش.. به هم محرم نبود یکه بلند شد برا  دمیرا د ن یمن هم دسِت پرو و
 نامحرم! میبود

 _پسرم؟ الوند؟!
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 و من سربلند کردم و شرمنده گفتم:  ستادیا نیکناِر پرو دریح

 بمونه واسه من.. شی _شرمندگ

خودش را جلو    یکم نیراه متوقف شد.. پرو نِ ی ب یول دمیرا از پشِت سر شن   نازیپر یقدم ها یِ صدا
 !شد؟یم  یک یزی تماِس ف نیلمِس صورتم.. اما چه بود که مانِع ا یو باز هم دست دراز کرد برا دیکش

 !؟یخواب  ینم   یدرست و حساب ای  ؟یشده مادر؟ دلنگران  اد یمگه نه؟ کارات ز یخور ی.. غذا نمی_الغرشد

 ه منبِع آرامشم بود.. منبِع آرامشمان بود... خان نیمرد، ا نیزن، ا نیرفته بودم؟ ا چرا

 ..نجاستی.. شمارو به خدا بس کن.. الوند استیکردن ن هی _مامان؟ االن وقِت گر

 را پاک کرد...  شی و اشکها دیچشمش کش یهول شد و دست پا نازی حرِف پر با

  نازی.. پرییهمش سرپا یاومد ی.. از وقتیخوش اومد  یلیپسرم؟ خ   ی_آره مادر حق با توئه... خوب
 ..اریواسش ب  خوادیم  یپسرم چ  نیمادر بب

 : ستادیمقابلم ا نازیپر و

 ارم؟ ی_شربِت عسل ب 

  نازیتکان دادم و پر دییبه نشانه تا  ی! سر شیخنک از دست ها یبهتر از شربِت عسل  یز یچه چ و
  یکه برآمدگ   یصورت یراهنی رنگ و پ ی بلند و مشک یبودم.. دامن دهیلبخندزد.. لباسش را تازه د

..  تکه رف یاش را پوشانده بود... وقت  نهیکمر و شانه و س ش یاندامش را پوشانده بود.. آبشاِر موها
  یِ ام نشستم.. خودش هم صندل  یشگیهم  یصندل یشد و رو دریدسِت ح رِ یسمِت راستم اس یشانه 

سمِت چپم   یبعد از برداشتِن چند برگ دستمال کاغذ ن ینشستن انتخاب کرد.. پرو یام را برا یکنار 
خواست   یکرد.. م یکردم که موشکافانه براندازم م ینگاهش را حس م  ینینشست و من سنگ 

 ... ندیبب   کبارهیچهارسال نبودنم را  راِت ییتغ

 پسرم؟  ی_خوب 

 ن؟ ی_پرو

 تم: مادرانه اش گف یِ زبان به کام گرفت... لبخند زدم و رو به دلنگران نی پرو و
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 .. ستین  یمشکل  چی_خوبم.. ه

 مادر؟  یایبرم تی از پِس زندگ ییتنها یعنی_

 بود...  نیبودم که حال و روزم ا امدهی را ندادم... برن  جوابش

 برنگرده؟! گهیبره و د یکن یکار  یخوایم ایبکشه  ینفس  هیپسر  نیا یدیخانوم اجازه م ن؟ی_پرو

ماند.. انگار در پِس   رهی را پاک کند و مادرانه بهم خ شی زود اشکها یل یخ نیحرف باعث شد پرو نیا
  یزندگ یکردم که کجا یشک م  یکرد ترکشان نکنم... گاه یاشک آلودش داشت التماس م ینگاه ها

  قبتو از او مرا ستمیخودم با یِ پا یخواستم بزرگ شوم رو یم شهیقرار دارم... اصال بودم؟ من هم
که از خودم   یکارها برآمدم اما حاال احساِس ضعف داشتم در برابِر من یلیاز پِس خ  ییکنم... تنها

روِز خوب و خوشش را   یساخته بودم... بهش قول داده بودم من بمانم و او... قول داده بودم زندگ 
 ! ؟یمِن لعنت یکرد ب  یکردم؟ چه م ینشانمان بدهد... حاال چه م

 ینقره  یِ نی ... سدمیبود و من نفهم ستادهیمقابلم ا ناز یبود که پر دهیافکارم به درازا کش یلیخ  انگار
شب گونه   انوِس یخطوِط واضِح اق نیداد و چشمانش هزاران حرف داشتند در هم  یدستش را تاب 

  بی.. عجشتمعادت دا  نازیاز دسِت پر دنشیگوارا که من به نوش یع یبود پر از ما یبلند وانِ یاش... ل
 ... دیچسب یم

 اجازت خودم اول تست کردم... یشده.. ب شهی_بفرما بردار... مثل هم 

از مهِر لباِن قرمز رنگش بر   یلب زده بود؟ دست دراز کردم و برداشتم.. به دنباِل طرِح کمرنگ وانمیل به
 : دمیرا شن  دریح یگشتم که صدا یم وانیل یلبه ها

 _کار و بار خوبه؟ 

 هنوز در دستانش بود...  ین ینشست.. س میبل روبروم یعقب رفت و رو  نازیپر

 _خوبه.. 

 نبود...  خبریقطعا از حال و احوالم ب  دریکلمه اکتفا کردم چون ح نیهم به

 _بخور پسرم... نوش جونت مادر!
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 ... دمیسر کش مهی را تا ن وانیل  اتیمحتو  ناز، یپر یلبها ینکردِن جا دایاز پ  دیمن ناام و

 !؟ یچرا در نزد یتا دِم خونه اومد  شی_چندوقت پ

اشک   یباز و چشمان  مهی ن یبا دهان نیهرسه چرخاندم... پرو نِ ی و نگاهم را ب  دمیکش نیی را پا وانیل
  دنیشن یبرا   شیمبل فاصله گرفته بود و گوش ها یِ از پشت یکم  نازیکرد... پر  یآلود هنوز براندازم م 

 ... بودخونسردانه به انتظاِر جواِب سوالش  دریمن فعال بود.. اما ح یاز صدا یهر فرکانس 

 ..دهید نتویماش رهیرفته نون بگ  ی_صبِح اونروز مشهد

را   وانیبِد معده ام که در جوش و خروش بود... خم شدم و ل تِ ی بود برخالِف وضع  نیریدهانم ش طعمِ 
 وسط گذاشتم... زِ یم یرو

 .. نیبود.. نخواستم نگران بش روقتی_د

 ؟ یخونتو گم کرد دِ ی_کل

  یبه خودم اجازه  دیداشتم اما شا دیرا... کل مینداشته ها قِ یدرِد عم  شکافتی خنجر بود و م حرفش
  یبرا یخانواده نبودم... حرف نیدادم.. من به واقع، پسِر ا یرا نم اشانی خانوادگ مِ یوارد شدن به حر

کند... حرفش   خآمدنم را تل  نِ یری خواست طعِم ش ینم ا یهم گو دریگفتن نداشتم و سکوت کردم... ح
 گریبحث نبود که همد یبرا یلیزده بود و من هم تا تِه حرفش را خوانده بودم... دل  دیرا خالصه و مف

 ...میشناخت  یرا خوب م

 

 

 

 

 

  یمیقد یگرامافون  رِ یسالن سرگرِم تعم  یانتها دریشام بودند و ح زیم دنِ یدر حاِل چ ن،یو پرو نازیپر
گفتم و از جا بلند شدم..   یدیکه قبال در آن سکونت داشتم سر بزنم.. ببخش یبه اتاق خواستمیبود... م
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.. سمِت برداشتمسالن قدم  یِ گفت و من به سمِت خروج یافتاده صاحب اجازه ا نییباهماِن سرپا
کردم و داخل اتاق متعلق به من بود.. بازش  نیرا لرزاند... اول  میچپ، سه اتاق بود که دست و پا

  خونیشب   نجایبه ا یگاه نازیکه شک نداشتم پر یدست نخورده مانده بود جز تخت زیشدم.. همه چ
  لی تبد نیق یحدسم را به  نیو ا زدیبالش مرتب شده چشمک م  رِ ی کوچک از من ز ی.. قاِب عکس زندیم
رو به    یکوچک یدر وابسته کردن و وابسته شدن داشتم.. خدا لعنتم کند.. پنجره  یکرد.. هنِر خوب  یم

چقدر   نازیکه هنوز شاداب بود و پر  یعیاز گِل طب  یساختمان.. قاِب عکس ها.. گلدان یِ پشت یمحوطه 
  یبزرگ یاهای ... رودمیرا به شاّمه کش  رشی گرفتم و عطِر دلپذ قیعم یکرد... دم  یم  یاتاق زندگ نیدر ا

مکث کردم و در آخر به   یبد! لحظه ا  ایخوب بود  دنیرس نیسقِف کوچک و حاال... ا نیهم رِ یداشتم ز
عکس بود از من و او...  کیکوچکش را باز کردم...  بای تقر یِ کناِر تخت رفتم و کشو یِ سمِت عسل 

س را دروِن  آن را حفظ نکنم.. مکث نکردم و عک  یهالکند که حرمِت خانه و ا یکار  یدلتنگ خواستمینم
 دلتنگ..... یلیادامه داد... دلم تنگ بود... خ دنیبه تپ  یگذاشتم و قلبم به آرام  راهنمیپ  ِب یج

تخت نشسته بود و اخم  یرو   یشدم.. کس رهیمقابلم خ زتوالتِ یم ی نهیتخت نشستم و به آ لِب 
 یداد... دستم را البه ال یبه صورتش م یخاص  یِ رگیت شش یحالت بود و ته ر  یب  شیداشت... لبها

  یلمِس موها یکرد... من دلم تنگ بود برا ییخودنما شتریب یکم میموها یِ فرو بردم و قهوه ا میموها
 بگذارم.... ن ی کنارش سر بر بال شدی و کاش م اشیی خرما

زانو خم شدم...   یبه عمِق وجودم رسوخ کرد... چشم بستم و رو نازیپر یبه در خورد و صدا چندتقه
کمرم   یرها کرد و کنارم قرارگرفت و دستش رو  مهیاما در را ن ستادیا یدش دررا باز کرد و لحظه اخو

 نشست... 

 ؟ یخوب زمی_الوند؟ قربونت برم عز 

 _خوبم نازدختر!

 لرزاِن کمرم شد.. ی رهی و دستش نوازشگِر ت دیکش یاز سِر آسودگ ینفس

 کنم الوند...  یتونستم واست کار  ی_کاش م 

 نازداِر من! یِ پر  یکن یم ی_دار 
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توانست آرامم   یم دیبود که شا ی.. تنها کسشدیم دی .. ماِل من بود.. بادمیبخش  تی مالک نازیپر به
 داد.. یرا ماهرانه انجام م نکاریکند.. اکنون داشت ا

 _الوند؟

به شماره افتاد   ... نفسمیو من چه کس ستیو او ک  میکالمش باعث شد فراموش کنم کجا رِت یح
  دیاز گل بود... با یبرگ  ناز،یزدم.. پر بیرا لمس کرد.. اما به خودم نه   فشیظر یدستم چانه  یوقت
  یراکرد و من ب یچشم بسته بود و هنوز دستش کمرم را نوازش م  نازی... پردهی نه بوس شدیم دهییبو
 فکر کردم!؟  دنش یبار به بوس نیاول

 ...زیوسوسه برانگ بیعج  شی لپها ِب یبودم و س  مرد

 !؟ی_چرا اومد

  یعصب نازی شد و دست از نوازِش کمرم برداشت.. پر ادیز  نمانی ب یزود فاصله  یلی باز کرد و خ چشم
 شده بود.. توقِع بوسه داشت؟ 

 ش.. شام  ای_خوا.. خواس.. خواستم بگم.. ب.. ب

 هم لکنت...  باز

وسط نقِش پنبه   نیا زهایچ ی لیشد و من تواِن مقابله نداشتم... آتش بودم و آتش بود و خ  بلند
 داشتند...! 

! سر  نمشیدامن بب  رِ یتوانستم از ز ی خوش تراشش بود که م ینگاهم، پاها رِ یکناِر در رفت و من مس تا
 سمِت چپ زل زد و من را مخاطب قرار داد:  وارِ یچرخاند و به د

 منتظر اومدن تو هستن... زی سر م_بابا و مامان 

 ناز؟ ی_پر

 ! زیبزنم.. دخترِک سرکِش وسوسه برانگ یصبر نکرد حرف و

 قلبم نشست.... یرو دستم
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مادرانه وادارم   نیبود... پرو یاز نگاه کردن به چشمانم فرار  نازی در سکوت ِسرو شد.. تماِم مدت، پر شام
 متفکر بود...  دریخوردن و ح شتریبه ب کردیم

  یپوست م وهیکنارم بود و م نینظر داشت.. پرو  رِ یمرا ز  زِ یدانم چه چ یمقابلم نشسته بود و نم دریح
قدم به سالن گذاشت   یچا ینیبا س نازیکرد.. درخواسِت قهوه داده بودم اما پر  یکند و بشقابم را پر م

 ستادیمقابلم ا یوقت گذاشت..  زی م یرا برداشت و رو یچا  یِ ک ی.. فنجاِن سرام ستاد یا دریح  یو روبرو
  نازیبرداشتم و دوباره به حالت قبل برگشتم... پر یگفت و من چا یدیی.. بفرمادیباز هم ازم نگاه دزد

 که از تعارف دست برداشت کناِر پدرش نشست.. 

 کنم...  یم یدارم فضول یترسم فکر کن یم ی کن یم کاری چ تی بپرسم با زندگ  خوامیم ی_ه

 حرف...   نیبرد از ا ماتم

 در؟ یکردم آقا ح  ی_من جسارت

انداخت و من   یبه پدرش نگاه  نازی درحال پوست کندن، خشک شد.. پر ِب ی س یِ دستش رو نیپرو
 منتظِر جواب بودم...

.. چهارسال یواسه رفتنت.. واسه موندنت تو اون خونه نظرمو نخواست  ی _از من اجازه نخواست
 !یرو به هم دوخت  هیسر و تِه قض یم.. با چندتا تلفِن آبک دار یگذشته ا هی ینگفت  یدوربود

 گرفتم..  قیعم یشدم... دم رهی فنجان خ اِت یمحتو به

 نداره... یر ی_بابا؟ الوند تقص 
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 دختر؟  یرو بشناس گناهی_تو قراره گناهکار و ب

  نازیکرد و پر یپچ پچ  نازیکه رو به پر دمیکاره درون بشقاب رها کرد و شن  مهیرا ن  بیچاقو و س نیپرو
 و گفت:  ستادیهم ا ن یاز جا بلند شد... پرو

 نمونه..   فیکه آشپزخونه کث میریم  ی_من و پر 

 یکه رفتند معذب شدم... انگار شاگرد نازی و پر  نیاز حس بود... پرو ی... خالدم یرا د  نازیآخِر پر نگاهِ 
مناسِب   گریخانه د  نیا شیر سال پچها ِط یشود... شرا ه یتنب خواستیمدرسه بودم که م رِ یمد یروبرو

 ماندن نبود... 

 کجاست؟  یرعل ی_ام

خواست تحمکِم   یم دینبود.. شا تیداشت که از عصبان  یشد و به سمتم آمد... اخِم کمرنگ بلند
 بر حرفش باشد... یشتر یب

  یبره.. سکوت هم نم رهی گینم ویکی .. دسِت شهیهاش م زکردهیدوتا از عز یِ پدر، شاهِد دعوا هی ی_وقت
 کنه..

 کرد؟!  یپدر و َمرد چه م  کی و
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رنگش مثل دست،   ییطال یها هیگذاشتم که پا یا شهیش  زِ یم یقهوه را رو یِ فنجاِن خال نیپنجم 
بلند و باعجله اش که  ی.. گام هادمیرا شن  نشیپارک کردِن ماش  یِ احاطه اش کرده بود... صدا

  یمنظم به در وارد کرد... حس و حال یو تقه ا زدیکه نفس نفس م دمیکرد.. شن یم یسنگفرش را ط 
در نبوِد   دی خانه ام را داشت.. با دِ یبود که کل یتنها کس ناز، یباز کردِن در نداشتم.. عارف، بعد از پر یابر

  بای... تقردیانداخت و در را باز کرد و به محِض وارد شدن مرا د  دیکرد... کل یاز او مراقبت م یمن کس
شرکت سر نزده بودم...   بهگذشت و   یم  دریآخرم با ح یساعت از رفتن به عمارت و صحبت ها  ستیب

 پلک بستم...  مهیبرق را زد... نور که فضا را روشن کرد چشمم را زد و تا ن  دِ یو کل  دیکالفه کش یپوف

 ن... پاشو... بست نهی_زانوهات پ

 دیدائم الخمر... شا ایباشم  یگار یدادم س یم  حیخانه را از نظر گذراند... ترج  یسمتم آمد و همه  به
 بود... یخواب هم فرار  یکرد.. از من حت  یم دایپ  نی تسک یدرد کم نیا

  یمبل ی از قهوه به سمتم آمد و کنارم رو دیرا روشن کرد و بعد از دم کردِن دو فنجاِن جد نهیشوم
را   دیکه عکسمان را احاطه کرده بود... فنجان ِ جد یو پنج فنجان  زی بودم به م ره یدونفره نشست... خ 

 به سمتم گرفت: 

 ؟ یدیبر ایزده به سرت؟  یخوابی_ب

 .. چکدومی_ه

 از زهِر قهوه...  شتریچندجرعه ب یدنینوش یرا بو کرد و من دست دراز کردم برا قهوه

 ؟یشد  ای_پس چرا تاِرِک دن

 شدنه؟  ای روز استراحت کردن تاِرِک دن هی_

 لم دادن بود...  یبرا  یحالت  شتریداد.. البته ب هیمبل تک  یِ رانش گذاشت و به پشت یرا رو  شیپا ساقِ 
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 جز تو، آره... گهی_واسه هرکِس د

ند اما انگار لکنت گرفته  و سکوت کردم.. کلمات و جمالت نوِک زبانم بود دمیداِغ قهوه را بلع ی جرعه
 سکوت... یبودم رو

دهنده تر بود...   نی تسک یاز هر حرف میآرامش برا نیزده نشد و چه بهتر که ا یتمام شدن قهوه حرف  تا
زود    یلیرا به دست گرفت و به سمت آشپزخانه رفت... خ فیکث یفنجان ها یبلند شد و همه 

 ...ستادیو وسِط سالن ا دیکش یبرداشت... هوم زیم یبرگشت و عکس را از رو

 ... الوند...! یشد ری پذ بیآس ،ی... دلنگرانیقرار  یو ب تابی_دلت تنگ شده.. ب

 داشت...  یاز عکس برنم چشم

مختل شده..  تی پدرتو درآورده.. زندگ ی.. وابستگیدوسش دار  ؟یکن ی خودتو نابود م یدار  یدونی_م
!؟ یبه اون فکر کرد  نهیا تتیبا خودت؟ تو وضع  یکن یم کاریشده؟ چ  کماهیچقدر گذشته از نبودنش؟! 

 من به خدا نگران توام تا اون...

را کم داشت...   خبریاز خدا ب  یِ مِن لعنت یبلندش دستها یبود... موها فیپوزخند زدم... ضع ناخواسته
عادِت هرشبم بود و او عادت   نی.. ا زدمی کنارش درازکش از تماِم روزم حرف م دی خواب  یم یتا وقت دیبا

  شیتنها خواست یگفته بود... م مانیپ  یوقفه و مداوم... ول یب یزدن ها خونیشب   نیداشت به هم
  یکنم.. براخانواده خودم را آماده    لیتشک  یِ برا دیکم شود.. گفت با یدلبستگ ،ی وابستگ  نیبگذارم تا ا

 دادم؟! خودخواه بودم؟! دلتنگ بودم و خدا لعنتم کند... ییجدا نیموضوع تن به ا نیخاطِر ا

 _الوند؟

 بودم؟! دهیزده بود و من نفهم یحرف 

 کیموافقم.. اگه  مانی منم با پ یقبول.. ول کردی خوشحالت م شی _کنارت خوشحال بود.. خوشحال
از شماست جلوش   یک ی یادامه داشته باشه به نفِع حت  سبک  نیرابطه به ا نیدرصد شک داشتم که ا

نشده که نشه جبرانش کرد.. اگه  یز یو ببره... حاالهم چ رهیدستشو بگ ذاشتمینم  کردمیقدعلم م
 ...نمی بب ینطور یتو رو ا خوامیخونه... من نم  نیبرو دنبالش.. برگردونش به هم  یدونیم
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کرد..   یناراحتم م نیو ا زدیداشت... حرف نم  یف یحساس و ضع ی هینگراِن خودم نبودم.. او روح  من
و جمع شدنش   یرعل یام یکردن ها ادی دادو فر نینداشت... خاطرات آخر یاز خودش دفاع چوقتیه

  تموار خودش را بغل زده بود... چطور تاب آوردم که دس نی... جن ختیر یاعصابم را به هم م یتارها
 داند و بس!  یبلند نشود را تنها خدا م  یرعلیام یرو

 _حالش خوبه؟

 مات ماند... به سمتم سرچرخاند و عکس را مقابلم گرفت...  ،یسوال ناگهان نیا از

 ... بزرگ شده الوند... باور کن بزرگ شده.. یلیبچه ست خ   یلیعکس خ  نی_تو ا

 کرد..  ینم  یفرق  یبلندا داشت ول   شیکش آمده بودند.. پاها شیبزرگ شده بود.. دست ها یآر 

 ! گذره؟یبهش سخت م  یلی_بدوِن من خ 

هنوز  میخوردم... موها  یفی و تکاِن خف  دیو کنارم نشست.. دستش را محکم به کتفم کوب  دیکش پوف
 !دیلرز یم

 !شتری_بدوِن اون به تو ب

  یِ خورد و رو یوا انداخت... مثِل پر، چرخ داد و به ه ی دوانگشتش تکان  نِ یکج شد... عکس را ب لبم
 دمیو چند سال قبلم را د ستیافتاد.. البته به پشت و من دستخِط ب زیم

 ر یناپذ یی"جدا“

 ...زاشتمی پا تو اون خونه نم چوقتیه دی تونستم زمانو به عقب برگردونم، شا ی_اگه م

 !یاز اون خونه دار  یدار  ینکن الوند... هرچ یانصاف  ی_ب

به بدنش داد..  یرا از کتفم برداشت و هردو دستش را پشِت سرش قفل کرد و کش و قوس  دستش
 ..دی کش یهمزمان آِه بلند

 ؟یدار  ییجا ی_اشتراِک رستوران

 !گشتیبرم دی بود... با یکاف  کماهینه خوردن!  دنشید یاما برا رفتیضعف م دلم
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 ...کنمی درست م یز یچ هی_خودم 

 پاشو که گشنمه..._پس 

فقط قهوه    شبینبود.. از د یربط به گرسنگ یداشتم که ب یفی خف ی جهیمبل بلند شدم... سرگ یرو از
 بودم!  دهینوش

 _الوند؟

  یلیقالب کرد و خ  شیپاها یِ را از پشت سر برداشت و رو  شی.. دست هادمیراه به سمتش چرخ نِ یب
 عامرانه اما پرنفوذ گفت: 

  ییکه تو تنها دونمینومیاما ا  ارمیو اقتصاد سر در نم   استیاز س ادی .. زریبگ  یجد گمیم یز یچ هی_
 یخوایکه م یز یهم کناِر خودت نگه دار.. واسه هرچ نازیحرف بزن... پر مانی... با پ یسر کن  یتونینم

 تالش کن.. یداشته باش

با گذشته روبرو   یز یقبل از هرچ   دیِم آرمان نو در ذهنم حک شد.. باربط بود اما اس یب  دیشا نکهیباا
 ...شدمیم
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  کیکار کرده بودم چون با  یکردم.. از دوروِز گذشته به سخت یکارم نشسته بودم و فکر م  زِ ی م پشتِ 
طلب به  یصحبتم با روز  لِ یتکم یبرا دیعقب افتاده بود... آخِر هفته، با  زی همه چ امدنم،یروز ن 

  زی م یرو فنِ خواستم ناهار بخورم.. تل   ی... ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود و مزدمیشرکتش سر م
 بود:  یوانیکوتاه جواب دادم..  مر  یبه صدا درآمد و من بعد از مکث

 .. دی.. خسته نباشبی_سالم مهندس اد

 شده؟  یز ی_سالم.. چ

 ...دمیشن  یم وتریمپ کا بوردِ یانگشتش را بر ک برخوردِ 

 نفر پشِت خط با شما کار داره..  هی_

 را بستم و مرتب کردم..  زمیم یرو ی پرونده

 که وقِت استراحته؟ نی_نگفت

  یکنم کاِر واجب باشه! چون هرچ  یاصرار داشتن باهاتون صحبت کنن.. فکر م  ی_چرا قربان گفتم.. ول 
 ون؟افاقه نکرد.. وصل کنم اتاقت نی ری گفتم بعدا تماس بگ

 کردم... یمعطل م دیرفتن به رستوران را داده بود و من نبا  شنهادِ یخودش پ عارف

 _وصل کن.. 

 ! آقا عارف گفتن... رون؟ی ب  دیریتماس م  ن ی_چشم.. قربان بعِد ا

 : دم یحرفش پر انِ یم به

 ... یوانی_تماسو وصل کن خانم مر

 اش را از سر گرفته بود..  یدندان دردش کم شده بود که پرچانگ انگار

 _چشم...
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 دستگاه فشردم و منتظر ماندم... یاز رو یزود تماس قطع شد و من دکمه ا یل یخ و

 _الو؟

 بود... یبم و آهسته و خشدار  اریبس یصدا

 ...دیی هستم.. بفرما  بی_اد

 ...دمیرا شن  ینفسش در گوش   دِ یفوت کردن شد یکرد و من تنها صدا مکث

 د؟ ی_صدامو دار

 _البته که دارم...

فوق العاده دور به دنباِل صاحِب صدا   ی.. داشتم در گذشته هاشدیمغزم فعال م یداشت رادارها حاال
  دهیشن  یصدا را کِ   نیبار ا نیرفت.. آخر  یبدنم باالتر م  یگذشت دما یم شتریگشتم و هرچه ب یم

و   دماز ضرِب دستش نوِش جان کرده بو یمحکم یِ ل یس ی دبستان... وقتبودم؟! اواسِط ساِل دومِ 
 ! دمیشن ی از دوردست م یزن  یناله ها یصدا

  یتنِد ادرار، عطِر سرد و گزنده  یآورد... بو  یخاطراِت تلِخ گذشته را به خاطرم م یِ بو  یصدا حت نیا
زنده   کبارهیشده بود! همه  یجار  مین یکه از ب یخون یمتصاعد شده از گردنش، ناهاِر سوخته و بو 

 رفت! یشد... انگار که جان داشت و مقابلم راه م

 ! ی_شناخت

زود روبرو   ای  رید دیدانستم با یحال هنوز زنده بودم... خوب م   نیمسدود شده بود باا امی تنفس  راه
در دستم عرق کرده بود و من  یلحظه انتظارش را نداشتم.. گوش  نیدر اشدم اما حاال و درست  یم

 محکم تر به گوشم چسباندم تا بهتر بشنوم... 

 محترِم شرکِت البرز سازه... استِ ی! ربی... مهندس ادبی_الونِد اد

کردم... چطور به خودش   یگردنم بود.. به خدا که بود و من حس م خِ یصدا، ب نیا ینداشته  یِ پا
... چند کلمه اورد یدارو ندارم را به زبان ب یکلمات، همه  یساده  یِ وستگیبه هم پ  کیداد در  یاجازه م

 کوبنده... یحرف زده بود؟ چندکلمه؟ نه کلمه 
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 از من ساخته هست؟  ی_کمک 

 ... دمیکش  ینفس م ی! من به سختدیخند  یسرداد.... چقدر راحت م یکوتاه ی خنده

  یدگیبهش رس  دیدارم که با یاگه مجبورم قطع کنم چون قرارمالقاِت مهم  دیمنو ببخش  یِ _عذرخواه 
 کنم...

 ... دیرا به رِخ گوشم کش شی صدا یِ هم بم  باز

 وقت بذار! هی.. واسش میرو در رو حرف بزن  خوامی... مادهیحرف زدن ز ی_فرصت برا

... هنگ کرده بودم... دیگوشم رد شد و به مغزم رس یِ را پر کرد... از حلزون یغال، گوشبوِق اش یصدا و
دستگاه گذاشتم و از جا بلند شدم.. پرونده را دروِن کشو جا   ی... تلفن را روزدیمغزم هم بوِق اشغال م 

سمِت   یِ .. کتم را از چوب لباستمبازم را بس  ِف یرا خاموش کردم و سِر ک  توریدادم و در را قفل کردم.. مان
  نیرا ب فمی... کدمیسربرآورده از قاِب پنجره بود پوش یچپ برداشتم و همانطور که نگاهم به برج ها 

گفت... دو نفر از کارکناِن بخِش   د یبلند شد و خسته نباش یو از اتاق خارج شدم... منش مشتم گرفتم
به  دنیراه سالم کردند و من جواب دادم... پا به آسانسور گذاشتم و به محِض رس  نِ یب ینقشه کش

 را فشردم و سوار شدم...  موتیر  نگ،یپارک

را فعال   نی... برف پاک کِن ماش دمیکش یس مآهسته نف فتادهین  یکردم و انگار که اتفاق یم یرانندگ 
ربع   کیبرِف سال بود!  نیاول نیکرده بود... ا دنیکردم که با ورود به اواخِر آذرماه، برف شروع به بار

رستوران شدم...   واردِ ... دیکش یشک عارف انتظارم را م   یشدم.. ب ادهیرا پارک کردم و پ ن یبعد ماش
رستوران ها... اما  ی... مثِل همه ی و صندل  زیفضا پر بود از م  یه داشت و هم شهیاز سنگ و ش  یینما

بهش    یخوب  یحوِض وسط سالن بود که جلوه  انِ یم یتفاوِت به خصوص داشت و آن هم فواره ا کی
خم   زیم  یو رو دیرنگش پر هیاز ثان  ی.. عارف بلند شد و با نشستِن من نشست.. اما در کسر دادیم

 شد...

 ؟ ی_الوند خوب 

 د؟ یپرس  یبود که م یچه سوال نیبراندازش کردم... حالم خوب بود ا متعجب

 بد باشم؟  دی_با
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 آورد...  نییرا پا شیو تِن صدا دیکش شیاش را پ  یصندل

 ؟ ینگاه به خودت انداخت هی... ی_منم که پشِت گوشام مخمل

 ردم... گرمم بود...کتم را باز ک  یها گذاشتم و دو دکمه  یاز صندل یکی  یرا رو فمیک

 ... ادیگرسنم عارف... بگو گارسون ب  یل ی_خ

... با رفتِن میاعال داد ی دهیزود سفارِش دو پرس کوب  یل یگارسون دست بلند کرد و خ یبرا عارف
 کرد:   کیگارسون دوباره عارف ابرو به هم نزد

 شده؟ ی_باتوام مردک! چ

 نشده! یز ی_چ

خبر   ینبود که عارف از آن ب یز یعارف پوف کشان عقب نشست و سرش را به تلفنش گرم کرد... چ  و
حرف زدن از اتفاقات را نداشتم... گرسنه بودم و هنوز در مغزم بوِق اشغال   ِش ی حاال گنجا  یباشد ول

 ...زدیم
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دوساعت چرت زدن   نیکرد و ا  یخوابم برده بود... سرم درد م یرنگ رهیت یکاناپه  یرو نهیشوم  کنارِ 
ام باال آمده بود باعِث تعجبم شد...  نهی س یکه تا رو  یکوتاه زدم و ملحفه ا  یکرد... غلت یافاقه نم

از آشپرخانه باعث شد کامل بلند   ییشدم و صدا  زیخ م ی... نسوختیکه م دمی به چشمانم کش یدست
کردم... دستم پشِت گردِن  می شلوار گرمکنم تنظ یکوتاهم را رو نیدار و آست قهیشرِت   یشوم.. ت

و   دمینبود... ابرو درهم کش زیم  یشِب گذشته بود... فنجاِن قهوه رو  یِ دردناکم نشست.. از بدخواب
 َدمید یمحدوده  یهمه  نازیبلنِد پر یموها ،یز ی و مبهوت پا به آشپزخانه گذاشتم و قبل از هرچ جیگ

 یِ از ال دیخورش  یو مواج دمار از روزگارم درآورد... اوِل صبح بود و اشعه  اهیآبشاِر س نیفت... ارا گر
 دختر جذبه داشت..  نی... اد یدلم لغز یِ بود و پا ختهیر  شیلرزاِن موها یتارها  یزبرا رو یپرده 

همنام از  ... مثل دو قطب نادیچسب یبه من م بیبه من نداشت اما عج  یدخترِک سرکش شباهت نیا 
 آهنربا! 

از  یشدم و دسته ا کشیسر و صدا نزد یشده بود... ب دهیمن آفر یکردم برا یاحساس م  دایجد
  یزود به خودش آمد... ب ی لیاما خ دی کش نیانگشت گرفتم... متوجِه حضورم شد و ه نِ یرا ب  شیموها

 از شکالت داشت... یا هی... ته مادمیزدم و بو کش  ینیانگشتانم بود را به ب  نِ ی که ب  ییتوجه تاِر موها

 سر و صدا! یالوند... چه ب  دمی_ترس

 ... ییسر و صدا ی کرده بودم به ب عادت

 ؟ یدی... چرا رو کاناپه خواب ری _سالم صبح بخ

 از دستم رها شد.. شی... موها دیبه سمتم چرخ  و

 ؟ یکن  یم کاری_چ

... امروز جمعه بود و شِب قبل بعد از  دمیخر  یجان م نزدم.. داشتم طعِم حضورش را به یهم حرف باز
بود و حاال آمدِن  دهیطلب حِس خواب از وجودم پر کش یسخت و کسل کننده با روز  یجلسه  کی

 ....نازیپر

 شده؟  ی_وا الوند! چ
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کرد.. احساساِت تازه  تی را با سِر انگشتانش رو به باال هدا میموها یباال آورد و آشفتگ دست
 شد...  رهی هوا گرفتم... بهم خ نِ ی سربرآورده از اعماِق وجودم خطرناک بود... دستش را ب

 ؟ یکن یم کاری چ نجایسالم دختر! ا کی_عل

 دستانم.. یعضالن  یپهنا نِ یب شدیزد.. مچ دستش فشرده م یا دهیترس  لبخندِ 

 کنم.. صبحونه آماده...  زتی ا_خواستم سورپر

 : دم یحرفش پر انِ یم به

 ! یمرِد مجرد نذار  هی یداده باشه که پا تو خونه   ادیبهت   دیخانم با  نیکردم پرو ی_فکر م

نگه داشتنش  یبرا یکه من تالش دی کش رونی ب میپنجه ها  انِ یتالش دستش را از م  یو با اندک  جاخورد
 نکردم..

 الوند... می_من و تو باهم بزرگ شد

مخالفت   خواستیرا بست... دلم م شیموها ی.. دلخور رو گرفت و با کِش مو، بلندادمیکش هوم
 کند....  ز یکنم.. حق نداشت آرامشم را حلق آو

 _مگه من برادرتم؟ 

 چپ چپ نگاهم کرد...  یو باهمان حالِت دلخور  دیگره خورده به سمتم چرخ یابروها با

 !؟ی دار  ی_بامن چه نسبت

ام داشت!  یدر زندگ ی!؟ چه نقشزدیوقت به من سر م   یچرا وقت و ب نازیسوال بود.. پر میبرا واقعا
حرف   یکرد و ب  تی از سِر عصبان  یبهش برخورد و خنده ا یل ی...! خنازیسوال از خودم بود نه پر نیا

 که گفتم:رفتن از آشپزخانه را داشت  رونیقصِد ب

 .. می_صبر کن... بمون باهم بخور

 ...میندار یبسه.. ما که نسبت یکرد  ییرایحرفات پذ نی... اوِل صبح با ارشدمی_س
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کوتاه به دنبالش    یزد و من با مکث رونی آورد... از آشپزخانه ب میخنده به لبها زانش یآو یو لوچه  لب
خزدارش را که به دست گرفت   یهرچه زودتر برود... پالتو  خواستی بود م عیرفتم... حرکاتش تند و سر

 مقابلش قد علم کردم: 

 ! ی_دل نازک شد

 ...دمیرا د  شی مژه ها یِ سیو من خ دیباالکش چشم

 ؟ ی_پر 

عنت کردم که چرا .. خودم را لدیکف چک  ِک یسرام یکه قطره اشکش رو  دمی انداخت و د ن ییسرپا
...  کردی ابدا نگاهم نم کدندهیلرزانش را گرفتم.. دخترِک  یسوالم را بلند گفته بودم.. با دست چانه 

 شناختم...  یخوب م  یلیدختر را خ  نی.. من ادنیعقب کش یکرد برا یبود اما مقاومت م ستادهیا

 خونه!  رسونمتی.. خودم ممی _بمون صبحونه بخور

چشم   یسرش را لمس کرد... تنها لحظه ا یگرفتند که رو یاز من فرمان نم  مینداد... دست ها  جواب
هر دو   یو دستم رو دمیسرش را بوس  ی... رودمیرا در آغوش کش  فشیو من انداِم ظر میدر چشم شد

و چهارسال بود که  ستی.. بمیگفت.. ما باهم بزرگ شده بود یراست م نازیقفل شد..*".. پر شی بازو
  نیبود که زم ییکه هنوز همان کودِک نوپا  دیرو! بغضش ترک یکرد دخترِک پر  یناز م میزانوها یرو
 کوچکش و من همان مرد! هرگز کودک نبودم... یاز زخم زانوها ختی ر  یو اشک م خوردیم

 !ی... ب.. ب.. بدجنسیل ی_خ

او بد نبودم! اما  یه برانبود... ک  یحرف راض نیحرفها داشتند... دِل نازکش به گفتِن ا  شیها لکنت
 ماند کنارش!  یبسته م شهیدست و بالم هم

 داغ.. باشه؟  رشکالِت ی ش وانیل هیصبحونه حاضر کن... با  رمیگیدوش م  هی_تا من 

  یشدند! حاِل ناخوشم از جا یرفع نم  میها ی... دلتنگدیباال کش ین یام برداشت و ب نهیس یاز رو سر
که  دمیچشمش کش یتکان داد و من انگشِت شصت پا دییبه تا  یگرفت... سر  ینشات م یگر ید

 به خودش داد و عقب رفت...  یتکان 

 ...ری _برو دوش بگ
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قدم که به سمت حمام برداشتم همزمان شد.. حوله ام را به دست گرفتم و پا به حمام   نیبا اول بازدمم
 ختهیرا فراموش کنم اما تمرکزم به هم ر یلعنت  یِ کردم آن تماِس تلفن یگذاشتم.. کالفه بودم.. تالش م

شده بود اما خودم......  متما  یطلب عال یبر کارم نداشت.. جلسه با روز  یر یعدِم تمرکز، تاث نیبود.. ا
از   نازیآواز خواندِن پر یزدم... صدا رونی و ب دمیبودم! دوش گرفتم و حوله پوش ختهیبه هم ر یحساب 

و از   دمینشست... لباس پوش یبه دل م بیداشت و عج  یآرام  ی... صدادیرس  یآشپزخانه به گوش م
لبخند زد اما من  دنمیبه محِض د  نازی پر وآماده بود   زیم  دمیبه آشپزخانه رس  یرفتم... وقت  رونی اتاق ب

بلم گرفت و من از را مقا   رشکالتی ش وانِ یکه ناخواسته در چشمانش بود را شکار کردم.. ل  یهنوِز غم
 ... دمینوش یدستش گرفتم و جرعه ا

 گشنمه.. یلی... منم خ نی_بش

و   یتوت فرنگ یکردم اما لبخند زدم و نشستم.. سمِت راستم نشست و نگاهم کرد... کره مربا سکوت
 ... ری سرش یو گردو و اندک   ریپن

 زم؟ ی عز یخور یم ی_چ

 .. تو شروع کن!دارمی_خودم برم

مکث کرد و مقابلم   یاما لحظه ا دیچی لقمه را پ نینان سنگک برداشت و اول  یتکان داد و تکه ا سر
 گرفت: 

 لقمه رو تو بخور... نی_اول

گل انداخت و من نفِس   شیلقمه، دستش را گرفتم... گونه ها  یِ و به جا زگذاشتمیم  یرا رو وانیل
 ... دمیکش ی قیعم

 _دستت درد نکنه نازدختر... فقط... 

 لهره نگاهم کرد... د با

 هنوز ساعت هشت هم نشده! ناز؟یپر یاومد یبا ک ؟یاومد یِ _ک

که  دیترس  دیشد... شا کتر یو نزد دمی! دستش را کشد یرا به دندان گرفت و چشم دزد نشییپا لب
 چسباند..  نهیچانه به س
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 ناز؟ ی_پر

_فکر کنم ساعت هفت بود... الوند من.. من.. َف َف فقط خوا خواستم واست صبحونه آماده کنم... 
 !ام یم ستیبارم ن نیاول

کرد... حاال من تنها   یرفت و آمد داشت در خانه ام اما قبال اوضاع فرق م ادیبارش نبود... ز نیاول
 تنها...  یبودم... تنها

 بود که.... ن ی_ِب بخدا َق قصدم ا

 ؟ی_تنها اومد

 نگاهم کرد... دهیترس یکرد و مثِل بچه ها سربلند

 _آره با آژانس اومدم... 

 کنم اما... تشیخواستم اذ ینم

 دونن؟ یخانم م نی و پرو دری_آقاح 

 بدنش را حس کردم...   یدما رِ ییگرد شد و من تغ شیچشمها

 _َن َن ن َ نه... 

 ؟ یچ یرعل ی_ام

 خم شد...  زیم یدسِت آزادش دستم را گرفت و رو با

 ...! یگی... الوند تو که بهش نمدونهی_نم

به  یدسِت خودم نبود که گاه ینداشتم.. ول یارتباط  چیه یرعلیچهارسال بود که با ام بایتقر
 !ی... و آخ از دلتنگشدیتنگ م شی دلم برا یو گاه دمشید یاز دور م  ی... گاهزدمیدانشگاهش سر م

 کردم؟! من فقط خواستم...  یاصال مگه من کاِر بد  ؟ی پرس ی_الوند... چرا م

 را رها کردم و لقمه را گرفتم و به دهان گذاشتم...  دستش
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 انداخت... ری داد و مغموم سر به ز هیتک   یصندل  ینگرفت، به پشت یاز سمِت من جواب یوقت

 _صبحونتو بخور دختر! 

 کارش درست نبود.... نیا دیفهم ی م دینداشتم که با یاصرار  نکرد و من یحرکت

بلند   ز ی و از پشت م دمیرا سر کش  ری ش وانِ یگرسنه بودم.. ل یل یخ نکهینخوردم باا  شتریلقمه ب چند
 شدم...

 من بلند شد که گفتم: متعاقِب 

 بمون کارت دارم..  ی_صبحونتو که کامل خورد

نم داشت... وارِد اتاق شدم و به   مینداشت... هنوز موها حی به توض یاز یکامال واضح بود و ن حرفم
 فرستادم  یامک ی عارف پ

سِر نقشه کش ها نظارت داشته باش!" و ارسالش کردم... لِب تخت   یلطف کن رو هی ؟ی"سالم خوب
 کرد...  یبود که تمرکزم را کم م یهم جزِو مسائل  نازی.. پردم ینشستم و پوف کش

 جوابم را داد ع یسر عارف

 راحت" التی"سالم باشه خ 

زدم و از راهرو گذشتم...   رونیکه گذشت از اتاق ب یا قهیکرد! ده دق  ینم یچقدر خوب که کنجکاو و
بودم، نشسته و خودش را سرگرِم تلفنش نشان   دهیآن خواب یِ که شِب قبل ، رو یکاناپه ا یرو نازیپر
 بود... یشیداد... حرکاتش نما  یم

 _بابِت صبحونه ممنون! 

 نزد... قهوه ساز را به برق وصل کردم و برگشتم... هنوز تکان نخورده بود  یکرد و حرف  سربلند

 م؟ یحرف بزن شهی_م

 _نه...

 .. دیباال پر میابرو  بزند.. هردو یخواست حرف  یبود.. نم  زیبرانگ  نیتحس صراحتش
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 _باشه! 

سّن کم دوست   نیدختر را با هم  نیبود... حداقل با خودم روراست بودم.. ا ادیز یهمه سرد نیا
 کردند، پسِر ناخلف، نمک خورده و نمکدان شکسته!  ی فکر م گرانیاگر د یداشتم! حت

ام با چنگ و دندان حفظ کرده یِ و چهارسال زندگ  یسپر کردن داشتم اما حاال نه! بعد از س نهیس توانِ 
 در ذهنم اکو شد.... رگذاریتاث ی... و باز همان نه کلمه دی پاش یداشت از هم م

را به دست گرفتم و روشنش   ون یزیدم کردم و فنجان به دست به سالن برگشتم و کنترِل تلو قهوه
جرعه از قهوه را    نیهنوز سر از تلفنش بلند نکرده بود... آخر نازی بود و پر نییپا ی ل یخ  شیکردم... صدا

 گذاشتم که توجهش به من جلب شد! زی م یفنجان را رو یخوردم و طور 

 خونه...   رسونمتی_م

 _الوند؟

 تعجب ابرو باال دادم  ینشانه  به

 ! رهیه.. حوصلم سرم برگردم خون  خوامی... من.. من نمیکار ی_امروز جمعه س... تو هم ب

 دادم کنارش باشم!  یم حی ترج  یکار داشتم ول یل ینبودم.. اتفلقا خ کاریب

 _خب؟ 

 ! شدیدختر بزرگ نم نیبه سمتم آمد... ا یموذ  یکاناپه انداخت و با لبخند یرا رو  تلفن

کنه..   یسِر سوزن به من توجه نم هیاندازه  یرعلیام یدون یتو که م نی قربونت برم... بب ی_الوند؟ اله
 خودخواهه.. فقط به فکر خودشه و دوست دختراش!  یلیخ

 ام درد! یشانینبض داشت و پ  گردنم

حوصله   چوقت یمامان هم ه چی بارم منو ببره گردش... بابا که ه هینشد  رهیبا اونا دور دور م نهمهی_ا
تو..  یخونه    امیکه ب نهیمن ا  حِ ی تفر هم ندارم که باهاش وقت بگذرونم.. به خدا ینداره... دوست

 ... شمیخونه رو مرتب کنم و غذا بپزم خوشحال م کمی  نکهیهم
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 نِ ینگاهم کرد و کنارم نشست.. اخم کرد و آست ینشان ندادم.. با حالِت خاص یعکس العمل چیه
 لباسم را گرفت که تا آرنج تا خورده بود...

  تیاذ دمی... امروز منو ببر گردش.. قول میهم نکرد ی_حداقل به پاِس زحماتمم که شده تشکر نکرد 
 نکنم.. 

 زد و گفت:   یچشمک نازیو پر  دیسمِت چپم باال پر یابرو یِ تا

پارک رفت..   شهیسرده نم یلیبخدا... هوا خ  دمیامروز! پوس هی.. کمی کالفت نکنم.. فقط  خورمی_قسم م
 !ی م سوار تاب منو هل ندادبار  هی... یبردیبچه هم که بودم منو نم یدونم دوست ندار  یم

 ترس از افتادنش داشتم!  من

 ! ی_جوِن پر 

 کرد!  یم داینقطه ضعفم را پ  داشت

 یانجامش بد یتون یم نکهیپس ا  تهیسرگرم یو آشپز  یزکار یدوما اگه تم  کارم؟یگفته ب  ی_اوال ک
 رون؟ یتو رو باخودم ببرم ب  ی.. سوما به چه عنوانزتهیخودش جا

رو برگرداند... خنده ام    یظیو با اخِم غل  دیگران تمام شد که دستش را پس کش شیبرا میها حرف
 گرفته بود.. از جا بلند شدم و تا وسِط سالن رفتم... 

 !برمتی _آماده شو م

 دختر را دوست داشتم!  نیبود! من ا  یاز دِل نازکش در آورده باشم راِه خوب نکهیا یِ برا حداقل

گل  یگونه ها یواشکی یبچه بود گاه یندش را حس کردم... وقت لبخ دهیاز گلش شکفت و من ند گل
 خواهرانه... برادرانه...  یاندک یگرفت... مرده بودم برا یقرار م  میانداخته اش مورِد هجوِم بوسه ها

 یم  یکنم! دلش جوان  یعنوان، همراه یو خودم را رها کردم تا دخترک را ب دمیپوش  یگرم  کتِ 
 بودم! رشدهی پداشت که  یخواست و چه گناه 

 یکه امکان داشت کش آمده بود... پالتو ییبه دست خارج شدم لبش تا جا فیاز اتاق، ک یوقت
 : د یچی پ میدست دوِر بازو دنمیو به محِض د دهیخزدارش را پوش
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شدن! باورم   وونهیگفتن د ی و م  دمیخند  یگردش قطعا م یبر یگفتن منو م یروز بهم م هی_اگه 
 ...ایخدا یالوند... وا شهینم

ربط   نازیاز هرچه به پر بردمینزدم که لذت م یتکان خورد... حرف  یز ی.. تِه دلم چدییگونه به کتفم سا و
وقت بگذرانم   یفارغ از درد، کناِر کس  یاز چهل روز آرامش نداشتم، اندک  شتریحاال که ب شدیداشت.. م

 ! د؟یخند یکه م

که قصد   ییاز آن روِز شوم و کذا یبدتر بود... حت شهیاز هم  میهانروزی! حاِل اد یفهم ینم  چیه مانیپ
 ...شدینداشت تمام شود.... دلتنگ بودم! تمام نم

ادامه  یشِب گذشته را آب کرده بود به رانندگ یتوجه به نِم باران که برف ها یو ب  میشد  نیماش سوار
پخش شد و من به روبرو زل  ی م یمال یِ قیدست دراز کرد و ضبط را روشن کرد... موس نازیدادم... پر

 زدم...

 م؟ یری_کجا م 

 رفت؟!  شدیکجا م یزمستان  رِ یدلگ یصبِح جمعه  کیاز ده گذشته بود... در  ساعت

 ؟ید یم حی _تو کجا رو ترج

 فکر کرد... یبه چانه زد و با ژسِت خنده دار  دست

.. میهم قدم بزن  کمی.. یدوچرخه سوار  ای یناهار... اسب سوار  میبعدم بر ..می بخور یبستن هی_اول 
دونم   ی.. نم میبخند می.. بگمیچرک بخور چی.. شام ساندومیبچرخ کمی.. می بام غروبو نگاه کن  میبر

 !میباش  یکنن.. ماهم اونجور  یم کاری معموال پسردخترا چ

نگاه ها..  نیاز ا شدیخندانش نگاه کردم... معذب م مرخِ ی به ن کباری هیرا کم کردم و هر دو ثان سرعتم
  یوقت شد،یرا با دست گرفت... شرمزده که م   فشیک یانداخت و گوشه  نییدر آخر خجالت زده سر پا

از  ....دمرتکب شده بو یکاِر اشتباه یگفت، وقت  یگفتن داشت و نم یبرا یحرف   یوقت د،یترس یم
چشمانش درست   یکه کناره  ی... خطوط شدیتر م ی تر... دوست داشتن نی ... دلنشباتریز شهیهم

 !ایآمده بودم گو ایکرد... عاشق به دن یرا دلبسته م دیبد دیمِن ند شدیم

 ... میری م ی_هرجا بگ
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خلوت    ابانِ یاز خ کباری یا هیصورتم... من هنوز هم دوثان یزده سربلند کرد و ماتش برد رو شتاب
 نی... ادیبود که با  یآرامش، همان نی داشتم.. انگار ا یبی ... حاِل عجزدمیگرفتم و بهش زل م یچشم م

شد و با    سی زد و گونه ام با برخورِد لبش خ یو دخترک ذوق زده جست دیتپ ی م میدختر.... قلبم مال
 یاثر  چیه از هجومش به خنکا افتاد... فرمان از دستم در نرفت... در سرعتم هبه تالطم در آمد یِ هوا

  هیبوسه شب  نیروح از تنم رفت.. ا یلحظه ا یبرا یلبخند نزدم... نگاهم عوض نشد ول ینداشت... حت 
 نبود! یبوسه ا چیبه ه

و من سه مغازه به دنبالش گشتم و  ی.. گفته بود شکالت می خورد یدخترک باهم بستن  یخواسته  طبقِ 
 بود شکالت! شیموها یحال و هوا هِ یکردم... شب دایپ

همچنان در حاِل پخش   یمیمال یِ ق یچانه به من زل زده بود.. موس رِ ی و دست ز دهیچسب  نی دِر ماش به
تمرکزم  ... حاال تماِم گرداندیکردم و تمرکزم را برم  یگوش م یق یذهِن آشفته ام موس یبرا یبود... گاه

داشتند؟ به   دیام که تاِر سف قهیکناِر شق یکرد... موها یمن نگاه م  زِ یخّط نگاهش بود.. به چه چ یِ رو
 دانم از کجا کناِر چشمانم سبز شده بود؟ یکه نم یبه خّط لبخند  ای ش،یته ر

 _الوند؟

 کرد...  یم میو صدا زدی حرف م شهیهم  کاش

 _جانم؟ 

 کرد... من ماهر بودم در خواندن...  یم  ریی تغ  شیلحِن صدا دیشن  یجانم م یوقت

 ؟ یرفت  ی_تو به ک

آن مرد... آن زن..  ی... چهره اورمی ب ادیخواستم به  یرا عوض کردم و به سوالش فکر کردم... م دنده
 نامفهوِم گذشته... یپازل ها دنِ یسخت بود چ 

 _از چه لحاظ؟ 

 و چهره... از همش مهمتر اخالقت!  کلی _از لحاظ قّد و ه

از   یکی! می درست به خاطرشان نداشتم... تنها بودم... نه! همه تنها بود یحت یداشت وقت  یتیاهم چه
 ! شتریب  یکی
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 دختر؟!  یخور یم یی_چه غذا

به گذشته پرت کرده بود را  ناز یکه مرا از کناِر پر یتکان داد و انگار سواِل به آن مهم یدست کالفه
 کرد که گفت:  فراموش

 دختر؟  یگیالوند.. هنوزم به من م ی_وا

 بگم؟  ی_چ

 باال داد و با ناز گفت:   ابرو

 نننننننااااااززززززز ییییییی _پررررررر

 ست؟ یدختر ن نازی_پر

 : د یجابجا شد و خند  یصندل یرو

 ندارن!  تی _نه... فرشته ها جنس 

... دخترک  نیبهتر از ا یز ی... هم ذهِن او و هم ذهن من از مسئله، پرت شد و چه چدیبلندتر خند و
خواست؟ من آرامش و   یچه م ای و چند ساله از دن ی مرِد س کیتوانست حالم را دگرگون کند!  یم
 آرامشم بود... ی از منبع ها یک ی نازیپر

 یو از دنده ها میخورد کیلش یاو هردو ش یسرو شد... طبِق خواسته  نازیپر  یها یبا شوخ  ناهار
  یکرد! وقت  یم ر یدور از خودم س یی از من جا یمیاز نشاط بود... ن ی... بمب دیبخت برگشته خند وانِ یح

جز گوش کردن به حرفش   یمصّر بود چاره ا یهنوز بر دوچرخه سوار  نازیو پر می از رستوران خارج شد
 نداشتم..

 _اهِل خونه نگرانت نشن!

 ... رونمیگفتم که با دوستم ب شنی_نم

گذراند...  یگفت و با من وقت م یکه دروغ م  یگفتم به دخترِک سرکش ینزدم.. چه م یحرف  گرید
 کرد؟!  یم یچه فکر  دریح
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 رفتن! ینرفتن و از او التماس و خواهش برا یبود... از من اصرار برا یباران به قّوِت خودش باق  هنوز
 یدوچرخه  ک یدوچرخه رفتم و  هیکرا یپارک کردم و به سمِت باجه  ابانی خ یرا گوشه   نیماش

رکاب    کساعتی پشت سرم..  نازیبود! من جلو نشستم و پر نازیهم به اصراِر پر نی کردم... ا هیدونفره کرا
که به   یباران  کرد... از نمِ  یم ان یاحساسش را ب  شتری بود و بلند بلند ب ریناپذ  یخستگ نازیزدم و پر

کرد و من    یم انیخاص ب   یجانیرا با ه  زی... همه چدیدو یکه سرمازده م یتا گربه ا خوردی صورتش م
 امی دوست داشتن یِ به پرواز به پر  هیشب یتندتر رکاب بزنم تا حال  کردمیم یدادم و سع یتنها گوش م

به لب آوردم   یکرد.. لبخنِد محو یم  یتداع میبست و حاِل پرواز را برا یچشم م  نازی دست بدهد! و پر
 قلبم شکر کردم... من کامل نبودم! یخدارا در گوشه   دیو شا

... مثِل گربه، لوس دییسا میو باز هم گونه به بازو دیرا چسب میبازو یدو دست  یاز دوچرخه سوار  بعد
 بود!

 فشاِر دستش به راه افتادم... فرو بردم و با بمیهردو دستم را دروِن ج  

 ...میراه بر کمی_

 را حس کردم...  شی پالتو یِ س یداشت و من خ یبرنم  گونه

 دختر! یخور ی _سرما م

 گرفت و گفت:  امی سخت و عضالن یِ از بازو یشگون یتوجه، ن یجا به

 _به من نگو دختر... 

 : دمیمن باز پرس  و

 بگم دختر؟   ی_پس چ

 !نازمی! من پر؟ی_باز گفت

وقت از روز   ن ینبود و قطعا ما ا چکسی پارک زل زدم... ه یلبم نشست و به انتها یرو طنتی ش  لبخندِ 
 ! میشده بود وانهید

 .... نازمی_پر
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آخرش باعِث لذتم شد... و  تِ ی مالک مِ یخودش را با همان آهنِگ خودش تکرار کردم اما آن م  ی کلمه
 به لب آورد به جانم نشست! نازی" که پری"جانم

دادند  یغروِب بام را نم دنِ ید یاجازه   دهیدر هم تن یبود... ابرها   یکی رو به تار شهیزودتر از هم  هوا
و من قبول کردم... آنقدر غرِق   می موکول نکن یگر یخواست رفتن به بام را به وقِت د نازیاما باز هم پر

 موکول کرد! ردابه ف شدینداشت.. م  یتی برده بودم.. اهم ادیبودم که تلفنم را از  نازیپر

شلوارم فرو کرده بودم تا خطا   بی بود و دستش حائِل کمرم... هردو دستم را دروِن ج  ستادهیا کنارم
 من محتاج! یو دست ها  دیطلب  یدختر لمس م نینرود... ا

 الوند...  ی_مرس

 ؟ ی _بابِت چ

 شهر نگرفتم... یچراغ ها یِ ند و من چشم از سوسوسمتم سرچرخا به

 _بخاطِر امروز... 

 ! یرعلی باشه... مقصر منم و ام ادی ز تیروزا تو زندگ  نیاز ا دی_با

چشمانش رد شد و   ِک ینزد یاز فاصله   یباران  یکرد و من به سمتش سر چرخاندم... قطره  سکوت
عاشق   دی بود و با یر یاساط یعاشقانه ها هِ یاندازه شب ی پلک زدنش ب  یشد... صحنه  نی نقش بر زم

 ...شدمیم

 الوند...  ی! ولست یمقصر ن ی_نه کس

شد    کیزود هوا تار یلینداشتم... خ یسرماخوردگ چیاز ه یخوب یقرمز شده بود و من خاطره  شی نیب
 ...دمید یم  یپر  کیاز  یاهیس یو من هاله 

 _جانم؟ 

 !م؟یریم  رونی ب ینطور ی_بازم ا

 چانه اش را لمس کرد...  دستم
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 ! یخور ی .. سرما میبزنم گرم بش وی بخار نیتو ماش مینی_سرده.. بش

 که مانع شد... رمی فاصله بگ خواستم

 .. گرممه!ستی _سردم ن

  راهنمیپ یدکمه ها  یچراغ ها زل زدم.. دستش رو یِ نمدارم زدم و دوباره به سوسو یبه موها یدست
 کم آوردم... کبارهی کردم!  یفکر م  یو کتاِب فارس  دهیو من به آن تکه لباِس رنگ پر دیچرخ  یم

 خونه!  رسونمتی.. منازیپر می_بهتره برگرد

و    کیتار ن،یبود و با نوِر ماش ستادهیا نازیرا فشردم و سوار شدم.. پر نیماش  موِت یفاصله گرفتم... ر و
 را به حرکت درآوردم...  نی ماش را روشن کردم و ی.. سوار که شد بخار شدیروشن م 

 .. ساعت هنوز هفت هم نشده! نیتو ماش نجای! هم میبمون گهید کمی_

 حرفش را گوش ندادم و به راهم ادامه دادم...  نباریا

 زم؟ ی _الوند؟ عز

 انداختم.. ینگاه میشدم و سپس به سمتش ن  ابانی را به راست چرخاندم و وارِد خ فرمان

 شد؟  یز ی_چ

 _نه..

فاصله بود که تلفنم به صدا درآمد.. تلفن   ابانیخ  کیبه عمارت تنها   دنی.. تا رسدیسوال نپرس  گرید و
دادم  حی بود... ترج  مانیجلو متوجه شدم که پ ی شهیدر ش  رشیداشبورد بود.. از انعکاِس تصو یرو

 به حرف آمد:  نازیکردم جوابش را بدهم.. تماس که قطع شد پر ادهی را پ  نازی پر یوقت

 ! ؟یبود؟ چرا جواب نداد ی_ک

شهر و نوِر    یبود و نوِر چراغ ها  ک یتار نکهیخانه باا ِک ی بودم... نزد ختهیآشفته بود.. به هم ر ذهنم
داده بود..   هی تک نی به ماش ادهیدادم.. پ صیرا تشخ   یرعلی ام نِ یکرد اما ماش یرا کم م  دمیها د نیماش

 آماده نبودم..   داری د نیا ی.. برادیرا د یرعل یبعد از من ام  نازیپر



 سکون

78 
 

 .. الوند؟!یِ رعل یام ی_وا

 و من متوجه قطع شدنش نشده بودم... دیبار ینم  باران

 شو برو تو عمارت!  ادهی.. تو پنازینداره پر ی_اشکال

 بود! دهی.. ترس دیسمتم چرخ به

 الوند...  ی_ول

زکردِن کمربندم رو به  کردم و بعد از با رفعالی را غ یفاصله متوقف کردم.. قفِل مرکز  یرا با کم  نیماش
 گفتم:  تی با قاطع نازیپر

 با من! یرعل یبرو تو عمارت.. ام حیحرِف اضافه و توض  یشو.. سالم کن و ب ادهی_پ

 دمیشد.. د  ادهینزد و بعد از بازکردِن کمربندش پ ی را به چنگ گرفت.. حرف  فشی ک یو دسته  دیگز لب
انداخت و وارد خانه شد و   دیزود رد شد.. کل  یل یرفت و خ  یرعلیفروافکنده به سمِت ام یکه با سر 

 ادهی! پبود ربط به باران ن  یبلندش آشفته شده بود که ب بایتقر ینکرد.. موها یحرکت  چیه یرعل یام
ر  مت کی یتکان نخورد و من با دوگام با فاصله  ی رعلی را شکار کردم.. ام  نازیشدم و نگاِه آخِر پر

  یجلز ولز م   ک،یالست رِ ی گذشت.. قطراِت باران ز ابانیخ  ی هیبا سرعِت کم از حاش ین ی.. ماشستادمیا
  رونیب  درنگیپاکِت سف زا یگار ی.. نِخ سدمیپاکِت دستش چشم باال کش یکردند... با تق تِق صدا 

 زد:   قتریلبش گذاشت.. با فندک روشن و دودش را سمتم فوت کرد.. پِک دوم را عم یو گوشه  دیکش

 با تو؟  یپر  ای یبود ی_تو با پر 

گرد تنش بود که  قهیشرِت  یو ت  نی.. شلواِر جزدیم رونی تمام شد اما هنوز از دهانش دود ب سوالش
 ! دریح  یها یبود مثِل جوان پی کرد.. خوشت یم لی را تکم پشیت  یبلند بایکِت تقر

خوب  ادی و نوِر ز گاریو دوِد س  یکی کردم از پِس تار  ی... سعدیکش یم گاریمقابلم س یرعل یام و
 خودش نبود! دی.. شانمشی بب

 !ی_جواب نداد
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 یچه م د یکرد.. با  یدود م گاریس  نیبر ماش  هیهمچنان با تک  یرعلی شدم و ام  کینزد گریگاِم د کی
و فرار   ردی گ  یرا نم  شیها زکردهیاز عز یکیساده دسِت   یدعوا کیپدر با  کیگفته بود   دریکردم؟! ح

 با من داشت؟ برادرم بود و خواهرش معشوقه ام؟!  یچه نسبت یرعلی کند! ام ینم

به صفر رساند و با دو انگشت،    یرعلی انداخت و خاموشش نکرد.. فاصله را ام نی زم یرا رو مهین  گارِ یس
داد سکوت    یحرکت را انجام م  نی ا یرعلیجز ام یو هرکس یر حالِت عادلباسم را مرتب کرد.. د ی قهی

 کردم اما...  ینم

 هندستون کرده؟ ادِ ی لتی_بعِد چهارسال ف

چندان  دی ! شاد؟یکش  یم گاریس  یرعل ی خبرداشت که ام  دریو پنج ساله بود... ح  ستیتنها ب  یرعل یام
  یِ قابِل هضم نبود؟! برادِر خون  می داد اما چرا برا یکار را انجام م نیا ینبود و هرکس یمهم یمسئله 

 کردم؟!  یچه م دی کش یم گاریمن س یِ من نبود و اگر برادِر خون

  یخوایم ی.. باز اسمت، رسمت، افتاده سِر زبون مادرو پدِر من! چ یچرخ ی_دوروبِر خونه و خواهرم م
 خونه؟  نیاز جوِن ا

کردم اما قابِل قبول نبود..   ی.. درک مدمیفهم یکالفه بود و من خوب م نگاهش را شکار کردم... خشمِ 
 بهش حق ندادم که حق با او نبود! چوقتیه

لبش گذاشت و دستم مشت  ی.. گوشه دیکش رونی ب یگر یو نِخ د دیبا دو انگشت به پاکت کوب   دوباره
گنگ و نامفهوم   شدیساطع م  یدوِد کم شی لعنت  گارِ یکه از سِر س یشد.. با فندک روشن کرد و درحال 

 گفت: 

 ..رونی جداس.. از ما بکش ب  تیاز ما.. راهت جداس.. کارت جداس.. زندگ رونی .. بکش ببی_الونِد اد

 خونست...  نیسمتش ا هیمن  یِ _راِه من، کاِر من، زندگ 

 کف زد:  یش یرا با دوانگشت گرفت و نما  گاریو س دیباال پر شیردوابروه

 کردنت نداره...  یباز  لمیف دنِ یبه د یل یم یکس  نجایا یبود.. ول  رگذاریتاث نی_آفر

شدم و کناِر گوشش لب   کشیلبش گذاشت، نزد  یرا گوشه  گاریباِر دوم، س یبرا یزد و وقت   پوزخند
 زدم: 
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 !یوقت بذار واسه حرف زدن از راه و کار و زندگ  هی ی.. دود کن و فرصت کردیدار  یپاکت مردونگ هی_

صورتش را نشانه برود...! سوار   یِ ماندم معلوم نبود مشتم کجا یم شتریفاصله گرفتم که اگر ب  و
صدا درآمد و   به امی باِر دوم و سوم و چهارم، تلفِن لعنت یاز کنارش گذشتم و دور شدم... برا  نیبرماش
 جواب دادن نداشتم..  یبرا ییمن نا

و باالخره بعد از   دمیکش  قینفِس عم نیمتوقف شدم.. چند ابانیخ یآخر تحمل نکردم و گوشه  در
 برگشتم.. تلفن را برداشتم و تماس وصل شد... یبودن به زندگ  نازیروِز با پر کی

 شده که... ی_سالم.. چ

 که زد، ادامه ندادم! یباحرف  و

 !ستی... حالش خوب ننجایالوند؟ خودتو برسون ا یی_کجا

 از جا کنده شد...  آفک یبا تِ  ن یصبر نکردم و تلفن از دستم رها شد و ماش  یمن حت و

متِر آن خراب   یمتر به سانت  یکجابود! بلد بودم سانت زد ی که ازش حرف م یینجا یدانستم ا یم خوب
دانستم...  یرا نم   دمیچطور به آنجا رس نکهیسرم آوار شد! ا یرو  ایشده بود؟! انگار دن یشده را... چ

آتش روشن بود آرام   شیپاها رِ یکه ز یبه کس  هی... شبدمی را مقابلم د  مانیبه خودم آمدم پ یفقط وقت
 ! دیجوش یو قرار نداشتم... عرق از فرِق سرم م

 روم... _آروم الوند.. آ

 ...نمشیبب  خواستمیم فقط

 ...دمید یرا تار م  مانیپ

 _کجاست؟ تو کدوم اتاق؟

 به اعماِق مغزم نفوذ کرد:  شیکتفم گذاشت و با درد چشم بستم.. صدا یرو دست

 !ارمی آب واست ب وانیل هی سای.. وادهی_رنگ و روت پر
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کم  یِ .. موهادیدست از کار کشنزد اما  یماندم... حرف  رهی من بدوِن مکث چشم باز کردم و بهش خ و
 تنش...  دِ یو روپوِش سف  یپروفسور  لی بیو س  شیبود... ر دمیمقابِل د نکشیپشت و ع 

 مان؟ ی_کجاست پ 

حرف ازم فاصله گرفت و من به دنبالش روانه شدم.. من به دوِر راهرو    یبه تاسف تکان داد و ب یسر 
حالش خوب باشد...    دیماندم و با یسِرپا م دینداشت با یت ی! اهمد؟یچرخ ی راهرو به دوِر من م  ای

 و گفت:  کرد.. با دست به داخل اشاره دیباز کرد و کنار کش مهیو در را تا ن ستادیا یمقابِل اتاق 

 سادست! یِ سرماخوردگ  هیند.. فقط .. الونجاستی_ا

  یباعِث رو به موت بودنش شد! از کنارش گذشتم و ب کباریکه  یساده ا شهی هم یها یسرماخوردگ 
  یروشن گذاشتم.. تخت و پنجره  مهیرفت قدم به داخِل اتاِق ن   یتوجه به حالم که رو به وخامت م

  یرو  او الغرش ر فیکردم و جسِم نح  زی... چشم ردمیبود که د  یز یچ نیفرو رفته اول یکی بلنِد در تار
نداشت.. جلو رفتم و باالخره   یکه حجم کردی نم یبود چه نبود فرق   ی.. چه تخت خالدمیتخت د

نوِر چراِغ    رِ یرنگ و بلندش... ز  ییخرما یباز.. موها مهین  یخمار و لب ها  ی... چشم هادمشید
 قالبکناِر تخت  یها لهیم یر دو دستم را لبه  شدم و ه کینزد شتری.. بزدندی بدرنِگ اتاق برق م

شناختم... کِف دسِت   یحاالتش را م ی.. تب داشت من همه زدیم ی کردم... پوسِت تنش به سرخ
از تب و من کجا   سوختیبود و تب داشت.. م نیقینشست و چشم بست...  اشی شانیراستم بر پ

 بودم؟ 

چند  نی گذاشتم و پلک نزد.. در هم  اشی شان یمن نبودم... لب بر پ  نباریهم سرماخورده بود! اما ا باز
 لرز به تنم انداخت...  اشیکرد... لبم نمدار شد و داغ سی را خ اشی شانیکوتاه قطراِت عرق پ  یلخظه 

 ...شتمی... پنجامی_اومدم... من ا

 ی.. چه ممانی پکرد چه برسد به او... چهل روز ازش دورماندم تنها به حرِف  ینم  یرا راض خودم
هوا نبود... انگشتانم  ای.. گودمی نفس کش قیعم  قِ یچه بر سرم آمده بود؟! عم  دیفهم یچه م د؟یفهم

  یم ینوازش ها اظهاِر دلتنگ نیخوش رنگش را فتح کرد... با هم یها ییخرما  یشگیطبِق عادِت هم
 ...شدیکردم و رفع نم 

 م! نترس.. من هستم... هست یچی.. از ههیسرماخوردگ هی_
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.. پلک باز کرد و به پنجره چشم دوخت.. من به  فشیانداِم ظر یکردم اما همچنان خم بودم رو سربلند
 یو نه م دیبخش ی... نه مشدیو رو م   ریکردم و دلم ز یکه رنگ باخته بودند نگاه م  ییها هیقرن

 ! دمیبخش

 ...!یشی آروم... من اومدم... خوب م ششششی_ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بود و   یخواب  یگذاشته بود و کنارم نشست... سردرد داشتم.. از ب یکتاب  یدو فنجاِن قهوه رو عارف،
عارف و نه به  ی... دو روز در اتاقش و کناِر تختش سر کرده بودم و نه به خواهش هایگرسنگ

ا تا  مر رفو عا  دیماندنم را بر یِ بود که پا دریتماِس ح نی نکردم... در آخر ا یتوجه مانیپ یدستورها
 کالمش وادارم کرد برگردم...   تِ یکلمه گفته بود"برگرد" و قاطع  کیخانه رسانده بود.. 

 از فنجان ها را به سمتم گرفت:  یکی گذاشت و  زیم  یرا رو کتاب
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 ..کنهی سر دردتو خوب م نیبخور.. کافئ  ری_بگ

آتش تار    یشعله ها یِ داد و سرخ  یم شی را نما  رشیبود که تصو نهیشوم یبه قاِب عکس باال نگاهم
 د یرس یبه نظر م 

خب هوا سرده...  هیعیچرک کرده! طب  نشیسرماخورده و س کمینشده که.. حالش خوبه  ی_الوند؟ طور 
 عادت کرده!  گهیخداهم د یاون بنده 

لبم را   اشیرفتن؟! فنجان را از دستش گرفتم و داغ شیکردم به هربار تا مرِز مردنش پ  یعادت م دیبا
داد و من  هیمبل تک یِ کرد... فنجان به دست گرفت و به پشت یقهوه حالم را بهتر م  یِ سوزاند... تلخ

 .. دیرس  یکه تا سرشانه اش م شیموها یِ چشم برنداشتم از بلندا 

  کردیافاقه نم گهیخونه و بهش سر بزنم.. د  امیب  دمیرس  یاواخر نم نیقبول کردم چون ا مانوی_حرِف پ 
 و چهارساعت کنارش باشه! ستیداشت که ب اجیاحت  یکی.. به نازی اومدن تو و پر

ام   قهیمدام در شق یاعصابم منقبض شده بودند! رِگ دردناک یفرستاد... رشته ها رونی را شل ب  نفسش
 ... زدینبض م 

 عارف...  ی! ولشنیم ض یسرماخورده.. همه مر ستی_چندان مهم ن

 فنجان ثابت مانده بود  یقاِب عکس چشم گرفتم و به عارف دوختم که لبش رو از

 خونه! گردهیگوش کردم.. برم مانویهرچقدر دور بود و حرِف پ  هی_کاف

 حرف زده بودم ثابت شد   تی من که با قاطع یخورد و رو یدر حدقه چرخ  چشمش

 درمان داره.. بذار بمونه!  ی_طول دوره 

 راحت تره...  المی خ ینطور یا همکاراش هرروز سر بزنن! اهم ب  مانی_خودم هستم.. پ

 گذاشت و اخم کرد:  ز یم یخشم رو یرا با کم   فنجان

منم خدا  یداره.. تو که سرکار  ازی ن ژهیاون به مراقبت و یدونیالوند؟ خوبه خودت م  ی_کجا هست 
 ! ادیبرنم یهم که کار  نازیمشغولم از دست پر  یول  خوادیشاهده دلم م
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بود نه تحمِل دور   دهیفا یعارف؟! ب  ای کردم  یخورده را رها کردم و بلند شدم.. من درک نم  مین ی قهوه
و من ضعف داشتم اما دلم،  دی طلب   ی.. مراقبت مدادی بودنش را داشتم نه دلم به برگشتش رضا م 

 روحم، مغزم.... 

 بزن...  مانی زنگ به پ هی یم یالوند؟ قبِل هر تصم یدی_شن

که دوساعت خواب، ابدا  یدار ی خواست بعد از سه شب ب یخواب م  یلم اندکزدم.. د  رونیسالن ب  از
شده بود! وارِد اتاق شدم    قی... انگار که زهِر مار در چشمانم تزرسوختندیکرد و چشمانم م ینم  تی کفا

 یصدا تمگرفتم.. تا پلک بس  یدوش م دی... لباسم مناسِب خواب نبود و بادمی تخت دراز کش یو رو
عارف به گوشم   یقدم ها یآوردم... صدا  رونشیشلوارم ب   ِب یبلند شد.. نا نداشتم اما از ج تلفنم به هوا 

 رفت...  یبه سمِت آشپزخانه م  دیکه شا دیرس

 ناز؟ ی_جانم پر

 بود چنگ به دلم انداخت..  شیکه در صدا یبغِض آشکار  و

 ؟ ی_سالم.. الوند؟ قربونت برم خوب 

 فرستادم...  رونیو نفسم را پوف مانند ب دمی کش میصورت و موها ی باال آوردم و رو دست

 کرد؟ یکار  یرعل ی... امستمیسالم دختر... بد ن کی_عل

 کرد... یرا نم نکاریافتاد و کاش ا هیگر به

 الوند؟ ی نگفت.. تو خوب ی چی! نه ه ؟یبعد به فکِر اون  یدار  یر یدرگ نهمهی_ا

 _خوبم... 

 لرزِش صدا حرف بزند: کرد بدوِن   ی و سع دیباالکش  ینیب

 ... یو ناراحت بش  ادیب  ادتیترسم  یحالشو بپرسم م  خوامی_م

 نرفته بود که قصِد برگشت داشته باشد... ادمیصدادار زدم..  یزهرخند

 خانم خوبن؟   نیو پرو  دری_خوبه فقط سرماخورده.. آقاح
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 الوند؟  یکن ی _چرا بحثو عوض م

 کردم...  سکوت

نگرانته.. چندبار خواست زنگ بزنه بابا اجازه نداد گفت   یل ی.. مامان خرسوننی _خوبن و سالم م
 صداتو نشنوم و حالتو نپرسم..  ومدیمن.. من.. دلم ن ی .. ولیاستراحت کن  یکه بتون  میمزاحمت نش

 !؟ دمیکشیچه م دیفهم  یچه م یکس

 کار! سرِ  گردمیو صبحم برم  کنمی استراحت م کمی .. بگو نگران نباشن.. ی_ممنون که زنگ زد

 سکوت کرد  یو لحظه ا دیکش هوم

 ؟ یی_تنها

 شدم..  رهی فرو رفته خ یک یسقِف در تار به

 _عارف هست!

 ؟ یخورد یز ی _هوم... باشه.. چ

لباس... کرخت   ِض یدوش گرفتن داشتم و نه تعو یبرا یی آماده کردم که نه نا دن یخواب  یرا برا خودم
 شده بودم 

 ... ری_بخواب دختر! شب بخ

 ! ری_باشه.. شب توهم بخ 

 بستم و تکان نخوردم... چشم
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  نکهی.. از صبح سرپا بودم و به نظارت کردن گذشت! باادمیبود که به شرکت رس میدوازده و ن ساعتِ 
مکث کرده و درجا   امی تکه از زندگ کی یبازهم تکه تکه شده بودم و هوش و حواس و دل ودماغم رو

کردم..   ی منبودنم را جبران  دیسرم شلوغ بود و با  یلی افتادم... خ یعقب نم  یکار  چیاما از ه زدیم
  ی خسته داشتم که در تن  یرنجور و جسم  یقرار گرفته بود.. کاِر سخت، روان  یدیجد  یشرکت در مرحله 

 یژه شروِع پرو یهفته ها نی خواست در اول  یساخته شده از فوالد رو به ذوب شدن بود... دلم نم
  نگیمن وارِد پارک زکردم.. مجبور بودم! عارف بعد ا یطلب درجا بزنم... سخت تر کار م یساخِت روز 

 باز گذاشتم...  مهیشد و من صبر نکردم و زودتر از او وارد اتاقم شدم و در را تا ن 

 گذاشت:  زمی م یقطور رو یپرونده  نیبه در وارد شد و چند یبا تقه ا یوانیمر

 لطفا..  نیچک کن  هی ناروی.. ادی_سالم قربان خسته نباش

 ...دمیکش رونی کتم ب  ِب یرا از ج سمیتکان دادم و خودنو  سر

 تمومه! گهید کساعتی_

 د یرنگش کش یمشک یبه مقنعه  یزد و دست یلبخند
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  یدارن باهاتون همکار  لیتماس گرفتن و گفتن تما  داری_چشم.. فقط جناب مهندس، از شرکِت د
 باشن!داشته 

 سِرکارتون..  دی_بعدا با آقا عارف دربارش صحبت کن... فعال بر

 گفت:  کردی دستش را جابجا م لِ ی که داشت وسا ی عارف همزمان وارد شد و درحال و

 بامن صحبت کنه؟ وی_چ

  زانیرفت و در را بست.. عارف کتش را آو رونیب  یکوتاه دیعالمت دادم و با ببخش  یوانیسر به مر با
قرارداد و   شیپاها یسامسونتش را رو فیگذاشت.. نشست و ک زی م یدستش را رو یکرد و پوشه 

 بازش کرد: 

 کن..  یدگ یداده بهش رس یدرخواست همکار  داری_شرکت د

 کنم؟! یدگ یتا رس هی_هوم.. جوابت چ

 به امضا داشتند... ازیسطرش را از نظر گذراندم.. ن را باز کردم و سطر به زیم یرو  یاز پرونده ها یکی

 _بگو نه..

 _چشم..

  قیتحق  شتریسطرها ستاره گذاشتم تا بعدا عارف ب یرا باز کردم.. کناِر بعض یبعد یزدم و پرونده  امضا
گرفت.. پرونده را   یعارف قرار م  دِ ییمورد تا  کبار یقبل از امضا  دیپرونده نامفهوم بود و با نیکند.. ا

 گذاشتم.. یکنار 

 ؟ یمونی _بعدازظهر شرکت م

 _تا شب... 

  زیهم مرتب شدند.. به سمِت چِپ م یبعد پرونده ها امضا شده رو  کساعتی نزد.. درست  یحرف  و
 اشاره کردم 

 چک کن!  ناروی_ا
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 دستم را دنبال کرد رِ یمشغول بود.. مس یبلند کرد.. عارف هم حساب  زیم یِ از رو سر

 _چشم.. الوند..؟! 

 ماندم  منتظر

 ؟ یشده.. فرصت دار   یبه چ یفهمم چ  یکنم نم یم ی_هرکار 

بود و به خطوِط کج و  ستادهی ا ینقشه کش زِ ی بلند شدم و به سمتش رفتم.. پشِت م زی پشِت م از
 ... کردی نگاه م یجی معوج با گ

 به وقت داشت...   ازین  یلبود و  یقابل فهم زِ ی... چدمیکش  یفرض یکش برداشتم و با انگشت، خطّ  خط

 _بچه ها روش کار کردن؟

 !دنینفهم  ی_آره ول 

 مخصوصش گذاشتم... ِف یتکان دادم.. کاغِذ نقشه را برداشتم و لوله کردم و در ک  یسر 

 ... یاتاق مهندس  میریکنم.. برو به پرونده ها برس... تموم شد م  ی_شب روش کار م 

 من نشست...  یصندل   یرفت و رو  زمیبه سمِت م عیو مط دیباال پر  شیابرو یِ تا کی

 ...دم یشماره گرفت.. دو قهوه سفارش داد و من پوف کش یرا برداشت و با حالِت خاص  تلفن

 الوند!  ری_سخت نگ 

  یبلند و غبارو دود... امروز باران نم  یزد و من به سمِت پنجره رفتم و باز هم برج ها یلبخند مچهین و
 د!بو  زتریو آسمان تم   دیبار

 تازه دم داخل شد... یدو فنجان قهوه  یِ حاو یِ ن یبه در زد و با س حمزه

 ... دی_سالم خسته نباش

 را گرفت:   ینیس  یبی بلند شد و با شوِر عج عارف

 _به به به... ممنون آقا حمزه... 
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 _نوش جانتون! 

و   گذاشتز یم  یفرو کرد و عارف دو فنجان را رو بشیدستش را دروِن ج یو حمزه تکه پارچه  برگشتم
 را به حمزه برگرداند...  ینیس

 ! یر یبگ ی الوند.. بخور انرژ  ای_ب

 شدم و فنجان را برداشتم.. کینزد

 مهندس؟  یآقا دی_خوب هست

 _ممنون... دستت درد نکنه حمزه! 

 طعِم گذشته را نداشت...  یز یچ چیه  یداشت... ول یحاِل خوش قهوه

قهوه به  دنِ یمرا گرفت و همزمان با نوش ینشستم و عارف بازهم جا  یصندل یرفت و من رو  حمزه
 کرد... لبم به فنجان، دلم هزارتکه! یدگی پرونده ها رس

گذاشتم و بلند   زی م یسرد شده را رو یو قهوه  دمیپر رونیکارم که زنگ خورد، از فکر ب  زِ ی م یرو  تلفنِ 
 شدم.

 پرونده ها بود...  رِ ی درگ بیعارف عج 

 _بله؟

 .. وصل کنم؟ نیتماس دار هی_سالم مهندس.. 

 ! شدیم کینگاه کردم.. داشت به دِو بعدازظهر نزد میساعِت مچ به

 ! دی_وصل کن

 از تلفن فشردم! یتوجه به عارف دکمه ا  ی تماس قطع شد و ب و

 !دیی_سالم بفرما 
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به عارف انداختم که متفکرانه به کاغذها زل  ینگاه می .. ن دیرس یبه گوش نم  یز ی خط چ یآن سو از
 نوشت...  یم یز یچ  یزده بود و هر از گاه

 ! دیی_بفرما

 تلف کردن نداشتم.. یبرا یوقت

 _سالم!

 ! دیکش رونی را ب شیخروارها فکر، صدا  رِ یاز ز ی ک یباز همان ارتعاشاِت صدا... انگار  ایخدا آخ

 _وقِت استراحتته!

هرگز   نروزهایبه خطا رفت چون ا رشی را ثابت کند؟ هرچند ت یز یخواست چه چ یحرف م نیباا
 نداشتم! یاستراحت

 _مهندس الوند؟!

 مشت شد و کناِر رانم متوقف شد... دستم

 _حاِل پسرم خوبه؟ 

انداخت... متوجه وخامِت حالم نشد...  نیینگاهم کرد و سر پا هیصدِم ثان  کیسربلند کرد و تنها  عارف
 ...دندیناخواسته به هم چسب می! ابروها؟یبه چه حق برد؟ی لفظ را به کار م نیا یچه کس یبرا

 نجا؟ یا ؟یگرد  ی_دنباِل پسرت م

و بهم زل زد... رو  دیو گر گرفتم.. عارف انگار با حرفم مشکوک شده بود که دست از کار کش دیخند
 .ناخواسته.. د یلرز یام مرا نداشتم... دسِت مشت شده  دنشیگرفتم که تحمِل د

 شرکِت من...  ای پسر... ب  نمتیبب دی_با

 نگفتم... چی.. با دست عالمت داد و من هستادیبلند شد و مقابلم ا زی از پشت م عارف

 ؟ یدی_شن
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  دایپسر پ  یکلمه  دنِ یبود که من با شن  زی رآمی اندازه تحق نی دادم به هم یم نازی که به پر ی دختر  ِلفظ
 کردم؟!

 _باتوام پسر... 

  نیهم داد نزد... که حرفش مثل مته بود و هم یفرق سرم... آن روز لعنت ید روحرِف آخرش پتک ش  و
 لب فروبستن...  یبود برا یارتعاشاِت صدا کاف 

 .. امی اون اطراف، واسه برداشتنش نم فتهی_اگه کالهمم ب

 توانستم... ی حرف زد.. حداقل من نم شدیمرد نم  نیعوض شده بود... باا  نظرم

 ماندم.. لب زدم:  رهیو من بهش خ  دیکش شیبه موها یکالفه دست عارف

 دور باش... می_از من و زندگ

 به زبان آوردِن اسمش... ی به فکر نبود برا یاز ین

 !ومرثی_دور باش ک 

 : دم یرا شن  شیتلفن را از گوشم فاصله بدهم که صدا  خواستم

 ! بیمن وصله الوند... الونِد اد ی به اراده ای.. دنارمیاراده کنم تا پسرمو به دست ب دی_من با

... لعنت...  یناِم خانوادگ  نیرا.. لعنت به ا بیکرد... الونِد اد یم دیمن را تهد یکرد.. لعنت  یم دمیتهد
 به جدا کردِن روح از تنم!   کردی م دمیتهد

 و من فاصله گرفتم..  دیرا عارف از دستم کش  تلفن

 _الو.. الو...

 گفت...  یبلند َاهِ 

 خواست؟! یم ی! چومرث؟یبود؟ ک  یبود الوند...؟! آرمان نو؟ اون.. اون لعنت ی_قطع کرد.. ک



 سکون

92 
 

به   یفی خف   یشدم.. لبم با لرزه  رهی و من به برج ها خ ستادیو مقابلم ا دیدستگاه کوب یرا رو  تلفن
 آمد...  یطرِح لبخند، کش م

 ... خوادی_پسرشو م

 و متعجب گفت:  دیارف زل زدم.. ابرو به هم رسانگذاشتم و به ع وارید یرو   متیرا با مال مشتم

 !؟یچ  یعن یپسرشو؟  ؟ی_چ

 خنده گفتم:   نِ یشد و ب   لیتبد یکوتاه ی... کم کم به خنده شدیلبم پاک نم یلبخنِد مضحک از رو نیا

 و شش سال...  ستی_اومده منو نابود کنه عارف.. بعِد ب 

 را گرفت و تکانم داد:  میبازو

 خواد؟ یم یچ  زنه؟ی _باِر اوله زنگ م

 خونسرد به خنده ام خاتمه دادم و فاصله گرفتم.. کامال

عارف... منو نه... البرز رو   خوادیرستوران هم زنگ زده بود.. پسرشو م  میکه رفت  یبار   نی_نه.. قبِل آخر
 !خوادیم
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خواست! از شرکت، از   یروِز خسته کننده، دلم رفتن م کی ربع به هشِت شب بود و بعد از  ک ی ساعت
کرده بود، از خانه و از   دنیتا به حال شروع به بار  ش یپ  کساعتی که  یشلوغ، از برف یها ابانیخ

ت به من  شرک ناز،یبود! البرز، پر اجی فرار کنم! نباشم اما به بودنم به ماندنم احت خواستیخودم... دلم م
 داشتند!  ازین

  یلیرا به خاطر آوردم و خودم را لعنت کردم که چرا جوابش را ندادم... خ ومرثیهم مکالماِت ک  باز
 یروز  خواستیگوش کردن بود نه من دلم م یبرا ی گفتن داشتم اما نه او آدِم مناسب  یحرف برا

 افتادهعقب  یکار داشت... من اما مانده بودم تا به کارها یلی! عارف رفته بود و خ نمیمقابلش بنش
بود... همچنان مشغوِل کار بودم که  ختهیبه هم ر زیدور شده بودم از کار... همه چ یلینظارت کنم.. خ 

تلفن همراهم به صدا درآمد.. حساس شده بودم به آونِگ تلفن ها... عارف بود.. با لمِس انگشتم،  
 تماس وصل شد: 

 وند؟ _الو ال

 شده؟  ی_سالم چ

 ...دمیشن ی را م نشیماش یچراغ راهنما یصدا

.. م یبخور یز ی چ هی ییجا  هی میباهم بر  یاینشده نگران نباش.. گشنم شده بود گفتم ب یچ ی_ه
 ؟یهست

نخواستم  یبود.. هنوز وقت داشتم که کار کنم ول  میانداختم.. هشت و ن  ینگاه  امی ساعِت مچ به
 م.. درخواستش را رد کرده باش

 دنبالت؟  امیب  ای یای_م

 .. دمیچشماِن سوزانم کش یِ پا دست

 کن! امکیآدرسو پ  امی _خودم م
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 ...نمتیب  ی_باشه پس م

 قطع شد...  یکوتاه یتلفن با خداحافظ و

  دمیرنگم را پوش یمانده کار کردم و بلند شدم.. کِت سورمه ا یباق یدو پرونده   ینداشتم رو یا عجله
 یزدم و روبرو رونی ب  فمیو دکمه اش را بستم.. هوا سرد بود مطمئن بودم.. با برداشتِن تلفن و ک

 گشت.. یم یز یتنش به دنبال چ یزده بود و با وسواس و کم  نکی.. ع ستادمیا یوانیمر

 .. یوانی کن خانم مر زتیم ینظم  یواسه ب یفکر  هیشد  دای_پ

 شد  نیشده بلند شد و خودکارش پخش زم  هول

 ن؟ یریم  نی.. ش ش شما دارنیجناب مهندس به خدا متوجه نشدم اومد دیببخش  یوا_

 تکان دادم و خودکار را به سمتش گرفتم:  یشدم و خودکار را برداشتم.. سر  خم

 .. دیباش نجایصبح هشت ا  یول  دیبعدم بر دیبمون گهید کساعتی .. تا رمی _بله دارم م

 هم سوار کرد  یمقابلش را رو یترس کاغذها  یاز رو یرا گرفت و با لبخند خودکار

 ه؟ ی_مدرک مهم 

 ؟ ی_چ چ چ

 زدی همچنان هول و شتابزده با لکنت حرف م یوان یبا ساعت انداختم.. مر  یظاهر  ینگاه مین

 ..دینگران نباش   دی.. شما برشهی م دایسادست.. پ یبرگه  هی_ن ن نه قربان.. 

تلفن، شوک زده اما خونسرد   یباِر دوم با صدا یشتم و وارِد آسانسور شدم.. براحرف از کنارش گذ  یب
 نفس تازه کردم...  نازیپر یشماره  دنِ ی آوردم و با د رونشیب

 ناز؟ ی_جانم پر

 و چه بهتر...  کردی نم هیگر نباریا

 الوند؟  ی_سالم خوب 
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را   موتشی رنگم رفتم و ر اهیس نِ ی شدم و به سمِت ماش ادهی متوقف شد و من پ نگیدر پارک  آسانسور
 فشردم: 

 شده؟ یز ی.. چستمی_خوبم بد ن

 فوت کرد یرا هم در گوش  شیفرستادِن نفسش صدا رونی با ب همزمان

 _نه.. دلم تنگ.. ش شده بود

ط  را خ ینشسته بود.. من دلتنگ ناز یکه پر ییگذاشتم.. همانجا یصندل یرا کنارم رو  فمیشدم و ک  سوار
 ...نازیپر یاو و برا یبه خط حفظ بودم.. دلتنگ بودم برا

 بشه! یکه رفِع دلتنگ ؟یدار  یا دهی_ا

 : دیخند  زیر

 ...یتو باشه.. ول  دنیاگه واسه د  یحت رونیب ام یتونم االن ب ی_حرف زدنتو دوست دارم.. نم 

با   شدیم دهیکه هنوز کش  یرا به حرکت در آوردم و به آونِگ حرِف آخِر ول نی را زدم و ماش کمربندم
 گوش سپردم...  شی لرزاِن صدا یتارها

 بشه...   یرفع دلتنگ دمی_واسم حرف بزن من قول م

گوِش زبانم   خواستی م نازیپر  یبزنم ول  یکه حرف کردی نم ی.. درخواستزدیحرف نم   چوقتیه البرز
 !شدم؟یعاشقش م دیباشد... نبا

 اونو تکرار کنم! خوادیتو فکرته و دلت م  یز یچ هی گهیبگم؟ احساسم م ی_مثال چ

 بود..  نیخنده اش دلنش  یصدا

 ه؟ یچاره چ  ی _حاال اگه من دلم نخواد بگم و دوست داشته باشم تو خودت بفهم

رفتم که شک نداشتم عارف آنجا به انتظارم نشسته بود...  یر ی زدم و به سمِت مس رونی ب نگی پارک از
سرآشپز... سکوت   نیکجا را قبول نداشت... که عادت کرده بود به دستپخِت مادر و تنها ا چیه یغذا

 کردم و سکوت کرد... 
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 _الوند؟

 فرمان را گرفتم.. یبلندگو زدم و دو دست یرا رو شیصدا

 _حاِل البرز بهتره؟ 

 ... دلم تنگ بود!دمشید یم دیشده و من بابهتر   گفتیم مانیپ

 کجاست؟  یرعل ی_خداروشکر.. خوبه.. ام

 ...دونمی_نم

 خانه نبود؟!  یرعل یام

 خانم...؟!  نیو پرو دریآقاح ست؟ین ی_خبر 

! حداقل  یفقط به من فکر کن   خوامی.. من میهربار نصِف توجهتو به اونا ند شهی_خوبن الوند... م
 ...زنمی باهات حرف م یوقت

 هم حق داشت! نازیپر دی خودم نبود.. شا تِ دس

 _باشه دختر... 

 ... بیاد ومرثِ یلفِظ پسر از زباِن ک یادآور یبا   ختمینکرد اما خودم به هم ر یتیشکا  نباریا

 ؟ ی_شرکت

 رستوران! میری _با عارف قرار دارم.. م

 خواست... یم  یو من حس کردم که چقدر دلش همراه دیکش یهوم

 نخوردم...  یز ی.. منم چنجایا یومدی_م

 هنوز شلوغ بود..  ابانی.. خستادمیچراغ قرمز ا پشتِ 

 ..شمی_مزاحم نم 
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 .. ی_مراحم 

 !شد؟ی سکوِت سرسام آور تمام م نیگفتم تا ا یچه م دیسکوت کرد... با و

 ناز؟ ی_پر

 ؟یخوایم  یز یچ  زم؟ی_جونم عز

عقلم بگذارم و از    یپاها را رو نیهم  خواستیپدال گاز فشردم... دلم م یسبز شد و من پا بر رو چراغ
 کنم...  یرویدلم پ

 رستورانم..! کینزد گهی_برو شام بخور... منم د

 ؟ یر یم ی_دار 

سر و سامان چه  یب یزندگ  کی یتکه تکه شدن برا کردی درک م یدستم مشت شد.. کس  نِ ی ب فرمان
  یچه بود؟! البرز رو میبرا نازیدهد.. پر رشییتوانست تغ   ینم یبرادرم بود.. کس  یرعل ی داشت؟ ام یحال

  یلیبودم.. خ یتا به شکمم برسم! عصب  زدمی و من با کالچ و ترمز و دنده سروکله م شگاهیتخِت آسا
 ...شهیاز هم  شتریب

 .. یبش  تیتو اذ خوامیمن نم  گمی...؟! نازدختر حرفمو گوش کن.. قبال گفتم بازم منازی_پر

 کرد دخترِک مغرور و سرکش! بغض

 که...  امیزودتر ب تونمیفردا صبحونتو من آماده کنم.. کالس دارم م یدیم اجازه مبه ی_باشه.. ول 

کرد..   یقواعد و قانون حفظ م  د یبودم که با یبود که حاال من بدوِن وجوِد البرز، مرِد مجرد دهیفهم
بود... مثِل  یدوست داشتن نازیدست از پا خطا کنم اما پر گذشتیهرگز از فکرم نم نکهیتنها بودم و باا

که دوستم  یدختر کام نگرفتن از  یداشتم برا ییکرد و من چقدر توانا یام موسوسه  دهیرس  یبیس
 داشت و دوستش داشتم!؟ 

 .. خورمیم یز یچ هی .. خودم ستی_الزم ن

 امان گفتم:مکالمه انِ ی پا یکه برا بودم کیبه رستوران نزد  بای لرزانش در خاطرم زنده شد.. تقر ی چانه
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 ...ی_شام بخور و بخواب دختر... خوب بخواب 

 ! زمی... عزری _باشه.. شب بخ

 بود... ی به دلم ننشست که از سِر دلخور  زمیعز نیا

 شدم... ادهیبه دست پ فیک نیو به محِض پارک کردِن ماش  دمیرا که قطع کرد به رستوران رس  تلفن

رفتم... با چشم به دنباِل عارف گشتم..   یشگیرستوراِن هم یرا فشردم و به سمِت ورود موتیر
سرش گرِم تلفن همراهش بود   یدنج  یکه در جا دمیپر شده بود و باالخره عارف را د زهایاز م یتعداد

دو   ،یکوتاهرد شدم و با سالم  ز ی دوم انِ ی... پاتند کردم و ازم زدی و تند تند کتاِب مقابلش را ورق م
گذاشتم و عارف که سربلند کرد نشستم.. دست دراز کرد   ی صندل   یرا رو  فمیکتم را باز کردم و ک یدکمه 

 و سالمم را جواب داد...

 وقته منتظرم..  یل ی.. خیرکردی_د

 شلوغ بود..  ابونامیکار داشتم خ کمی_

  زیم یاحترام، کتابش را بست و گوشه   یتلفنش را قفل کرد و به نشانه  یگفت و صفحه   یهوم
 گذاشت..

 رفت؟  شی _کارا خوب پ

 یرا به قطره ا  شیلبها یِ خواست خشک  یزد.. تنها م شی به لبها یبلنِد آب را بلند کرد و کم  هیپا جامِ 
 آب تر کند.. 

 یروز   اروی نیبه هم.. فکر کنم ا ختهیباال.. اوضاِع ساخت و ساز ر  دهیمصالح کش متِ ی ق خوردهی_آره.. 
پروژه رو بسازه و سود کنم..  یکی مصالح گرون شده گفته بدم دسِت  دهیطلب شاّمه سگ داره بوکش

 باشه... تونهینم  نمیالبته که جز ا

 دادم و متفکر سر تکان دادم: ه یتک ی صندل  ِیپشت به

 م؟ ی_ضرر کرد
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من باهاش تا کرده بودم   یآوردم ول ری سخت گ مویکه از قبل باهاش هماهنگ کرد اروی_نه بابا.. اون 
تونه   یقرارداد بستم.. نم شیماه پ  میو ن کی متِ یو به ق  ستیمصالح واسم مهم ن  یو ارزون  یکه گرون

فکِر همه جاشو   ت راحت.. داداش التیاونه نه ما.. تو خ یهم باشه پا  یجور کنه.. ضرر   دیبزنه با رشیز
 کرده!

دست گارسون را خبر کرد و رو   یگذاشت و با اشاره  زیم  ی... جام را رویکج شد به طرِح لبخند میلبها
 به من گفت: 

 ؟ یخور یم ی_چ

 ! هی.. واسه جفتمون کافارهیمخصوِص سرآشپز ب  ی نی_بگو س

 گفت و بعد از سفارش دادن، ادامه داد: یا باشه

بعِد  گه،ی.. از دو هفته د میدیبه توافق رس  یدیت کرده بودم آخر سر با امصحب  مانکاریچندتا پ هی_با 
 نیخودشه.. به ا یسرجا ی.. همه چمیکن  یکارو شروع م  گهید یجاها یسر  هی و  یاز شهردار  هیدییتا

 مقوله فکر نکن خودم هستم! 

 آب برداشتم و به لب زدم.. جامِ 

 !ومدمیاز پِس کارا برنم  یون سهل و آس نیوگرنه به ا ی_خوبه.. خداروشکر تو هست

 لم داد:  بای و دستش را به چانه زد و تقر د یخند  یبا ژسِت خاص 

 گرفتم.. ادیهم انجام بدم از خودت  ی_من هرچ

 شدیبود که م  یکس نیرا برداشتم و بازش کردم...عارف قابِل اعتمادتر فمیگذاشتم و ک زی م یرا رو  جام
صورتش   یگذاشتم.. خنده  زیم یبا طرِح دو گِل بزرگ را برداشتم و رو  یباهاش حرف زد... کتاِب فارس

سالن   یاهویه بای خم شد.. تقر زی م  یچشمانم و کتاب، به گردش افتاد... رو نِ ی محو شد و نگاهش ب
 شده بود... شتریب

 ه؟یچ نی_ا

 _کتاب...



 سکون

100 
 

جلِد    یخوش رو یکه با خطّ  ی... بلند بلند اسمدیم کشدراز کرد و کتاب را برداشت و چهره در ه دست
 کتاب نوشته شده بود را خواند: 

 ..... ی! دوِم دبستان.. مدرسه بی_الونِد اد

 شده رو به من گفت:  دهی در هم تن یبا ابروها و

 کتاب.... نی_ا

 از لباِس البرز..  کهیت هی فرستاده! با  ومرثی_ک

 پرت کرد...  زیم یرو بایکشان کتاب را تقر  پوف

 الشخور؟!  نیا هی_هدفش چ

 چشمم را لمس کردم...  یگذاشتم و با دو انگشت نشانه و شصت گوشه  یکنار  یصندل  یرا رو فیک

 کنه... یباز  خوادی_م

 ؟ ی_چه باز 

 ...خوادی _البرزو م

 کرد:  ومرثینثاِر روِح ک ییبلند باال هه

 ؟ یکن  کاری چ یخوای_م

 صفحه، ثابت شدم و مقابلش گرفتم:   کی یرا برداشتم و ورق زدم.. رو کتاب

 !نیبب  نوی_ا

تر    یکتاب دقت کرد برزخ یِ به عکِس کوچِک پنهان شده ال شتر یرا از دستم گرفت و هرچه ب کتاب
 : دییشد.. فکش منقبض شد و دندان به هم سا

 ن؟ یخانواده هست هیبگه شما   خوادی_مثال م

 بود:  دهی.. حنجره ام به هم چسبدمیآب را دوباره برداشتم و نوش جامِ 
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 _نه...

 گذاشت و گفت:  زیم یمقابلم رو ینگاه میکتاب برداشت و بعد از ن یرا از ال  عکس

 کتابتو واست فرستاده؟! یِ گذاشته ال وی عکس خانوادگ نی_پس چرا ا

که آمده بود   یو مرد  دیکش یم دکیرا که عنواِن مادرم   ی شدم.. زن رهی دروِن عکس خ یچهار چهره  به
 !میتیبه کودکاِن  هیفروغ، شب  یتا آرامِش نداشته ام را جهنم کند.. البرِز دوساله و من... با همان نگاِه ب

 ... کردمی هفت هشت سالم بود.. تو مدرسه نگاش م یعکسو من گذاشتم.. وقت نی_ا

 ...ختیار تماِم معادالِت ذهنش به هم رخشِم عارف فروکش کرد و مات براندازم کرد.. انگ کبارهی

 ...یازشون نداشت یدِل خوش  یکردم از بچگ  ی_فکر م

 اما خانواده ام بودند.. پدر، مادر، برادر! نداشتم

 الِ ی .. با خشهیو تصور کنم همون م نمیبب یکائناِت.. هرچ   یتابلو هیکردم چشمام  ی_بچه بودم.. فکر م
 خراب شد! یکه همه چ دینکش کماهی... به  شهیدرست م یبود که همه چ ن یتصورم ا  یخاِم بچگ

 در فضا پخش شد و من عکس را دروِن کتاب گذاشتم و بستم... یمیمال ِک یموز

 به؟ ی عج یچ  یدونی_م

 نداد.. جواب

 !هیبهم بفهمونه هدفش چ خوادی! منهیکتاب هم نیو هدفش از فرستادِن ا دهیعکسو د نیا نکهی_ا

 ه؟ ی_خب چ

 مضحک...  یپرت کردم.. باز لبم کج شد به طرِح لبخند فمیک یگرفتم و کتاب را رو  ور

 ! ؟یقراره به آرزوت برس نکهی_خانواده شدن؟ ا

چتِر  ی  هیسا رِ ی کرده بودم.. ز ی و چهارسال زندگ  یس ومرث یداشت عارف.. من با ک یخام  الِ یخ چه
 ! ایپدِر دن نیتر ی .. لعنت بیاد ومرثِ یو با افکاِر ک دریح  تی حما
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  ومرث،یک خواد؟ی البرزو م ینیب  یداغشو تازه کنه.. نم  خوادیخانواده رو داشتن.. م هی_نه.. حسرِت 
 !خوادی شکسِت منو م

زود   یل یو خ دیرا چ  زیگفتن نبود... گارسون آمد و م یبرا یماتش برد و سکوت کرد که حرف  عارف
 گفت:  جی درهم و گ بود اما باهمان حالتِ   امدهیرفت.. عارف هنوز به خودش ن

 کرد ما... یگفت کنار بکشه.. چرا کار   ی_پس چرا به اعتماد

 : دم یحرفش پر انِ یم به

بهم   نکهیبدتر باشه؟ ا تونهیم ی که از خوِن خودشم چ  یاما واسه من دونمیهدفشو نم نیتر ی_اصل
 مناقصه برنده شدم از صدقه سِر اونه... نی! که اگه تو استمین  یچی بفهمونه ه

 و در آخر گفت:  میشد رهیبه هم خ یقانع شد که سکوت کرد... لحظه ا انگار

 _شامتو بخور.. 

از کباب را به دهان گذاشت  یشده بود اما قاشق و چنگال به دست گرفت و تکه ا یعصب دمیفهم یم
برداشتم و قبل از   یکباب و ترش  ی از او تکه ا تی خورد و اشاره کرد شروع کن... به تبع یترش  یو با کم 

 به دهان بگذارم گفتم:  نکهیا

 شدن؟ ی_پدر و مادرت چ

 باشه!   زیآم  تی.. خداکنه عملش موفقرنیبعد م  ی_تا آخِر هفته 
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 فرمان ثابت ماند.. یرا پارک کردم و دستم رو  نیماش

  یشده و حاال فرصِت مناسب روقتیگفته بود د مانیالبرز! پ گر،ید یبود و طرف  قرارمیطرف، دِل ب کی
 شهی.. همشدیآتشم م یالبرز، آِب رو دی! بایدلم ابر  یِ .. خودش نبود و من هوا ستیمالقات ن یبرا
بودم که  گفتهبود که آنقدر  یبود! نقِش پدر و مادر و دوست و برادرم را داشت.. البرز کس  نطوریهم

مشت  یدست ها  نیگفت.. ا ی وقت بود نم  یلیزبان خ نی... حاال ادیرس یم چیبه ه مینگفته ها
! من دل شی درماِن تاِر موها یبرا کردی درد م میکردند.. سِر دست ها یوقت بود نوازش نم  یل یشده خ

را زدم.. عارف بعد از شام به  نیماش موِت یشدم و ر ادهینازک بودم... عقلم را، دلم به تارج برده بود.. پ 
 مانِ یسردر آورده بودم.. با پ نجایاز ا کبارهیکرده بود و من  یخداحافظ یپدر  یخانه  قصِد رفتن به

آورد!   یکه دلم تاب نم  نمشیاما بب  ریتوانستم هرچقدر د  یشک م  یمخالف صحبت کرده بودم و ب
از برف    دهیهنوز پوش نیکرد... زم یم ییاز رنگ خودنما یگذشته بود و ماه، با خرمن  مهیساعت از ن

 ستادیکردم و وارِد ساختمان شدم.. نگهبان در اتاقش بود و ا  یو بلند را ط ض یعر یبود.... پله ها

 ! د؟یی_بفرما

 !نمیهستم.. اومدم برادرمو بب  بی_سالم.. اد

 دیخارج شد و مرا د دیبا روپوِش سف  یاز اتاق ها مرد  یک یاز  ،یحرف یتا نگهبان دهان باز کند برا و

 داخل.. انیبذار ب  ستین  ی.. استاد مشکلبی_سالم جناب اد

 شناختمش جلو آمد و دست دراز کرد:  یکه م دیتکان داد و مرِد روپوش سف یسر  نگهبان

 داره؟ یجان.. ممنون.. ب  نی_سالم رام
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 شانه ام گذاشت:  یو دست رو دیخند

 که به اتاقش سر زدم خواب بود...  یبار  نی.. آخرروقتهیبودنش د  داریواسه ب کمی_

 ! کردی در خانه و در قلب و روحم درد م شی... جامیبه اتاقش رفت  یمنته یِ باهم به سمِت راهرو  و

 اتاقشه.. راحت باش! نی_ا

 راهرو و راه پله ها رفت...  یبه کتفم به سمِت انتها یرا گفت با ضربه ا  نیا

صدا وارد شوم.. اما به محِض   نی خواستم با کمتر یو داخل شدم.. م دمیکش ن ییدر را پا  ی رهیدستگ
حالت نگاهم کرد.. جا    یبود.. به سمتم سرچرخاند و ب  داریکه ب دمیقدم گذاشتن به داخِل اتاقش، د

تخت،   کی .. ستادمی.. دِر اتاق را بستم و با دوگام بلند وسِط اتاق ااوردمیخودم ن  یخوردم اما به رو
  یِ فلز  زِ ی م یکه رو یشده با پرده، دسته گل دهیپوش یکوچک، پنجره ا  یونیزیتلو  ،یمتر  مین یخچال ی

شناختم گِل مورِد عالقه  یبود که م نازیپر ی قهیخشک شده به حتم، سل یِ گلها ن یاتاق بود.. ا یگوشه 
گذاشتم و  یرا گوشه ا فمی طبِق عادت ک رب  میاز هم دور افتاده باش میو ن کماهی اش را... انگار نه انگار 

  دمیسف راهنِ ی پ ییباال یحالت! دو دکمه  یکرد.. همچنان ب  یآوردم و او مدام نگاهم م رونیرا ب کتم
و کناِر تخت نشستم..   دمیکش ش ی کناِر پنجره را پ یِ را تا آرنج تا زدم.. صندل نم یرا باز گذاشتم و آست 

  فتری اندامش را ظرکه  یگرد قهیشرِت  یِسُرم وصل بود... ت تش هنوز رنگ و رو نداشت و به دسِت راس
 رونیاتاق کامال به اندازه بود... نفسم را پرفشار ب  ی... دمادیرس  یاش م نهیداد... پتو تا س ینشان م

 باال رفته باشم... یفرستادم انگار که از کوِه بلند

 _امروز حالت چطوره؟ 

 کرده بودم..  ی سکوت، زندگ نیسکوت بود.. من با ا شهیهم جوابم

 !یبراومد یخوب از پِس سرماخوردگ  نباریا گفتیم مانی_پ

گوشت و   هیال نیچند یگردنش ورم داشت... من نبِض قلبش را از رو ی.. رگ هاداشتیبرنم چشم
 ...دمید ی پوست و استخوان م

 تنها اومد؟!  دنت؟یاومده د یک  نازی_پر
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ز کنم به کردم که دست درا دای.. لبخند زدم و باالخره جرات پدمید زیم  یرا به گِل رو نگاهش
پشِت دستش را  یکمرنگ شده  یِ کبود یشدم و دست سمِت دستش بردم و جا زی خ مینوازشش.. ن 

 لمس کردم... هنوز لطافِت بچگانه داشت پوستش...

اتاق راحت   نی! حاال تو چندمتر از ایبزرگ نی_انگار که سر از قبر درآوردم... جام تنگ بود تو شهِر به ا
 شدم..

خشک شده ام را به    یبلند شدم و لب ها  یصندل  یکم حجِم دستش را فتح کردم و کامال از رو یموها
داشت... استخوان ترکانده بود اما  یبچگ یکه هنوز بو  یبرادر  دمیبوس  قیتبدارش زدم... عم  یشانیپ

  یابود... انگار در هرکج مانی ها یاز کودک یهنوز نماد میمن که البرز برا یبرا   شدیعوض نم یز یچ
 و شش سال قبل!  ست یدر ب شدیجهان که او بود زمان متوقف م

 بود... ینطور یکه اگه ا ینخواستم نباش  میبارم تو زندگ  هی_از من دلخور نباش البرز... 

 کنم..   یو من زبان به کام گرفتم... آمده بودم رفِع دلتنگ  خوردی اش تند تکان م نهیس ی قفسه

 از رقبام جلو بزنم..  کنمی م ی.. دارم سعهیخوب ی_شرکت تو مرحله 

 رنگش را لمس کردم...   ییخرما ی*"... موها

!  شهی.. تا اونموقع تحمل کن... تموم ممیکن یم یخونه... بازهم باهم زندگ  یگردیزود برم یل ی_خ
کنم..  یمحافظت م  یز یبرم... اگه من برادرتم تو رو از هرچ ییهستم... من کنارتم و قصد ندارم جا

 .... ی... حت یما فاصله بندازه حت نیتونه ب  ینم  یکس

کردم... لب از هم باز کرد و    یکه پشِت لبش بودند را حس م   ییداغ بود... من حرف ها نفسش
 کردم...  ابشریآب، س  یوان یرا با زبان تر کرد و من فاصله گرفتم و با ل  شیلبها یِ دگی خشک

 داداش... کشه ی _خونه انتظارتو م

 کرد؟! یم یبا خودش چه فکر  ومرثیک و
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رفت   یم  شیمن پ لِ یطبِق م ز یطلب در مراحل آخر بود و اگر همه چ یساخِت روز  یپروژه  شروعِ 
تاِب تحمِل    گریگذراندم که د یبه دو هفته هرشبم را در اتاِق البرز م بی... قرمیکرد یشنبه آغاز به کار م

  یبرا دی داشتم.. مثِل نور خورش  ازیرا نداشتم! البرز به من و من به او ن یار یو اخت یاجبار  یِ دور  نیا
 رشد.. 

رانش   یمشتش را رو یبا کالفگ ی نوشت و گاه یم یز ی کاغذ چ یاتاق داشت رو یِ انتها سیرزابنویم
  یینتوانسته بودند درست کنند را در شب ها ینقشه کش یکه بچه ها ی.. اشتباهاِت نقشه ادیوبک یم

 گذراندم درست کرده بودم...  یکه کناِر البرز م

  الِ یعدِم تمرکز نداشتم و با خ گر یرساندم... د یم انیرا به پا   قاتمیخواندم و تحق   یکتاب م کنارش
گرفت و    یکمتر تماس م نازیبه فصِل امتحاناِت دانشگاه، پربا ورود  نروزهایکردم... ا یراحت کار م

حرف بلند   ی عارف ب  هرفت ک یفرو م یکی ...! اتاق کم کم داشت در تاررفتینم رونی... از فکرم ب یرعل یام
 شد و چراغ را روشن کرد و به سِرکارش برگشت.. 
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  یرا نم لشیشدم... دل  رهیخ  دهیسر به فلک کش یشدم و کناِر پنجره به برج ها   زبلندی پشِت م از
گنِگ چهره اش را در پِس افکاِر   رِ یداشتم تصو یافتادم... بازهم سع ومرثیک ادِ یدانستم اما به 

...  اشتمرا به خاطر د اهشیو چشمان ِ س یقهوه ا یمغشوشم زنده کنم.. چندان موفق نبودم اما موها
مکرِر عارف معلوم   یشلواِر کرم رنگم فرو کردم و چشم بستم... از ورق زدن ها ِب ی ستم را در ج هر دو د

 بود که غرِق کار بود.. 

 ؟ یینجای_تو چرا هنوز ا

را با   شیها  قهیکرد و همزمان با فوت کردِن نفسش سر چرخاندم... انگار سردرد داشت که شق یمکث
 داد:  یدست ماساژ م

 بعد از ظهره...  شیش_هنوز وقت هست.. تازه 

به بدنش داد و بلند شد...  یکناِر پنجره زل زدم... کش و قوس  ی وارهیگفتم و با کتف به د یهوم
  یوقفه اندک یبعد از شش ساعت کاِر ب  دمید یم ازیکار داشت اما خودم ن  یل یمعلوم بود هنوز خ

 استراحت کند..

 _مگه پدر و مادرت امشب پرواز ندارن؟ 

راستش قفل کرد و دست به   یپا  یچپش را رو یو پا  دیکوب واریو مثل من کتف به د ستادیا کنارم
 شانه باال انداخت:  بیج

 !می_آره.. حدودا دوازده و ن

 _برو خونه... 

  شیند تاِر موهاانداخت.. چ ینگاه میانداخت و از همانجا بهم ن نییکرد و سر پا  ییصدا  یب ی خنده
 و در هوا تاب خورد.. ختیر اشی شانیپ یرو

 ... رمیکار دارم.. تموم شه م کمی_

 شناختم... یعارف را م  من

 ؟ یمخالفت کن  یترسی_م
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 کرد:  سکوت

بعد خودتم   یزنی .. خودت با عموت حرف میکن یبرن.. خودت مقدماتشو فراهم م ی_خودت اصرار دار 
 ! ؟یناراض

روزها خبرداشتم  نیکند.. نگراِن وخامِت حاِل پدرش بود... ا ی.. بچه نبود که اظهاِر دلتنگکردمیم درک
 خّط اعصابش بود...  یرو یکم ونیکه کتا

 ...کنه یمدارا نم  ادیز  یکی! فقط نگراِن حکمِت خدام.. بامن هی_دکتِر خوب 

  کیدر  شی هردو را ده سال پقابِل فهم نبود.. عارف دو برادر داشت که  میخدا... فکِر خدا برا  حکمتِ 
 ربط به آن موضوع نبود!  یحرفش ب  نیتصادف از دست داده بود! حاال ا یسانحه 

 !شهی_نگران نباش درست م 

 تکان داد... دییبه تا یسر 

 بابا شروع شد.. از همون موقع قلبش... یها ی از دست رفتن، دلنگران  لیعرفان و سه ی_وقت

 : د یگرفت و پوف کش واریاش را از د هیتک

 _برم به ادامه کارم برسم...

 کنم..  یکن من به جات تمومش م لی دارن! کارو تعط ازیبه وجودت ن  مای _به هرحال، پدر و مادرت و س

قدرشناسانه براندازم کرد... از پنجره فاصله گرفتم و به سمِت کتش رفتم و   یو با نگاه  دیسمتم چرخ به
 و گفتم:  ستادمی ا کشی برداشتم.. نزد

 _بپوش برو.. چندساعِت آخرو کنارشون باش...

ساعدش انداخت و بعد از برداشتِن   یِ کرد اما درآخر درخواستم را رد نکرد... کت را گرفت و رو مکث
 فرورفته بود  یک ی در تار  مرخشیزد.. ن  یخ پا چر یپاشنه  یرو فشیک

 الوند.. برو خونه استراحت کن!  ی.. خسته اکنمی_خودم فردا کارمو تموم م

 فقط تلفن کن! یخواست  یز ی چ ینذار.. کمک خبریشد منم ب ی_هرطور 
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به حّدفاصِل گردن و کتفم  یم ی فشردم و مشِت مال ی آمد و دست دراز کرد.. دستش را به گرم  جلو
 د یکوب

 !یهم با رسِم شکل پر کرد تی خال ی_جا

نگاه کردم.. انگار افکارم   میروبرو ینشستم و به کاغذها  زی بود! پشِت م  یرفت... عارف دوسِت خوب و
 خواست؟!  یاز جانم چه م ومرثی! کشیها یدیسف یگرفتند رو یبودند که سطر به سطر نقش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجره گذاشته بودم و   یگوشه  یبرِد بزرگ تیقهوه دم کردم و به سالن برگشتم.. تخته وا یفنجان 
و با   دمی خوش طعم نوش  یاز قهوه  ی... جرعه ادمیرس یم جهی نوشتم و به نت  یمعادالِت ذهنم را م

... دمینوشتم و پوف کش یبود عدد جهی منتظِر نت یبزرگ که با مساو  یمقابِل فرمول یمشک ِک یماژ
... چندکتاِب میداشت برا یمقابلم نگاه کردم که نظِم خاص   یِ و به اندک نامنظم دمیدوم را نوش  یعه جر

کاناپه افتاده بود  یکه رو ییو فلش... پتو یکار، دو لپ تاپ و چند ممور  یپوشه  نی چند ،یمحاسبات
..  ماندی عارف م  ینه در خا مای داد.. پدر و مادِر عارف رفته بودند و س یخبر از ماندِن شِب قبلم را م

  یهم دوسِت خوب نازیگرفت و پر  یکمک م نازی از پر یبود! گاه  یهجده ساله که پشِت کنکور  یدختر 
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را دوست   یجوان   یاهایکند... رو یو با عارف همکار  ردیبگ  یخواست مدرِک مهندس یبود...! م  شیبرا
دو دختر   نیگذاشته بود.. ا یمهندس یفن یپا به دانشکده  اهایرو  نیهم به خاطِر هم نازیداشتم! پر

 یثابت ماند... مثِل خواهرش سرکش و مغرور بود... گاه یرعل ی ام یمرد بودند! باز فکرم رو بیعج
بود که با کمِک   یتاربرق یاش همان گ هیهد نیعالقه داشت و اول  یتاربرقیو به گ  کردی کار م یقیموس

  ادی.. زجانی ه یبرا  کردیبود و سرش درد م  ی... پسِر پرجنب و جوشکرده بودم هیته شیبرا نازیپر
 ! شد؟یم یتوانست، چطور مرد یداشت.. اگر البرز م یادیو دوستاِن ز کردی مسافرت م

رفتم..   فونیو به سمِت آ دمی.. قهوه را تا انتها نوش ختیافکارم را از هم گس یرشته  فونیزنِگ آ یصدا
 ! یرعلیو ام  دریاز دو مرد جا خوردم... ح یواقع  رِ یتصو دنیبا د

دستم... با خودم گفتم من در  یشلخته و فنجاِن قهوه   ی خانه... لباِس نامناسبم، موها یِ ختگیهم ر به
را عوض کرده بود؟! دکمه را فشردم و درباز شد   یز یچهارسال چه چ نیآنها بزرگ شده بودم و ا یخانه 

راهنم را بستم و یپ یکرد... دکمه ها تیرا به داخل هدا یعل ریبا حرکِت چشم، ام دریکه ح دمیو د
 یو با گذاشتِن فنجان رو  دمیرا بر سنگفرش شن شانیگام ها  یکردم مرتب تر جلوه کنم... صدا یسع

 بودند... ستادهیفاصله ا یبا کم   یرعل ی جلوتر و ام  دریکانتر، در را باز کردم... ح

 داخل... دیی_سالم.. بفرما

خاِرچشمم شد.. کِت بلنِد    یرعلی خانه... پوزخنِد مشهوِد ام  نیبود در ا دریمالقاِت من و ح نیاول نیا
خونسردانه جوابم را داد.. تِه  یل یو خ دیصورتش کش یبه موها یرا از نظرگذراندم.. دست  دریح

هت از  با اب  دری... حستادمیکوتاه کرد و من کنار ا یبا اکراه سالم یرعل یزد و ام  نیرا به زم  شیعصا
مکث و بدون نگاه کردن به من از   یبا کم  یرعلینامنظم نبود... ام نقدریکاش خانه ا یکنارم گذشت و ا

  یرعل یبود... البرزو ام یپی را استشمام کردم... پسِر خوشت  متشیعطِر گران ق یکنارم گذشت و من بو 
 باشند!  یتوانستند دوستاِن خوب یم

 ...نی_خوش اومد

 _ممنون...

مبِل تک نفره نشست و به   کی یو در آخر رو  دمیخانه د  لِ یتک به تک وسا یِ را رو  دریکنجکاِو ح نگاهِ 
 ... میبود ستادهیما زل زد که هنوز ا
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 و من گفتم:  زدی م دیناخواسته اطراف را د ایخواسته  یرعل یام

 قهوه؟  ای ی_چا

 گفت:  تی با قاطع دریح و

 ... دینی_بش

  رِ یکردم که مس یرعل یبه ام ینگاه میاضافه زد.. ن یحرف  شدینم تی قاطع نی تعارف نبود و با ا اهلِ 
 نهیبه شوم کینزد یمبل  یقبل از من رو یرعلیبه اتاق ها بود... جلو رفتم و ام ی منته ینگاهش راهرو

 و نشستم...  دمیکش ش یپ یرا با دست به عقب هل داد و من صندل  ینشست و چند کتاِب کنار 

مدرسه هرگز دست از   امِ یکردم... در ا دایانضباط را پ یشد و من حاِل انش آموزاِن ب  ادیز دریح  سکوِت 
پر شر و   شهی هم ی رعلیرا به مدرسه بخوانند و شرمنده باشم... اما ام دریپا خطا نکرده بودم که مبادا ح

 شور بود... 

ز اومدنت خدا بعد ا کسالی... یبازرگان  یو شش ساله پسِر خانواده  ستی و چهارسالته و ب ی_س
 رو بهمون داد... یرعل یام

  دریگذاشت... من اما تکان نخوردم... ح شیزانوها یهردو دستش را درهم قالب کرد و رو  یرعل یام
بر مبل، رها کرد و بلند شد.. چند قدم   هیدستش را با تک یِ گذراند... عصا یما را از نظر م یِ مدام هردو

 : ستادیما ا انِ ی م ییبه چپ و راست برداشت و درآخر جا

 امروز.. نی... همدیمشکلتون رو حل کن  خوامی_م

 کرد گفت:  یکه سمِت مخالِف ما را نگاه م  یرعل یرو به ام و

 منتظرتم... نی_تو ماش 

عصا به دست به   دریاو از من بدتر بود... ح  ِط یدوختم.. شرا یرعل یو به ام دریمن چشم گرفتم از ح  و
پرمعنا   ی من شد... سر  یِ شروی با تکاِن دست مانع از پ دریرفت که بلند شدم اما ح  یسمِت خروج

استخوان   یِ دیبرادِر کوچکم! من از سف یبرا کردمیم یبزرگتر   دیتکان داد و متوجِه منظورش شدم.. با
را تنها گذاشت... پا به   یرعل یرفت و من و ام  دریبود... ح یکه عصب  دمیفهم  یم  یرعل یدسِت ام یها
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بر کانتر جرعه   هیدانستم قهوه دوست داشت... با تک  یقهوه دم کردم.. م شیشپزخانه گذاشتم و برا آ
 شروع کننده باشد...  یرعلیو منتظر بودم ام  دمیاز قهوه نوش یا

بعد از   دری افتاده بود که ح یو بلند شد... کنجکاو بودم علِت حضورش را بدانم.. چه اتفاق  دیکش پوف
و  ستادیا کمی داده بود... نزد تیآمدن رضا نیچطور به ا  یرعل یچهارسال پا به خانه ام گذاشته بود و ام

کانتر   یرا رو  یخال انِ و فنج  دیسرکش کجایخنک شده بود  یفنجاِن قهوه را برداشت و از آنجا که اندک 
ضرب گرفت و هردو دستش را به محِل  نی زم یچپش را رو یِ داد... نوِک پا هیگذاشت و بهش تک 

 را رها کردم... یو مابق  دمیاز قهوه نوش یانداخت... جرعه ا نییبرخورد بدنش با کانتر زد و سر پا

 ... یایخودت ب  تِ ی کردم با رضا ی_فکر م

رو   د، یطول کش هیدو ثان ای  کی بای نگاهم کرد.. تقر هیوو با همان زا  دیبه سمِت چپ چرخ  سرش
 دم یمرتبش د  ِش ی  استخواِن فکش را از پِس ته ر ِدنییبرگرداند و من به هم سا

... حرِف  شه یجذِب من بشه جذِب تو م نکهیا یکه بابام جا یدار  یبدونم چ خواستهیدلم م شهی_هم
 من... یکه بابا یدار  یبدونم چ خواستهی.. دلم مهیتو حاش  رمیکال من م ادیتو که وسط م

 ..دیبه رخ کش اشیخستگ یاز خشم البه ال ییاوج گرفت و رگه ها یکم  شیصدا

دلش به حال من نسوخت.. جلوش   چوقتی انقدر که واسه تو دل سوزوند ه یمنه ول  یبابا دری_ح
  امیبار خواستم ب نیچند یول باورت نشه دی... شادیبزرگتر.. شا یبدبخت هی ینبود  یبدبخت هی یبود

 درست شه... حاالم که دوباره پات به عمارت باز شده... دی شا یدنبالت که برگرد

... خام و نپخته بود اما ابهت  دریرا از کانتر گرفت و مقابلم قدعلم کرد.. قدبلند بود مثِل ح اشه یتک
 نگاه را از پدر و برادرش به ارث برده بود.. نیهم ا ناز ی... پریوحش یچشم ها  نیداشت هم

 الوند؟  یدار  ی_چ

 کردند!  یبرادر خطابم نم چکدامی برادر داشتم و ه دو

 جابجا شد..   یاندک میگلو ِب یس

 ادیبار تو رو به رخم نکشن نگن از الوند  هیو آرامش کپه مرگمو نذاشتم.. نشد  شی شب تو آسا هی_
راست رفتم  ی... چپ رفتم بودیتو کج ذارهیپاشو راست م نیبب   ..ریبگ ادیاز داداش بزرگترت  ریبگ
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 ؟یهست ی ... آخه تو ک یست ین یچ ینکنن و نکوبنت تو سِر من که ه فیجا از تو تعر هی... نشد یبود
 ؟ یمن ی کارهیچ

 سرش بگذارد! یرا رو شیکجا و چرا، صدا گرفتیم ادی  دیو با  زدیحرف م بلند

 خونه و جلو من صداتو ننداز رو سرت... نی_تو ا

 زد و دست به کمر گرفت:   پوزخند

 !؟یخوایاز جوِن ما م  ی... چیجواِب منو نداد ن؟ی_هم

 باال گرفتن دعوا آمده بود.. یبرا  دریبرخالف ِ خواسِت ح  یرعل یام

 !ه؟یبخوام خوبه؟ فکِر تو چ ی_چ

  رومندیو ن یکه قو شدمیخوشحال م  دیراستم را گرفت و نگهم داشت.. با یِ کنارش گذشتم که بازو از
 ....شی من به خاطِر چهارسال پ دیشده بود؟! با من سِرجنگ داشت که با

 یجور   هی یول ی ستین نیو پرو دری.. پسِر حیستی.. برادر من ن یستی_الوند؟ تو پسر خانواده ما ن
 دنبالتن؟! ها؟! زنن؟ی که همه حرفتو م یدار  ی... چنهیب یمنو نم  یکه کس  یخودتو جا کرد

شد.. پودر شد و   ختهی... در مغزم زلزله رخ داده بود... افکارم درهم ردیلرز یم  میبازو یرو دستش
 کلمه را به هم چسباندم:  نیخاکستر و دود، چند یدرآخر از البال

تو   یکنیکه فکر م یز یگه چنبود پسر... ا  نیمن ا تِ ی داشت االن موقع قتی_اگه توهماِت تو حق 
دادن که   ی نم  وندینصف از وجودمو به خانواده بازرگان پ هیوجودم هست، واقعا وجود داشت؛ االن 

 دایتا جواب پ یتو خودت بگرد د یسواال رو با ی... بعضم یدید یرو نم گهیهمد  چوقتیه دیشا یحت
 !یکن

 بهم لب زد:  رهیدسِت آزادم، مشتش را رها کردم.. خ  با

 ه؟ی_من...منظ.. منظورت چ

 ساخته نبود! ی.. از من کار دیرس  یم جهیخودش به نت  د یفاصله گرفتم با ازش
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بود.. عارف با کاله  امدهیگذشته را تا صبح با البرز گذرانده بودم و هردو، خواب به چشممان ن شِب 
را به دسِت اشکان دادم... اکثِر    فمی و من ک زدی حرف م  مانکاریبود و داشت با پ تادهسیکنارم ا یمنیا

  نِ ی توجه به بحِث ب یب  وآوردم  رونیکرد.. تلفنم را ب  یم امانی همراه یمواقع در کاِر نظارِت ساختمان 
  نیوقت از آخر یل یبود... خ نازی از سمِت پر امیپ کیمسن فاصله گرفتم ...    بای تقر مانکارِ یعارف و پ 

کرد و من دلتنگش بودم...  یدورافتادن م نیا ی.. درس و دانشگاه را بهانه گذشتیمالقاتمان م
کرد.. به  یم ییخودنما متلفن ی که سخت مشغول درس خواندن بود رو یاز خودش درحال یعکس 

  نیماش کی  یشد و اشکان به بدنه  کیگرفتن! عارف کالفه بهم نزد یانرژ  یبود برا یکاف  نیگمانم هم
 داد هیتک

 شده؟  یز ی_چ

 ...شهیداره.. حل م ری به تعم  ازیاز دستگاه ها ن یکی_نه 

که به  یسرد یسردرد داشتم و هوا یانداختم... اندک بمی تکان دادم و تلفن خاموش را دروِن ج یسر 
 کرد... یم  شتریسردرد را ب  ن یا خورد،یم امی شانیپ
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 کرد!  یم  یر ی بهانه گ یلیشناختم.. خ  یطلب را م یروز   یها تی حساس من

.. دم و مانکارای بره.. مصالح.. کارکنا.. کارگرا.. پ ش یپ یدرست و اصول  یهمه چ خوامی_عارف، من م 
 یدزد  ایکم و کسر باشه  یز ی بشنوم چ خوامیباشه.. نم یحواست به همه چ خوامیدستگاه ها.. م

  دستگزک   خوامی.. نم ستیبه گفتن ن  ازی . ن.یشناسیطلب رو م یبشه.. خودت من و اون کارفرما، روز 
 داده باشم.. خصوصا االن و با وجوِد آرمان نو.... یکس

 گفت و من رو به اشکان دست بلند کردم و گفتم:  یراحت باشه ا  التیسر تکان داد و خ دییتا  با

 _مراقب باش... 

 گفت:  یبلند یکه با صدا دمیرفت و شن مانکاری به کتفم زد و به سمِت پ یدست

 .. ادیب  رکاریتعم هی نی بره سر کار خودش.. زنگ بزن ی_هرک

 گردن کج کرد:  یاندک ستادیکه مقابلم ا اشکان

 قربان؟  میری_م

 گفتم و به راه افتادم.. یا بله

شهر قرار داشت و به حتم کاِر    یتجار  یپروژه ها نیاز بزرگتر  یکی بود... کناِر  یع یبزرگ و وس نِ یزم
 ... شدیم یپرمنفعت

کردم و چند   یم ادهیعارف پارک شده بود... اشکان را دِم شرکت پ نِ یشدم که پشِت ماش  نمی ماش سوارِ 
شدِن اشکان، تلفنم به صدا درآمد.. اشکان دست بلند کرد و من   ادهی مهم داشتم! به محِض پ یجلسه 

 یرا رو یبود وصل کردم و گوش  نازیکه تماس از پر الی خ نیاابا تک بوق از مقابلش رد شدم.. ب 
 داشبورد انداختم... 

 _بله؟

 خط...  یِ از آن سو یا هیچندثان  یسکوت  و

 _الو؟
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 _سالم...

از   یز یگذاشت فراموشم شود؟! چه چ ی! چرا نمرفت؟ی سالم چرا از خاطرم نم نیصدا.. ا  یتارها نیا
 خواست؟ ی! مگر من و البرز را رها نکرده بود؟! چه مخواست؟یجانم م

 نبض گرفت..  امی شان یپ  یرو یرگ

 _سالم..

داشبورد  یشلوغ پارک کردم و تلفن را از رو ابانِ ی خ یرا گوشه   نیکرد... ماش یخفه ا ی خنده
 شده بود... دهیکش لمیاز شرکت به موبا شیرند.. تماس ها یشماره   کیبرداشتم.. 

 ب؟یمهندس اد ی_امروز چطور 

 که....  ی.. امروز شروع شده.. خبردار امی_از سِر پروژه م

 کرد...  سکوت

 با البرز بهت خوش گذشت؟! شبی_د

  ی شهی آورد...؟! ش  یاسِم البرز را به زبان م ی.. به چه حقدمییمنقبض شد و دندان به هم سا فکم
  زدندیجهت بوق م ی و ب  کردندی که عبور م یی ها نیماش یو صدا دمیکش نیی پا مهیرا تا ن   نیماش

 ...دیبه گوشم رس شتریب

 !؟یخوای م یچ  بیاد ومرثِ ی_ک

 ...دمیشن ینم  شی به جز نفس ها  ییصدا  چیکردم.. ه زی که کرد گوش ت سکوت

 دو سر سود!  یمعامله  هی.. می..  بهتره معامله کن میباهم حرف بزن دیشرکتم.. با ای_پسرمو... ب 

 دادم:  یخشکم را تکان یزدم و لب ها  پوزخند

 ؟ یگرد یمن دنبالش م ِش ی _چرا پ

کفشش.. با صالبت   یزود برخورِد پاشنه  یل یو خ  دمیشن  کی سرام یرا رو یشدِن صندل دهیکش یصدا
 ...داشتیگام برم 
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 !ی.. اشتباه گرفتیمن جا نزاشت ِش ی پ یز ی.. چیدسِت من ندار  یز ی_تو چ

 قصِد حرف زدن نداشت... سکوت که کرد ادامه دادم: همچنان

 که تو اون خونه مردن؟! یگردیم ییخاکستر ، دنبال بچه ها  رِ یکه از ز یبچه ندار  ؟ی_ازدواج نکرد

 ... دیکوب یگوشم رساند.. قلبم محکم م  یِ را به حلزون شیصدا  یِ لعنت یِ تارها و

 ... نجایا یای.. م کنمی هماهنگ م ی_واسه آخر هفته با منش

فرستادم..  رونی دادم و نفسم را پوف مانند ب هیتک  ی صندل  ِیرا قطع کرد... سرم را به پشت  تلفن
از لحِن طلبکارانه   سوختمیکرد؟!  ناخواسته خنده ام گرفته بود اما م  یم یباخودش چه فکر   ومرثیک
رفتم..  ی را...نم  یخواست؟! خوب به خاطر داشتم... آن روِز لعنت یکه داشت.. از جاِن البرز چه م یا

زنده تر   شهیآن روز از هم  ینداشتم! خاطره  ومرثیبا ک  ییاروی رو یبرا یلیرفتم که دل  یمطمئنا نم
  یِ و بو یاز گرسنگ کردی م هیمقابلم جان گرفت... صبِح روِز شنبه بود و من مدرسه نرفته بودم... البرز گر

عوض کردِن پوشکش را   حمتِ به خودش ز  یکرده بود و کس فیاشت... که خودش را کثد ینامطبوع 
  دهیالبرز چسب یبه گهواره  دهیآمد و مِن هشت ساله ترس  رونیاز اتاِق آن زن ب  ومرثیداد... ک ینم

... دمی... کمربنِد دستش را دختمیر  یکه م یبود اما نه از اشک.. از عرِق سرد سی بودم... صورتم خ
به من و البرز انداخت... من هم به سمتش  ینگاه می و ن  ستادیهرگز کتک نخورده بودم... مقابلم ا

زل زدم... کمربنِد دستش را  ومرثیخوابش برده بود و من دوباره به ک یو البرز از فرِط گرسنگ دمیچرخ
بودم.. لب   ده یبود که ترس ی... تنها بار دیاز اتاق به گوش رس یزنانه ا یداد و ناله ها یدوِر دستش تاب

کرد.. کاش   ی.. کاش پوشکش را عوض مزدیباز کردم که تقاضا کنم کاش آن زن البرز را بغل م
 کرد اما تنها گفتم:   یرا رفع م  اشی گرسنگ

 _مامان...

زن از  یخورد و شکست! ناله ها  یکه به گلدان دمیپرت کرد و د یکمربندش را به گوشه ا ومرثیک و
از ترِس داد و  یطوالن ی قهیپنج دق دیو من همچنان مقابلش.. شا  دیرس یگوش م  به شتریاتاق ب

  تنهاالبرز   یدوباره  یها هیکه مادرم بود و از ترِس گر  یزن  یهوار کردن، از ترِس قطع شدِن صدا
 زن قطع شد و من زانو زدم...  یِ ... در آخر وارِد اتاق شد و صدادمینگاهش کردم و به گهواره چسب
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گذشته بود... لب به غذا نزده بودم که وقتش را   ومرثیمرگبارم با ک  یده ساعت از مکالمه  قایدق
فشرده را پشت سر گذاشته بودم و سردردم توانم را گرفته بود... به ساعِت   یجلسه  نینداشتم... چند

و من به ساختماِن عمارت   دادیساعت، عدِد نه را نشان م  یِ لعنت  یانداختم.. عقربه  ینگاه مین امی مچ
  یورود به خانه  یبرا دیلرز یم میزده بود... من دست و پا  خی شهیو ش  دیبار  ینداشتم.. برف م  دید
گذراند و حاال   یسخت یبود... البرز هم با من روز و شب ها افتنمی ... انگار نه انگار که محِل رشد دریح

خانه گذاشته   نیتنها به خاطِر البرز قدم به ا نکهیخواستم؟! مگر نه ا یکان چه مم نیاو در ا یمن، ب
شرکت به    یکرد که راه از سو یخانه وصل م نیمرا به ا  یز یبودم و به خاطر او ترکش کردم؟! چه چ

و نفسم را پوف   دمیدردناکم کش یِ شانیو پ قهی به شق یالبرز را زدم؟! دست دِ یکج کرده بودم و ق نجایا
کتم را به هم رساندم که هوا بس ناجوانمردانه سرد بود..   ی بهشدم و دو ل ادهیفرستادم! پ رونی مانند ب

  نیماش  موتیرا فشردم و ر فونی... زنِگ آ ستادمیدِر بزرِگ عمارت ا یرد شدم و روبرو ابانیاز عرِض خ 
سوال در با   یبه داخِل محوطه ببرم... ب را   نینبود ماش  یاز یبرگردم و ن  عیرا زدم... قصد داشتم سر

روشن بود و من   یشگیهم نِ یکوچِک مرِد نازن یبازشد و من داخل شدم... چراِغ خانه  یک یت یصدا
هم از کنارش گذشتم و به سمِت عمارت   نیهم یکند.. برا دایخواست سرما به خانه اش راه پ یدلم نم

 نیو ا امدیبه استقبالم ن نازیپر نبار یتکان دادم.. ا یپارک بود و من سر  یرعل یام  نِ یرفتم... ماش  شیپ
خواست؟! در را خودم باز کردم و پوسِت صورتم در تناقِض سرما و گرما به   یسرکِش مغرور چه م خترِ د

  دیسف یِ که روسر  دمیخانم را د نی پرو  ،ی! قبل از هرکسخواست یماندگار م ییسوزش افتاد... دلم گرما
 و من سالم کردم:  ستادیمقابلم ا یبود... با لبخند دهیو طرحدار پوش 

 _سالم...

 را شکار کردم..  زد ی که از نگاهش آتش به جانم م یتر آمد و من برِق خاص کینزد

 !؟یطرفا.. راه گم کرد نی_سالم مادرجان... از ا

 : ی رعلیام یصدا و
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 _راهو نه.. خودشو گم کرده!

شرت و   یآمد.. ت یم  نییاز پله ها پا یبا لباِس راحت یرعلی که ام دمی... دماتش برد یلحظه ا نی پرو و
 رنگ...   یشلواِر طوس

 خانم...  ن یپرو می_گم کرده راه

 خواستم مادر و پسر بحث کنند..  ینم

 !؟یرعل ی _سالمت کو ام

  یخانم سر  نیبه سمِت سالن رفت... پرو یحرص بود زد و با سالِم مختصر  یکه نشانه   یکج  لبخندِ 
 به چپ و راست تکان داد و جلوتر آمد: 

  یکنه! خوش اومد یگم نم شویپدر یخودشو، راهشو گم کنه.. خونه  یمادر... هربچه ا ی_خوب کرد
 پسرم.. 

 را... دلم تنگ نبود!   یلعنت یگم کرده بودم راِه آن خانه  من

 !ارمیم ی. برو تو سالن واست چاکنم. زونی.. کتتو بده آوی_سِر پا موند

 لبخندزنان گفت:  نی آوردم و پرو رونی رفتم و کتم را ب یبه دِر ورود کیبه سمِت کمِد نزد خودم

 مادر! ارم ی م ی_واست چا

  زانیتکان دادم و کتم را آو یخواستم! سر  ینم  یز ی نداشت و چ یبچگ یدلم هوا یوقت بود حت   یلیخ
که  یی و به سمِت سالن رفتم.. جا دمیپا چرخ یپاشنه  یرو  نیشدِن پرو ب ی کردم و به محِض غ

  در ی.. به حتم حدمیشن یم یمیقد ِک یموز یِ ! صدادرینشستِن ح یِ شگیرفته بود و محّل هم یرعل یام
را از نظر گذراندم و    یسلطنت یمبل ها  ِف یکرده بود... پا به سالن گذاشتم و رد ری را تعم  رامافونشگ

  امدهیبه استقبالم ن نازیتعجب داشت... کجا بود؟ پر  ینبود و جا  دریکردم.. ح دایرا تنها پ  یرعل یام
  یمبل یو رو  گرداندرو بر  دنمیهنوز سرگرِم درس بود؟! سربلند کرد و به محِض د ایبود.. خبر نداشت 

 پا انداخت..  ینشست و پا رو

 کجاست؟  دری_آقاح 
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 ؟ یگی_بابامو م

 نفره نشستم..  کیدو مبل  ی را باز کردم و با فاصله   نمیسرآست یها دکمه

 _بله...

 کم کم..  ادی.. حتما مرهی _آها.. رفت دوش بگ

پا انداختم و ناخواسته دستم، سِر دردناکم را در  یدر خوِن خانداِن بازرگان بود... پا رو  یکدندگ ی
 برگفت... 

 تا حاال؟  ی_سرکار بود

کرد.. با همان  یبراندازم م نیی پا یم شده بود و با سر زانو خ یکج کردم و نگاهش کردم.. رو سر
 درهم فرورفته... یابروها

 _چطور؟ 

 .. واسه همون گفتم! ی.. به نظرم خسته ایچ ی_ه

 زانو گذاشتم...  یرا رو دستم

 ؟ یقیکالس موس  یر یشروع کردم.. مشغوِل اونم.. درس ها چطوره؟ هنوز م دیجد یپروژه  هی_

 وارد سالن شد.. لبخند به لب داشت... ینجان چاسه ف  یِ حاو  یِ نی با س  نیپرو

 _زحمت شد.. 

 پسرم؟!  ی_چه زحمت

 خواستم خسته شود..  یفنجان برداشتم که نم کی  یمعطل یرا مقابلم گرفت و من ب  ینیس

 _ممنون..

 _نوش جان.. 

 که نشست گفت:  نیانداخت... پرو نیبه پرو یبرداشت و نگاِه خاص یچا  یهم فنجان  یرعل یام
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 .. یداشته باش فاتیتشر ادیز  ستی ن ازیاز خودمونه.. ن گهی_الوند د

 دهان باز کرد ادامه داد: نیتا پرو و

 ...رمیهم م یقی_درس و دانشگاهم خوبه.. موس

 عمارت را داشت.. یطعم دار بود.. طعِم بهارها  ی.. چادمینوش یرا به لب زدم و اندک  فنجان

 ت شرکت کنه.. اگه خدا بخواد..!کنسر هی_پسرم قراره تو 

 .. دینوش یزل زدم که خونسرد چا یرعل یام به

 ! رهی_انشاهلل که خ 

 یاز چا گرید یو جرعه ا دمیبود را د  شیکه در نگاه و صدا یشکفت.. من شوق  نیاز گِل پرو گل
به خاطرش آمده   یز یانگار چ  کبارهی  نیوسط گذاشتم.. پرو زِ ی م یخورده را رو  میو فنجاِن ن  دمینوش

 مبل بلند شد:  یباشد از رو

 مادر؟  ی_شام خورد

 و بلند شد.. دیپوف کش یرعل یام

 !ری اتاقم.. شب بخ رم ی_من م

 کرد:  یتوجه  یب ن یبه "کجا"گفتِن پرو و

 الوند؟ یخورد یز یخورده.. تو چ  یز یچ هیاومده حتما با دوستاش  رونی _ولش کن.. تازه از ب

 ! ستنیبزنم و برم.. انگار ن  دریسر به آقا ح  هیخانم.. اومدم   نی_دست شما درد نکنه پرو

 کرد و گفت:  ینی ریش اخمِ 

  زی ر هیصدا کنم.. از اوِل امتحانا  نازو یکنم.. صبر کن برم پر ی.. بهونه قبول نم ینخورد یز ی_معلومه چ
 !ادی.. االن مرهیرفته دوش بگ  دریپسرم؟ ح ی.. راستدیدخترو د نیا شهیتو اتاقشه.. به زور م 
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از   نیپرو  یگفتم و بعد از تشکِر کوتاه یخانه بود.. باشه ا  نازی فرستادم.. پس پر رونی را شل ب نفسم
چند مبل   یمبل بلند شدم و از البال  ی! از رودیرس  یگرامافون به گوش م یزد.. هنوز صدا رونی سالن ب

البرز   یاز برف بود... گاه دهیفرو رفته زل زدم که پوش یکی باِغ در تار .. بهستادمی رد شدم و کناِر پنجره ا
نازل   امیاز کجا بر سِر زندگ  ومرثیآوردم... حاال من تنها بودم و البرز.... ک یپنجره م نیرا تا کنار هم 

 شده بود؟!

 _سالم.. الوند؟!

رنگ  یسمتم آمد... شاِل آب زد و به  یقیبود که باعث شد به سمتش بچرخم... لبخنِد عم  نازیپر یصدا
 نوازشش به وسوسه انداخت..  ی را برا میخوش حالتش دست ها یِ موها یِ رگ یسرش کرده بود و ت 

 ؟ یخوشحالم.. مامان که گفت باور نکردم.. خوب   یلیالوند خ یوا  زم؟یعز یاومد ی_کِ 

 ..دمیعقب کش دریح یام.. به احتراِم خانه  نهیبه ناِم س یمقصد یِ باال آورد برا دست

 _سالم نازدختر.. تازه اومدم..

 آورد:  نییرا پا شیدندان گرفت و شرمزده تِن صدا نِ ی انداخت و لبش را ب نییرا پا دستش

 .. من.. من...یاومد ی_دلم تنگ شده بود.. خوب کرد

را مقابلش در هم قالب کرد و  هردو دستش   دهی.. دخترک، ترسدیرا عقب کش نازیپر در،یح یِ صدا و
 ..دیلب گز

 الوند! ی_خوش اومد

 نگرفتم.. توانش را نداشتم..   نازیپر ی دهیاز حرکاِت ترس  چشم

 مزاحم شدم.. دی_سالم.. ببخش

  یرعلیمقابلم قدعلم کرد.. ام یکوچک یدوختم که با حوله  در یچشم گرفتم و به ح ستادیکه کنار ا نازیپر
 شباهت داشت..  یل یخ در یبه ح

 ! نیبش  ایسالم.. ب ِک ی.. علیکن ینم  جادی ا یخودت مزاحمت ی.. واسه اومدن به خونه ی_تو پسِر من
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کتفم   یبهش انداخت و به سمتم آمد و دست رو ینگاه مین  دریخودش را جمع و جور کرد و ح نازیپر
 کمرش بود...  یگد ی به خاطِر خم شتریمتر از من کوتاهتر بود.. ب  یچند سانت بای گذاشت.. تقر

 .. خواست خبرتون کنم... نهیچ یم زویم گهید قهیچند دق هی _بابا.. مامان گفت تا 

 کرد... هیکتفم تخل یدستش را رو  یگرما و

 ... نیبا الوند خلوت کنم! شما به کارتون برس یا قهیچند دق خوامی .. مستین ی_عجله ا

.. با کردی پرنفوذ براندازم م یکه با نگاه  دریحرف رفت و من ماندم و ح یگفت و ب  یچشم نازیپر
و   میهم تا کناِر مبلمان رفت یکنده شوم و شانه به شانه  نیکه به کتفم آورد باعث شد از زم یفشار 

و به  دادرا از هم فاصله  شینشستم.. پاها شی و روبرو  نینشست و اشاره کرد بنش دریقبل از من، ح
  ی انهیم ییو قلبم.... جا سوختی.. چشمانم م شدیکرد و خوب نم یداد.. سرم درد م هیکمبل ت  یِ پشت

 !دیتپ  یاتاِق البرز م 

 _البرز چطوره؟ 

 مرد... نیخواند ا یافکارم را م انگار

 !شهیدرمانش کامل نشده.. خوب م ی _با دکترش صحبت کردم.. هنوز طول دوره 

 گفت..  ن یتکان داد و آم  یسر 

 _کار و بارت چطوره؟ 

 ..شهیمشکل تموم م یطلب رو شروع کردم.. انشاهلل که ب یروز  یِ _امروز پروژه ساختمون ساز 

 کرد... یرا خشک م شی دست، موها با

 _شک ندارم.. الوند؟ 

 ... دیرس  یگرامافون به گوش م یِ گوش شدم.. هنوز صدا سراپا

 ... یا ختهیهست؟! به هم ر ی_مشکل
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کرد...  دایپ یخالص   شدیکاش م رد؟ی بگ یتوانست اعصابم را به باز  یم ومرثیاز ک شتریب یز یچ چه
 و ازباال براندازم کرد..  ستادیآمد.. کناِر مبل ا کمیشد بلند شد و تا نزد  یسکوتم که طوالن

.. یخواسته باشه و تو متوجه نشده باش  یز ی بچه چ ن یا ادینم  ادمی  یتونه حرف بزنه ول ی_البرز نم 
 ..یپشِت نگاهش باشه و نخونده باش  یحرف ادی نم ادمی

 حرفش چندان سخت نبود... یِ کردم.. معنا زی کردم و چشم ر سربلند

 !یخونه ا  نیهست... تو پسِر ا یز یچ هی دمی فهم  دمت ید ی_از وقت

کناِر    یموها یِ دی! به سفومرثی... آخ از ک ومرثیکردن... ک انیب ینبود برا  یراحت  زِ ی شدم.. چ بلند
 ل زدم... اش ز  قهیشق

 نباشه! یمشکل دوارمیگذشت.. ام نتونیب یبه من نگفت که چ یز یمربوطه؟ چ یرعل ی_به ام

که  یداد درحال  یخانه را نشان م کی یِ ثابت شد که اعضا یعکس  یِ چرخاندم و نگاهم رو چشم
که من را پسرش   یرمردی با پ ومرثی حرف زدن از ک ایکرده بود اما آ یپدر  میبرا  در،یخانواده نبودند! ح

فرصِت   مان،ز نیدانستم اما حاال و ا یبود را نم نهیکه راِه درست کدام گز نیخواند درست بود؟! ا یم
و شش سال   ستیب یکه آمده بود تا از جامانده ها  یومرثینبود.. ک ومرثیگفتن از ک  یبرا  یمناسب

 ... شدیها به من مربوط مموضوع تنها و تن نی.. اردی را از من بگ نشیو تنهاتر   نیزتریقبل، عز

راه و چاهو خودش از هم  میمرد شده.. بهتره بذار  گهیهم د یرعلی.. امستی ن یز ی .. چدری_نه آقاح
 نداره!  ندشیتو آ یر یی تغ چیرّد من ه  ایبده! قبول   صیتشخ

تکان داد..   دییبه تا  ی... سر دیفهم یلبخند.. شک نداشتم م یلبم را کش آوردم به نشانه  یمصلحت و
 کتفم گذاشت:  یفاصله گرفتم که دست رو یاندک

واست   ویکس  یِ خواستم جا ینم  چوقتیباشه بر قبول نداشتنم! من ه یل ی_الوند.. مباد بابا نگفتنت دل
 .. اما... رمیبگ

بزرگ مرِد   در،یمن نقِش پدر نداشت اما ح  یِ در زندگ   یگفت؟! کس  یبراندازش کردم... چه م قیعم
 روزگارم بود! 

 ... دریآقاح  یخودتو دار  گاهِ ینداشتم و شماهم جا میتو زندگ یعنوان نی_من چن
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 بار به پشتم ضربه زد..  نیچند

 دچاِر سوء تفاهم بشه..  یکس خوامی طول نکشه بهتره.. نم ادیخلوت ز نی شام.. ا  زِ یسِر م  می_بر

 راه گفت:  نِ ی.. بمیگفتم و به راه افتاد یا باشه

 ! شهینگران نباش.. زود متوجِه اشتباهش م  یرعلی _درمورِد ام

موضوع نگاه کند.. هنوز فکِر   نیبه ا نانهیداشت خوشب لی هنوز تما دریچهارسال گذشته بود و ح  بایتقر
 هم مثِل البرز برادرم بود.. یرعلی آورد.. اما ام یآن روز خونم را به جوش م

به خاطِر حضوِر من، غذا  در،ی. پسِر حکه خواب و درس را بهانه کرد. امدی ن یرعل ی شام ام  زِ یم سرِ 
 ... کردمی م یبرخورد کار  نیا یِ برا   دیدادم.. با ی! من باز هم به آن پسرِک کّله شّق حق نمخوردینم

 ...اریکاسه ماست ب  هیمادر پاشو واسه الوند  نازی _بخور پسرم.. پر

 گفتم: میبلند شد اما مال هیاز ثان ی قاشق و چنگال را رها کرد و در کسر  نازیپر و

 !خورمی دختر.. نم نی_بش

 به مادرش انداخت..  ینگاه میشده ن  زی خ مین  نازِ یپر و

 _چرا مادر؟ 

 به بشقاِب مقابلم دادم و گفتم:  یا اشاره

 شامتو بخور... ناز،یپر نی خوردم.. بش ادی_ز

 زدن...  دید یداشت برا یخوب  لِ ینشست و نگاهم کرد.. انگار حاال دل عیمط نازیپر و

 ؟ یبخور  یخوایتوهم نم ومدیکه ن  یکیکه... اون  ینخورد یز ی_چ

 بود تمام کرده بودم..  دهیزحمِت پختش را کش نیکه پرو ییاز کوِه کلم پلو یمی ن بایتقر

 باالخره سکوت را شکست:   دریح

 .. بذار بچه هرچقدر جا داره بخوره.. نیپرو شهیکه نم  ی_زور 
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 اصرار کردم..  نی_خب باشه.. الوند کلم پلو دوست داره.. بخاطر هم

 شد...  ینگاهش باران کبارهیکه  دمیو د دیبه خاطرش آمده باشد خودش را جلو کش یز ی انگار چ بعد

 _البرزم کجاست؟ اون بچه حالش خوبه مادر؟! 

 شماتت گر صدا بلند کرد:  نازیزهرمارم شد... پر کبارهیغذا  و

 آخه االن وقتشه؟!  _مامان؟؟؟؟؟

 رفت..  ِرآب ی بلند شد و به سمِت ش دیبگو یسخن  دریح   نکهیقبل از ا نی پرو و

 !شی سِر خونه زندگ گردهی روزا برم نی.. همهیراض تش یخانم.. دکترش از وضع  نی_خوبه پرو

  یدلدار  یاندک  یمظلوم گردن کج کرد و بلند شد.. برا ناز ی... پرردی را گفته بودم که بحث باال نگ نیا
 مادر!  یالبرِز ب یِ .. مثِل مادر بود براچارهیب  رزنِ یدادن به پ

 وقت اومده خونه! ی.. الوند بعد از کلستینکن.. بخدا االن وقتش ن هی_مامان توروخدا گر

اما به خوردن ادامه   دیکالفه پوف کش دریکردن برداشت.. ح هیتالش دست از گر تِ ی با نها نی پرو و
خود نشستند    یکه سِر جا نی و پرو ناز ی هم مثل من قصد کش دادن موضوع را نداشت.. پر دریداد.. ح

 که صورتش قرمز شده بود گفتم: نیرو به پرو

 خانم.. من هستم! نیپرو نی_نگراِن البرز نباش 

تا دِل پرآشوبم را آرام کنم..   خودم گفته بودم یرا برا نی.. ادمیکش ینفس م یبودم... تا ابد تا وقت  و
 مخّرِب افکارم بود... ومرثیک

 _خدا حفظت کنه مادر...

 ...نی _شامتونو بخور

کرد...  ی م یبه کّل خانواده دهن کج  یرعلیام  یِ نزد و صندل یحرف   دریحرِف ح  یرو  یکس گرید و
 داشت...  یدست از سرم برنم  یلحظه ا یسردرد برا
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  یصبر و حوصله بازگو م تِ ی و من با نها  دیو بِم شرکت را پرس  ریز  دریو ح میدی نوش  یاز شام، چا بعد
  مارستانیعارف را گرفت... پدرش تازه در ب یگفتم... احواالِت خانواده  یم میاز نقشه ها یکردم.. حت 

و من همه را  دادیم اشیکرد... عارف اما صبورانه دلدار   یم  یتاب یب  یشده بود و مادرش کم یبستر 
مشکل داشت   یکم و کاست گفتم... البرز از همان کودک   یو ب  دیالبرز پرس  تِ یکردم.. از وضع یمبازگو 

نداشت جز ضعفش دربرابِر   یچندان  رِ یی گذشت که تغ یم یادیو روز به روز بدتر شده بود.. زماِن ز
  نی و پرو  دریح  دِ ی شد ِخالفتگذشت که قصِد رفتن کردم اما با م یم مهی! ساعت داشت از نیمار یب

به   یپارک کردم.. وقت یرعلیام نِ یرا کناِر ماش   نمیروبرو شدم.. تواِن مخالفت کردن نداشتم و درآخر ماش
از   نازیبه اتاقشان رفته بودند و پر  نیو پرو دریشب بودم.. ح کیعمارت برگشتم انگار نه انگار مهماِن 

 آشپزخانه برگشت..  

 ؟ یبخواب یر ی_م

 ..ستادیا کمیو نزد را به دامنش زد سشیخ دستِ 

 _چشمات.... 

... به یشد یکرد و ذوب م ی بود.. جذب م  رندهیگ ی ل ینگاهش خ یِ اهیبراندازش کردم.. س قیعم
 ماندن نداشتم.. داریب  ینبود که از سردرد نا یرا باز نگه داشته بودم.. خواب آلودگ  میپلک ها یسخت

 ..یخسته ا  یلیالوند؟ چشمات قرمز شده قربونت برم.. خ ی_خوب 

 گفتم: زدی را جار م یکه خستگ  ییبه پشِت گردنم زدم و با صدا یدست

 ..کنهی سرم درد م کمی_فقط 

 کم؟ ی_فقط 

 رنگ...  یب  دیکمرنگ بود و شا لبخندم

 _آره.. برو استراحت کن دختر! 

 قلبم نشست و چشم بستم... یِ و کِف دسِت راستش رو  دمیعقب نکش نباریشد و ا  کتری نزد بهم

 !ی رسینگرانتم.. به خودت نم  یلی _الوند؟ من خ
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را بوسه زدم که  نشیشمیابر یِ موها  یِ رو  یحرکِت ناگهان کی بسته فاصله را کمتر کردم و در  چشم
و در را باز   گرفتم شیبا همان چشمان ِ بسته! راِه اتاِق سابقم را در پ  دمی.. خنددیهول شده عقب کش

 که با من وارد اتاق شد..  دمیو د ستادمیاتاق ا نِ ی کردم.. ب

 _الوند؟

 _جانم؟ 

  نییکردم که شرمزده سرپا  ز یاتاق اشاره کرد.. چشم ر یگوشه  یِ را باز گذاشت و به تک صندل  در
 دندان گرفت و گفت:  نِ ی انداخت و لب ب

 هاتو ماساژ بدم.. قهیتونم شق یم ی_اگه بخوا

 ؟ ی_چ

نشستم که  یصندل یبود اما تکان نخورد.. رو دهی شدم.. ترس کشیرساند که نزد نهیبه س چانه
داشتم.. سرم را   ازی ن فشیو لط  فی ظر یمتعجب سربلند کرد و هاج و واج براندازم کرد.. به دست ها

را   شیقدم ها یصدا  زده و جانی چساندم و چشم بستم.. مکثش، نفِس ه یزمخِت صندل  یِ به پشت
انگشتانش   یِ که سرد دینکش یو طول ستادیسرم ا یو باالخره به خودش دل و جرات داد.. باال  دمیشن

بود! آرام و با مهارت دردها را   میدردها نِ یدختر، منبِع تسک نیدردناکم حس کردم.. ا ی قهیشق  یرا رو
  ی.. وقتداشترا  یدِن افکار بد و منف دا یفرار  ییدختر توانا نیکرد.. ا یم رونی مغزم ب یجا یاز جا

 گفت:  شهی متفاوت تر از هم یپوست سرم، آرام و با لحن یرو یسرانگشت یاز نوازش ها دیدست کش

 .. یر یگیتختت بخواب الوند.. تا صبح کمردرد م  ی_رو

ام  نهیپتو را تا س نازیو پر دمیتخت دراز کش یکمتر شده بود رو  یلیکه خ یگفتم و با سردرد یا باشه
  یداشت که نم  یهم عالم  یشلختگ  ی.. گاهیکن  ینم  ضی و نگفت چرا لباست را تعو دیباال کش

 : دمیرا شن ش یخارج شوم.... کناِر گوشم صدا نازیپر نِ یریش  یخواستم از خلسه 

 ... زمی عز ریالوند! شب بخ  ی_خوب بخواب

 زمزمه کردم:  و

 نازدختر!   ری_شب بخ 
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هنوز به نور، عادت نکرده بود.. به  میشدم.. چشم ها داریطبِق عادت راِس ساعِت هفت از خواب ب بر
کناِر تخت جا مانده بود.. شواهد نشان   یِ عسل یافتاد که رو نازیو چشمم به کتاِب پر دمیپهلو دراز کش

تخت   یکنار زدم.. رو رااز هوا گرفتم و پتو  یقیزده بود... دِم عم  خونیداد که دخترک به خلوتم شب یم
برخواستن.. عضالتم بعد از چند ساعِت مداوم خواب   یکوتاه تعلل کردم برا  یلحظه ا ینشستم و برا

توالت زل زدم..  زیم ی نهیو به آ ستادمیهنوز به خم و راست شدن عادت نکرده بودند.. باالخره ا
و به سمِت کمد رفتم..  دمیرا د قاتا یدرهم و لباسم نامرتب و چروک شده بود.. دِر بسته  میموها

  راهنِ ی.. پزدمی قبل از رفتن به شرکت به خانه سر م دیخانه داشتم اما با نیهنوز چند دست لباس در ا
تخت گذاشتم..  یرا باز کردم و رو شیدکمه ها ِف یو رد دمیکش رونیب  یاز چوب رخت یچهارخانه ا

کردم..    ضش یزود تعو یل یتنم را باز کردم و خ  لباِس  انِ یدرم  کی یآوردم و دکمه ها نیی را پا نمیآست
زدم و از اتاق   میبه موها  ینداشت.. ُبِرس یتیتنگ شده بود و چندان اهم یاندک شیو بازو نهیس یِ رو

به دست و صورتم   یشدم تا آب  یی.. وارِد دستشودمیشن  یخارج شدم.. از آشپزخانه سر و صدا م 
 بزنم... چند تقه به در خورد 

 ؟ ییوت ی_پر 

 یبرا دنمیبرداشتم و به صورتم زدم.. در را که باز کردم با د یبود.. چند برگ دستمال کاغذ یرعل یام
 شوک زده براندازم کرد  یلحظه ا

 _سالم..

 و رو گرفت..  ستادمیا برابرش

 .. ریسالم.. صبح بخ کی_عل
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شام نخورده بود و حاال... ابرو درهم   یرعلیادامه ندادن به صحبتمان.. ام یعجله را بهانه کرد برا  و
هم به حتم کاِر   نیو به دست گرفتم. ا افتمی  یصندل یِ را رو  فمیو دوباره به اتاق برگشتم.. ک دمیکش
 نکهیو به قصِد ا  دبو می.. ساعت هفت و ندمیبه کتابش انداختم و پوف کش  ینگاه میبود.. ن نازیپر

و   نازیرا صدا کردم.. پر نی بزنم به سمِت سالن رفتم و از همانجا پرو  رونی صبحانه نخورده از عمارت ب
 یرو یمرتب کردِن روسر  یِ افتاد برا نیباهم از آشپزخانه خارج شدند.. چشمم به تالِش پرو  نیپرو

 جلو آمد:  نازیرنگش... پر ییطال یِ موها

 ؟ یزود نیصبح به ا.. کجا ری _سالم صبح بخ

 : ستادیو مقابلم ا  دیرس جهیبه نت اشی باالخره در کشمکش با روسر   نیپرو

 برم شرکت..  عیسر دیخانم... من بااجازتون رفع زحمت کنم.. با نی_سالم پرو

 اخم کرد  یناراض

 ...ی.. صبحونه نخوردی_محاله بذارم بر 

 آمد.. یم  نییکه حاضر و آماده چند کتاب به دست گرفته بود و از پله ها پا دمیرا د یرعل یام

 دانشگاه.. رمی _مامان من م

 بود... اشی کردم.. حضوِر من باعِث ناآرام یرفتارش را درک م   نیعلِت ا دیمن شا و

 بابا من صبحونه آماده کردم! یا ؟یرعلی_تو کجا ام

 واریبه د زانی آو یدیرا از جاکل چشیی را بست.. سو پشی ز یچرِم جذبش را مرتب کرد و به سخت  کتِ 
 برداشت و گفت: 

 _نوش جون.. من عجله دارم!

  کیدر ثابت ماند و تنها  ی رهیدستگ یِ دستش رو نیزد.. پرو رونی از سالن ب یرعل یبه همراِه ام نازیپر
.. نگاهش غم ستادمیرا به دسِت چپم دادم و مقابلش ا فمی ... کشیگلو یخارج شد از انتها ری ناِم ام

 بود...  دریکاش ح  یداشت و ا

 .. زیسر م فرستمیرو م  یرعل یتو آشپزخونه.. من ام دییخانم شما بفرما ن ی_پرو
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  یب  یرعلی را داشت و ام یرعل یکردِن ام  مانیهنوز قصِد پش نازیزدم.. پر رونیرا گفتم و از سالن ب نیا
 من و خودش در حال ِ مجادله بودند... نیماش  نِ ی ... درست بندیخواست پشِت فرمان بنش یتوجه م

 تو برو تو خونه.. ناز؟ی_پر

و نگاهش، حرف ها داشت.. با   دیخشک شد.. به سمتم چرخ  یرعلیساعِد ام یدستش رو نازیپر و
  یرعلیاز ما دور شد.. ام یحرف  چیه  یخاطر دادم.. ب نانِ ی اطم نازیو به پر ستادمی ا یمتر  کی یفاصله 

 به رقِص باد درآمده بود... شیگذاشته بود و موها  نیدِر ماش  یِ دستش را باال

 ! یشام نخورد شبمی_د

 زد..  یصدادار   پوزخندِ 

  نیبشنوم! حاال تو ا یواسه خوردن نخوردنمم امر و نه  دی با یو پنج سالگ   ستیدونستم تو سن ب  ی_نم
 شب؟یشام د دیبهت نچسب  ه؟یوسط مشکلت چ

به   یشدم و کالفه تکان  کیانداخت! نزد یلرز به تنم م یشِب برف  کیسرِد بعد از تنم نبود و باِد  کت
 خودش داد و تا خواست سوار شود مخالفتم را با فشاِر دست نشان دادم

 ..یرعل ی _برگرد عمارت ام

 متقاعدش کنم..  خواستمینداشتم.. فقط م  یکی زیف یر یدرگ قصد

 _دستتو بکش الوند!

 ..میبه هم زل زد گره خورده یبا ابروها هردو

.. برگرد عمارت و صبحونتو  یروزه مهمونم و صد روزه دعاگو.. تو پسِر صاحب خونه ا هیمن  یرعل ی_ام
 ... یانداختن تو خودتو کنار بکش یهرجا هر بمب  ستیکنار خانوادت بخور.. قرار ن

 ... زدیم ی.. صورتش به سرخ دمیرا از فّکش د  شیدندان ها ِف یرد  یمنقبض شد و من برآمدگ فکش

مهمون به  گهیپاش گذاشتم د یجا پا شهیکه تا چشم بازکردم تو خونمون بود و من هم ی_مهمون 
! یرفت  دریبه آقاح  شتریبه خلق و خوئه که تو از من ب ستیبودن به خون ن  یک ی.. پسِر ادیحساب نم 

 نکنم..  کاریو چ کنم کاریچ  ینکن بهم بگ  یحاالم پاتو از تو کفش من بکش کنار و سع 
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 شهی.. اما خوب بلد بود رزدیبا من حرف نم   چوقتیه یرعلی ما بود که ام نِ یب یلفظ  یِ ر ی درگ نیاول نیا
 !شیبسوزاند.. مثل چهارسال پ

 ... یرعل ی_ام

 را کمتر کردم...  نمانیب  یاز تقال برداشت و من فاصله  دست

 حال....  نی.. با ایبا البرز ندار  ی_بچه بودم که تو رو گذاشتن تو بغلم و گفتن برادرته.. واسه من فرق 

 را نامحسوس فوت کردم... نفسم

شما باز   ینداشتم پام به خونه   ینابسامان یِ من اگه زندگ ؟یمن بذار  یخواستم تو پا جا پا ی_کِ 
صدا   یبه نسبت  درویبارم از دهنم در نرفت که آقاح  هی یحت  یبفهم.. بچه بودم ول  نوی.. ایرعلیام شدینم

لحظه   ه ی هیکاف.. فقط ستمیخانواده باشم که نبودم و ن نیا ی.. نخواستم بچه یگفت  یکنم که تو م
اما خودشم باور نداره که من پسِر خونه زاِد   کنهی.. مادِر تو... مادِر تو منو پسرم صدا میچشاتو بازکن 

خونه دارم فقط از سِر   نیتو ا ی! فرِق من و خودتو بفهم.. اگه حرمترهی گیرو مخونم هنوز از من  نیهم
 ..م یکه مهموِن اجبار نهیا

  میبه من و ن ینگاه مینداد.. ن لمیپوزخند تحو شهیرا رها کردم اما تکان نخورد.. مثل هم  دستش
گام   کی یبا فاصله   نی و پرو دیجو  ینگران لب م یمقابِل دِر ورود نازی به عمارت انداخت.. پر ینگاه

.. هردو دستش را پشِت کمرش قالب کرده بود  دمیرا پشِت پنجره د در یگفت و من ح یذکر م یلب رِ یز
 گرد و خاک کرده بودند..  یکرد که دو برادر حساب ینگاه م یو قطعا به کارزار 

 ...یرعل یام یده! ولمن و تو قسمت کر نِ ی ب گاهشویجا ی نه کس  رمی بگ ویکس گاهِ ی_نه من خواستم جا

 نخواندم... یز یچ  چیسمتم سرچرخاند و من از نگاهش ه به

رو   تیرومندی به خودم بگو.. بزرگ شدن و ن ،یداشت یبه بعد اگه حرف نی_هنوز از دستت شکارم.. از ا
 نکن!   یخال  فتری سِر از خودت ضع

 آمد.. زمزمه کردم:  یکه کت به دست به سمتم م دمیرا د نازیگرفتم و پر فاصله

 .. حرصتو سِر...میکن  یو سنگامونو از هم وا م مینیش  یم ی_برگرد عمارت! هروقت خواست
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  یرعلیانداخت.. ام نییو سر پا  ستادیا یرعل ی من و ام نیسکوت کردم... مردد ب  ناز یشدِن پر کیبا نزد و
  یگرفتم و تشکِر کوتاه نازی.. جلورفتم و کتم را از پرحرف نزند دادیم  حیبود و ترج  ستادهیهمچنان ا

به سمِت    نیمگخش یرعل یکه ام  دمیبه هوا بلند شد و بعد د  نیبسته شدِن دِر ماش یکردم.. صدا
 گفت..  یکنم ی خواهش م نازیعمارت پاتند کرد.. پر

 صبحونه؟  یای _تو نم

 نبود!  دریدادم و به پنجره چشم دوختم و ح یتکاِن سر جواِب منف  با

 کار دارم! یلی_برو تو.. من خ 

 داشتم!  شیدر پ  یشدم.. روِز سخت  نیازش فاصله گرفتم و سوار ماش و

 

 

 

 

  ی بودم و به ماِه کامل نگاه م ستادهی دو روِز گذشته فرصت نکرده بودم به البرز سر بزنم.. کناِر پنجره ا در
شب گذشته  مهیسه ساعت از ن   نکهیو باا  دمیشن یدار و منظمش را مکش ینفس ها یکردم... صدا

.. اکثِر مواقع  ختیر یبود... سکوِت دلخراِش اتاق اعصابم را به هم م یبود اما خواب از چشمانم متوار 
  واریمشتم گرفتم و کتفم را به د نِ ی را ب میگرفت.. هردو بازو یم یسکوت روانم را به باز  یصدا نیهم
چندساعِت کوتاه استراحت   دیکه در چندروِز گذشته شا می و به درِد پاها دمیکش  یق یِس عم.. نفدمیکوب

خواستم عارف را دست    یگرفت.. نم یوقت م   ادیکردم.. نظارت بر سِر کارگرها ز ی تیاهم یکرده بودند ب 
  ت یدادم که کمتر فعال یدرمان پدرش بود! بهش حق م یاز تمرکزش رو یمی تنها گذاشته باشم که ن

در   یرساند... چراغ  یکرد و تمام و کمال کارش را به اتمام م ینم  یکوتاه  یکار  چیعارف از ه   یکند ول
بلند ِ محوطه گرفتم و  ی... چشم از درخت هازدیبود و مدام چشمک م  یمحوطه رو به خاموش یانتها

جدا   واریبدهم.. کتف از د صیبودنش را تشخ داری فضا آنقدر بود که ببه سمِت البرز سر چرخاندم.. نورِ 
 کردم.. 
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 کردم؟  دارتی_ب

کرد   ینگاهم م زی خم شدم.. ت ی تخت گذاشتم و اندک  ی لهیم یزد و من جلو رفتم.. دست لبه  پلک
 بود دهیانگار اصال نخواب

 ؟یخوا  یم یز ی_چ

 یکننده   دیناام یاز البرز انتظاِر جواب داشتم.. حقم بود بامن حرف بزند اما... حرف ها شهیهم من
 .. مانیپ

 تب کرده باشد! دمیترس یگذاشتم.. م اشی شانیپ ی بلند کردم و رو دست

 !؟یدیخواب د ایمثل من  یخواب شد  ی_ب

  یکنارش دراز م و من هم میتخت خودم بود  یکاش رو یگردن کج کرد و من آرزو کردم که ا یکم
 ..دمیباال کش  اشنهی کردم و پتو را تا س میسرش را تنظ رِ ینداشت.. بالِش ز ی .. قصِد همکار دمیکش

 _بخواب داداش.. من هستم! 

 و البرز مات براندازم کرد..  دمیکش  ینابهنگام  ی ازهیداشت.. خم یازم برنم  چشم

.. خوب ستمیمعرفتم که ن یب  یشده.. باخودت نگ ادیکارام ز کمی ندارم..  ی_چندشبه خواِب درست
 !یتیفرصت کنم تو اولو یدونیم

و   دمیخسته تر بود.. البرز پلک زد و من عقب کش شهیاز هم  میحرف زدن و صدا ینداشتم برا یانرژ 
 نشستم..  یصندل یرو

 ..شهیروز و شباهم تموم م نی_ا

  یباِر هزارم حرف ها یتخت گذاشتم و برا یه خودم گفته بودم... دستم را لب یآخر را برا  یجمله  نیا
  یاز افسردگ ی... نوع ینوع طرد شدگ  کی... یمینوع ترس و اضطراِب قد کیدر سرم اکو شد..  مانیپ

  ی جهینت  نشحرکت بود  یب نیو حاال ا   زدیدو ساله بود دست و پا م ی.. البرز وقتیو سکوِت انتخاب
که دردش را به   یخواست... آن هم از من  یالبرز را م ومرث، یو ترس بود... ک  یسال افسردگ  نیچند

 بودم! دستم که به دستش برخورد کرد چشم بستم.. دهیجان خر
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 _بخواب... 

 خودم خوابم برد! و

 

 

 

 

 

نداشت.. فقط همان اندازه از زمانم تلف شد که  یتیشدم و چندان اهم  مهیخاطِر سرعِت باال جر  به
کردم سرعتم را کنترل  یسع  نباری.. دوباره پشِت فرمان نشستم و ادمیرس یبه شرکت مزودتر  دیبا

  تظرمو عارف من دم یرس  یهرچه زودتر به شرکت م دی.. باشدیموضوع متمرکز نم کی یکنم.. ذهنم رو
مانده به ساختماِن   ابانی.. چند خمیرفت  یهرروزه باهم به نظارت م یطبِق برنامه  دیبود.. امروز با

 دیکه شا الی خ نیشرکت، تلفن همراهم به صدا درآمد.. اول خواستم جواب ندهم اما با ا  یتیانگر
  ومرثیرنِد ک ی.. شماره دمیکش رونیرنگم ب  یکِت مشک   یِ داخل ِب یباشد، تلفن را از ج   یتماِس مهم

کرد خوب مرا  یباخودش فکر م  دیدادم اما شا یبود که جوابش را نم نیکار ا نیبهتر دیبود.. شا
تماس را با انگشت لمس کردم و به گوشم زدم.. رّد  یتر آوردم و دکمه   نییترسانده... سرعتم را پا 

 داد..  ی ام بود و آزارم م  نهیس یقفسه  یِ کمربند رو

 رو حرفم هستم..   یکه بدون  یکرده باش  دایکردم حداقل اونقدر نسبت به من شناخت پ ی_فکر م

 باش..  نجایا_ساعت ده 

حواس   ی که ب ین یماش ی.. برادارید نیبه ا شدمیمن اثر نداشت.. متقاعد نم  یلحِن کوبنده رو نیا
 کوتاه زدم و گفتم:  یفرمان کج کرده بود بوق 

 .. ومرثی_ک
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  ستین یز یچ  یدونیبحث کنم.. خودت خوب م یمسئله ا نی سِر چن خوامی_گوش کن الوند.. من نم
 باشه..  یافتن یکه من بخوام و واسم دست ن

نداشت..   یتیاو اهم یخواست و حاال خواسته  یکه نم میمن و البرز جزو ناخواسته ها بود احتماال
خواستم چون   یفرو کردم.. م یکه امکان داشت در هم کج شد و پوزخندم را در گوش ییتا جا میابروها
 به اعماِق مغزش نفوذ کند..   یمته ا

رفته.. اثراِت   ادتی.. انگار یکه تو اونو بخوا ستین یز ی من و تو چ نیمونه.. ب  یبحث نم ی_پس جا
  ادی  یز یبهت چ یکه حت  ستین ی.. الوند کس یار یپنبه رو از گوِشت درب  نی.. اما بهتره اومرثیک هیریپ

نمونده که  جا یز ی من چ ِش یموردت بردار.. پ یب یتلفن زدن ها نی! دست از اارهی ب  ادتیبه  ایبده 
 .. یطالبش باش

دادم به  یم  حیپانصد متر فاصله داشتم و ترج  بایشرکت شدم.. تقر ابانِ یکرد و من وارِد خ سکوت
 شده بود.. رمیداد و د یصبح را نشان م مِ یکنم هرچند که ساعت، هشت و ن  یرانندگ  یآهستگ

 خبرداره؟  دری_ح

خشدار را    یبا آن تارها اشی لعنت یِ ن صدابه هوا بلند شد و م شیقدم ها یِ صدا  دیرا که د سکوتم
 تلفن را به حنجره اش چسبانده بود:  ی.. انگار دهنه دمیواضح تر شن 

 نه؟  ای شرکت  یایمسئله فقط به ما مربوطه.. م نیداشته باشه.. چون ا دی_خبر نداره و نبا

 فرمان مشت شد..  یرو دستم

 .. دمینم یجواب   یدونیکه جوابشو از قبل م ی_به سوال

کرده   یآوردم تا به حال خداحافظ  یسر داد و تلفن را قطع کرد.. به خاطر نم  ی بلند و کوتاه ی خنده
نگهباِن   یکردم و برا  تیهدا نگی را به پارک نیبرگرداندم و ماش  بمی نه.. تلفِن خاموش را به ج ایبود 

را   نینداشت.. ماش  یتعادِل روان  ومرثیکه ک دمیرس  یباور م نیجوان تک بوق زدم.. کم کم داشتم به ا
شدم.. چند مدرِک مهم   ادهیو مرتب کردِن کتم پ فیپارک کردم و بعد از برداشتن ک یشگیهم  یسِر جا

  کیِد نظر را فشردم.. موزمور یداشتم.. وارِد آسانسور شدم و طبقه   یاز گاوصندوق برم  دیبود که با
بودم.. از آسانسور که خارج   دهکر ری د یلیانداختم.. امروز خ  ینگاه میپخش شد و من به ساعتم ن

گفت و   یم یز ی چ یلب  رِ ی رفت و ز  یکه کالفه از چپ به راست و از راست به چپ م دمیشدم عارف را د
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  یِ ختگیبه هم ر نیبود.. چند نفر از کارکناِن شرکت هم شاهد ا ستادهیا یآب گوشه ا یوان یبا ل یوانیمر
 و راهش به سمتم کج شد.. ستادیعارف از حرکت ا واحواِل عارف بودند.. قدم به داخِل سالن گذاشتم 

 ..نی_سالم مهندس.. خوش اومد

  یفر کارکنان.. با دست به چندنشدیعارف مانعم م یبرزخ یکه چهره  انداختمینگاه هم ن مین  یوانیمر به
 گفت.. یسالِم کوتاه ی ِرلبیکه سالم کردند اشاره کردم به کاِر خودشان برسند و عارف ز

 الوند.. میحرف بزن دی_با

 دمی کارش نشست.. به محِض پراکنده شدِن همه ابرو درهم کش زِ ی و پشِت م دیلب گز یوانیمر

 شده عارف؟  ی_چ

رفت و دِر اتاق را باز کرد و کنار    شیف جلوتر از من پ داد و من سر تکان دادم.. عار یاتاقم اشاره ا به
و با همان اخم رو به عارف که  ستادمی.. من زودتر وارد شدم و بعد از چندگاِم کوتاه وسِط اتاق استادیا

به  یگذاشت.. دست یاسچوب لب یآورد و رو رونی.. کتش را بستادمیبست ا  یداشت دِر اتاق را م
  یکنار  زِ یم  یِ را رو فیبودم.. ک دهیحال ند  نی.. من تا به حال عارف را در ادیآشفته اش کش  یموها

 سوالم را تکرار کردم  تی گذاشتم و با جد

 شده؟  ی_چ

 ستاد یو مقابلم ا دی از راه رفتن کش  دست

 افتاده.. ی_اتفاِق بد

.. کتم را دیکش یه به درازا ممکالم نیکتم را باز کردم و از عارف فاصله گرفتم.. احتماال ا یدکمه  دو
 بود.. ستادهی و عارف کالفه تر وسِط اتاق ا  دمیرا تا آرنج تا زدم.. به سمتش چرخ  نمیکردم و آست زانیآو

 شده؟  ی_حاال بگو چ 

پشتش قرارداشت.. دِر  یکارم رفتم و دورش زدم.. گاوصندوق درست در کتابخانه  زِ ی سمِت م به
بازش کردم.. چند پرونده برداشتم و  دیو با کل  دمیرنگ را د یم یکمدش را باز کردم و گاوصندوِق س

سند و  چنددالر و پوند و  یبسته  نیچند نِ ی... از بیقرمز و زرد و آب  ییانداختم.. پوشه ها ز یم یرو
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از  نانیمدرک محرمانه و مهم، پاکِت کرم رنگ که مهر و موم شده بود  را چک کردم و بعد از اطم 
نزده بود.. به سمتش   یبسته شد.. هنوز عارف حرف  یبودنش، گاوصندوق را قفل کردم و دِر کمد با تق

 گذاشتم و گفتم:  زیم  ی.. دست رودمیچرخ

 س؟ ی نوب رزایم  یبدم تا حرف بزن  یرلفظی ز دی_با

 انداخت..  نییرا به دو پهلو زد و کالفه سر پا  دستانش

 رو باطل کنه..   نمونیقرارداد ب خوادیطلب گفته م ی_روز 

 بود.. جاخوردم!   یمهلک ی ضربه

 نیداستانا.. الوند ا نیندارن و از  تی فیگرفته.. گفته ک رادینفرو فرستاده رو سِر کارگرا.. از مصالح ا هی_
 . .شهی موضوع به ضررمون م

 انداختم و در همان حال گفتم:  ینگاه میاتاق ن  یدِر بسته  به

 نبود؟   دتیی_مصالح مورد تا

  یباشد.. مسئله  یحد عصب  نیدادم تا به ا یاوج گرفته بود.. بهش حق م یکم  شیصدا ناخواسته
در کرده بود و حاال   یکه تازه اسم  یپروژه ربط داشت.. شرکت  نیشرکت به ا ینبود.. اعتبار و آبرو یکم
 بود..  یسخت یموضوع ضربه   نیاز گذشِت پروژه، ا کماهیبا 

.. دونه دونه زدمیبه آب نم  گداریدونستم.. ب یتورو م  تِ یحساس   یدونیمن بود.. خودت م دیی_مورد تا
 .. دیبود که با یهمونطور  یبارها رو خودم چک کردم.. همه چ

قهوه   زِ یگذاشته بود.. دست از م هیما شتریوژه از همه بپر نیگفت.. عارف در تماِم مدِت ا یم راست
  دیگنج  یبودم و در باورم نم یعصب یل یانداختم.. خ نیینشستم.. سر پا   یصندل  یرنگ گرفتم و رو یا

 بزند..  یکار   نیزود دست به چن نقدریطلب ا یکه روز 

 ؟ یخبردار شد یمامور فرستادن؟ ک ی_ک

  یکم یرا با فاصله   شیگذاشت و من صدا زی م یمن دست رو ِش یپ ی قهیآمد و مثِل چند دق جلو
 : دم یشن
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 داره الوند؟ یتی_چه اهم

 زانِ ی م ِب ی.. به ترت ی.. قرمز.. زرد و آبدمیهم چ یو با دست پرونده ها را رو  دمیباال کش چشم
 ...! تشانیاهم

 .. میکن تی شکا دیکنه با ی_اگه بخواد رو حرفش پافشار 

  دهیاعصابم به شدت در هم تن یکه تارها یلباسش بود را برداشتم و در حال ِب ی که در ج یسیخودنو
طلب بود.. اهِل  یشرکِت روز  یها  یقرمز را باز کردم.. چند نمونه از کارشکن یپرونده  یِ شده بودند ال

  ی.. من از بچگ یتا خورده نشو یشدیگرگ م دی.. بادیفهم  ینم یکار نبودم اما... تجارت بچه باز  نیا
 بودم...  دهیآموزش د

  یبا آبرو ی نطور یا یکس  دمی.. اجازه نممیکن  تی شکا دیمنفعته.. الوند با  یر ی_جلو ضرر رو هروقت بگ
 کنه... یشرکِت ما باز 

آن شرکت    زِ ی مربوط به ساِل قبل.. از همه چ یاردیلیچند م ییبه پولشو شدیاول، مربوط م ی صفحه
شرکت کننده هم   یشرکت ها  یزد و بندها یخبرداشتم که پا به آن مناقصه گذاشتم.. من از همه 

 خبرداشتم..

کنم دِر   یم  یکردم.. کار  مینامه رو تنظ تی سازمان.. شکا رمی شنبه اوِل وقت م  ی_فردا جمعه ست ول
 رو تخته کنن.. یاون شرکِت کوفت

 برگه نوشتم و پرونده را بستم.. یگوشه  یخ یتار

 .. ستی_الزم ن

را دور   زیبرگرداندم و م بشی را دوباره به ج  سشیشد و من قد راست کردم.. خودنو یطوالن سکوتش
قدر تعداِد درخت کم مقابلم زل زدم.. چ ی دهیسر به فلک کش یو به برج ها ستادمیزدم.. کناِر پنجره ا

 گوشه از شهر..  نیبود ا

 ست؟ یالزم ن یچ یعن ی ؟یگفت  ی_الوند چ

 رانم باعِث تعجبم شد..   یِ فرو کردم و داغ بمی .. هردو دستم را دروِن جستادیا کنارم
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 !میکن  ینم  تی .. شکای کن  یکار  ستی_الزم ن

من مهلک تر بود که او  یاز ضربه  خوردیکه او م یشک ضربه ا یگرفت ب ی صورت م تی شکا اگر
 ..س یتازه تاس یباتجربه بود و من شرکت یشرکت

.. چطور  شتری ! هرلحظه بم؟یکن یضرر م میدار هیبه ثان هیثان  یدون یم م؟یکرد یچه ضرر  یدون ی_الوند م
 تو سرته؟!  یکنم چ ی.. درک نممیکن ینم  تی و شکا ست یالزم ن  یگیم

 بود.. ختهی به هم ر یل ی.. کامال نامحسوس.. اعصابم خدمیکش  قی.. چندنفِس عمشدیمتمرکز نم  ذهنم

 .. دونمی_م

  دیکش شیبه موها ی.. دستدمید یچشمم م یاز عارِف قدبلند از گوشه  یکه شبح  ستادیکنارم ا یطور 
 ..دی کناِر پنجره کوب  وارِ یبه د یو مشتش را به آرام

 دونستم امکانش هست.. عارف؟  ی_من از اول هم م

 .. دیرس یاش م قهیسه گانه در شق  یاز گردنش نبض گرفته بود و به انشعاب ی.. رگدمیسمتش چرخ به

 ؟ یدونست  یم وی_چ

.. از دمیبه تنم مال شیپروژه رو از سه ماه پ نیا یِ باشم.. پ بتیمص هیمنتظِر  دیهرلحظه با نکهی_ا
 .. خوامیم یو چ هیهدفم چ دونستمی.. منیاون زم  دِ یسه خرطلب اقدام کرد وا یکه روز  یهمون وقت

 شده گفت:  زیر یدر هم کرد و با جشم ها ابرو

 ..زهی ر یبه هم م یاتفاق افتاده همه چ  نی .. الوند بچه ها بفهمن ایبگ یخوا  یم ی_چ

 چشمم را گرفتم و گفتم:  یزدم.. با انگشِت شصت و نشانه گوشه  می راستم را به ابرو دستِ 

 بفهمه.. بذار بچه ها کارشونو بکنن..  یز یچ  یکس  ستی_فعال قرارن 

 فاصله گرفت:  یکوتاه کرد و کم یسکوت عارف

دونم..   ی.. حاال کدومه نمیدار  ینقشه ا ایدرست شه  یز ی چ ستیقرارن ای فهمونهی بهم م  تی_خونسرد
 شرکِت آرمان نو...  یِ پا  یاز وقت  قایچرخه الوند.. دق یت م  لهیتو مخ یفهمم چ ینم نروزایا



 سکون

141 
 

شد و چهارانگشِت دسِت راستش را به کِف   کتری نزد یبه خاطرش آمده باشد قدم  یز ی انگار چ بعد
 : د یدسِت چپش کوب

.. حضورش تو روِز جلسه.. اون آدم ناشناس..  یاعتماد دنِ ی.. مناقصه.. کنار کشدمی_خودشه.. فهم 
 طلب هم آدِم اونه؟ یروز  یعنی ومرثه؟یآرمان نو... کاِر ک

 شک کرد...  شدی نبودم.. اما م مطمئن

 طلب با من..  ی _برگرد سِر کارت.. روز 

 رفتم.. تلفن را برداشتم و سفارش قهوه دادم..   زمی پنجره فاصله گرفتم و به سمِت م از

  میکن  یم تی بکش کنار.. شکا شهیاز گوِر اون بلند م  شایآت نیکه ا یدرصد هم شک دار  کی_الوند اگه 
 دردسر.. اگه قراره شرکت ما ضرر کنه اونم... یب

 کنم.. ی_خودم حّلش م

 مبل نشست..  یِ به کام گرفت و رو  زبان

شد کنم اگه ن یببره خودم درستش م  ییبو  یکس نکهی هفته فرصت هست.. قبل از ا کی_به اندازه 
 کرد..  تی شکا شهیاونوقت م

  یو من نم شدیپررنگ م یادی دادم.. آرمان نو داشت ز هیتک یصندل  یِ و من به پشت  دیکش پوف
! من به حتم بیاد ومرثِ یک  ،یو آب  یاعتماد یزرد، برا ینداشتم اما... پرونده  دنیخواستم.. قصِد جنگ

بودم و قدرِت    یکه جا خوردم.. بشدت عصب شدمینم نیفکر وارِد ماجرا نشده بودم.. اما منکِر ا یب
 سِر ِهَرم بود... ومرثِ یکرده بودم که ک ری گ یمثلث یهَرم نِ یکردم.. ب یعجله م  دیتمرکز نداشتم.. نبا
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 من! شی پ.. بمون کی تار یشبو نرو تو اون دخمه  یخوای_الوند باور کنم حالت خوبه؟ م

  یدر قبال ِ حرِف روز  یعکس العمل چیمن ه یادامه دادم.. بر طبِق خواسته  امی به رانندگ  خونسرد
امروز هم با کار و جلسه و نظارت گذشته بود..  ،یگر ید  یِ و مثل هرروِز کار  میطلب نشان نداده بود

 عارف فاصله  یِ مجرد یتا خانه  شتری ب  ابانینداشت... چند خ  یتیداشتم اما چندان اهم یفی سردرِد خف
 ..مینداشت

 کن..   ریتعم  نتوی_خوبم نگران نباش.. فردام برو حتما ماش 

گرمم بود.. از  یگرفت.. من کم  یکرده بودمقابِل بخار  خی  ایو دستش که گو دی چرخ  شهیسمِت ش  به
نزدم..   ینگفتم.. عارف که سکوت کرد من هم حرف  یز یحال چ نیداشتم.. باا یصبح احساِس گر گرفتگ

 : د یرا متوقف کردم و عارف به سمتم چرخ نی اش ماشخانه  ِک ینزد

 ؟ یاینم  ی_دستت درد نکنه.. مطمئن

بودم که چراِغ ساختمان روشن بود.. به حتم خواهرش در خانه حضور داشت و حضورم   دهیدور د از
 نبود..  یچندان کاِر درست

 .. یذار یتنهاش م روقتی . هرروز تا د_آره مطمئنم.. زود برو تو.. اون بنده خداهم دلواپسه.

 : دیانداخت و پوف کش ینگاه میسمِت خانه ن به

 یبترسه.. بهش گفتم در و پنجره هارو قفل کنه.. خونه  ستی.. بچه نادیاز دستم برنم  یا گهی_کاِر د
 گهیانقدر که کالفه شده م رمیگیهم خبرشو م قهی.. دم به دفتهینم  یکه هست اتفاق نمیمن امنه.. دورب

 بذار درسمو بخونم.. 

 گفتم.. یکوتاه  یفرمان ضرب گرفتم و باشه  یرو

 نباشه دختره و ترسو..  یدوساعت زودتر برگرد خونه.. هرچ  یکی_

 کتفم گذاشت:  یزد و دست رو  یلبخند
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د.. خواهر  راحت کنم الون  التوی.. خیقمر در عقرِب شدکشرکت فکِر من  تِ یوضع  نی.. تو ایَمرد یل ی_خ
 پا مرد شده از من الت تر.. هیمن 

زود    یلینشان داد دربرابِر عارف.. خ یخشک  شدیکش آمد که نم ی.. لبم به طرِح لبخنددیبلند تر خند و
 شد..  یبه خنده اش خاتمه داد و جد

 _الوند؟

 _بله؟

 کتفم بود..   یهمچنان رو دستش

  یمیاگه هر تصم ی.. ولمیرو بکن  هیو قاِل قض  میکن تی که شکا نهیداداش.. من هنوز نظرم ا نی_بب 
 من پشتتم.. حتما به صالِح شرکته..  یگرفت

که به  یداشت و فشار  یمرتب شده بود.. نگاهص برِق خاص شیبراندازش کردم.. موها قدرشناسانه
 کتفم آورد، زباِن سخنم را باز کرد: 

 _شک ندارم..

 د؟_الون

کنم اما او   بی او را به رفتن ترغ دیسخن بگو  یکالم نکهیکرده بود.. خواستم قبل از ا ریی لحنش تغ  نباریا
 کرد:  یدست شیپ

ندارم.. اگه کاِر اون   اروی نیبه ا  یدور باش! من حّس خوب ومرثیکه امکانش هست از ک یی_تا جا
  یاعتبار و آبرو یشده تا پا  یراض یطلب با چ  یروز   ستیخطرناک باشه.. معلوم ن  تونهیم  یلیباشه، خ 

 !میکن کارشی راحت از کار ب  یلیخ  میتون یبره.. ما م شیشرکتش پ 

 نزدم.. یتکان دادم اما حرف  دییبه تا یسر 

 _بازم زنگ زد؟

حال با    نیخواست.. با ا یتازه سِر حرفش باز شده بود.. اما من خسته بودم و دلم خواب م انگار
 گفتم:  متیمال
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 _صبح زنگ زد.. بازم حرِف خودشو تکرار کرد...

 به رانش زد.. یفرستاد و مشت یطان یبر ش  لعنت

 ...گهیم طونهی _ش

که نتونم از پسش   ستین یز ی. چهم فکر نکن. یز یرو منتظر نذار.. به چ مایشو.. س الی خیب  طونوی _ش
 ! ری.. شب بخ امیبرب 

 و در را باز کرد  دیکش ششیبه ته ر یدست

 ! ریکن.. شب بخ  ی امشبو به خودت استراحت بده.. آروم رانندگ هی_باشه.. تو هم 

 در جواِب حرفش تکان دادم و در را بست و با تک بوق از کنارش گذشتم که دست بلند کرد..  یسر 

شدم.. باِد    ادهیپ فمی را پارک کردم و بعد از برداشتِن ک نی .. ماش دمیبعد به خانه رس  قهیچهل دق بایتقر
.. ستادمی  در اکتم گرفتم و مقابلِ  یدو لبه  یو آسمان پر بود از ستاره... دستم را رو  دیوز یم یسرد

.. چراغ  دمی ابرو در هم کش ب... متعجدیپاشنه چرخ  یاما در باز شد و رو دمیکش رونیب  فمیرا از ک  دیکل
در هوا ثابت مانده بود.. در را هل دادم  دیمثِل خوره به جانم افتاد.. کل ومرث،یها خاموش بود و فکِر ک

 اما نبود..  نمی بب  یابل توجه ق زِ یرا بشکافم و چ یک ی کردم تار یکردم.. سع زیو چشم ر

 نجاست؟ یا ی_ک

دستم به   دِ یو با کِف دست، در را هل دادم و کل  ستادمیدر ا  یِ لوال نِ ی.. ب دیبه گوشم نرس ییصدا چیه
 کرد  جادیا یف ی خف یدر خورد و صدا

 نجاست؟یا یک دمی_پرس

 وارِ یاز د ینداشتم.. شبح  یموش و گربه باز  یِ برا یخانه.. حس و حال  زِ یهم سکوِت وهم برانگ باز
 خوردند..  یدر هم گره نم نیاز ا  شتریب  می.. ابروهاستادیسمِت راست جدا شد و با فاصله مقابلم ا

 ناز؟ ی_پر

  یجز او نم  یو بلند قد کس  فیشبِح ظر نیسکوِت خانه را شکست.. ا ناز،یپر یخنده   ِک ی شل یِ صدا و
 از دستم رها شد.. فیو ک د یو کل دیدر آغوشم خز  نازیم که پرتوانست باشد.. هنوز در شوک بود
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 قربونت برم؟  یدی_ترس

  یکتم و رو رِ ی خواست؟ دستش ز یچه م نجایدخترک ا نیو ا شدیم کیشب نزد مهیبه ن  ساعت
 !دهیاز دِل مِن محبت ند بردندیماهرانه دل م  میپهلوها

 ارم؟ ی سرت ب ییدزده بال  نکهیبه گموِن ا  ینگفت ه؟یچه کار نیا ؟ یکن ی م کاریچ  نجای_ا

  قیزد.. عم امی نیرا به ب  شیاراده موها ی.. دستم بدییام سا نهی را لوس کرد و چانه اش را به س  خودش
کرد و حلقه شد دوِر   یشرویباشد.. دستش پ دهیبودم که به چشمه رس یبه تشنه ا هیکه شب دمیبو کش
 کمرم.. 

 _دلم برات تنگ شده بود..

بود.. پنگوئن وار چندگام برداشتم و در را پشِت سرم بستم و چراغ   دهیچسبنده بهم چسب  یماده ا مثلِ 
 کند..  میروشن کردم.. دخترک هنوز قصد نداشت رها 

 دختر!  نمتی_باشه حاال.. بب

 اعتنا نکرد..  اما

 ! ؟یبه خانوادت گفت یچ  ؟یینجایا وقت شب چرا نیکه ا اریجواِب قانع کننده ب هی ناز؟ی_پر

 شهیرنگش از هم اهیو ماتم کرد.. چشماِن س شی براندازم کرد.. رِژلِب سرخش ک  نییبلند کرد و از پا سر
! دهانم باز ماند و باعِث خنده  دمید  یکرده م شیآرا نطوریرا ا  نازی بود که پر یباِر دوم دیبود.. شا  باتریز

 شد..  نازیپر زِ ی ر زیر ی

 خانوادت؟!  یگیها.. به بابا مامانم م یبدجنس  یلی خ یتولِد دوستم.. ول رم ی_گفتم م

 را از دورم جدا کردم..  نازیبود، دسِت پر یهر زحمت به

 حاال..  نی.. همیکرد خودی ب یل ی_خ

.. چشم ختی ر  یکه ناخواسته م ییرا گرفت و مظلومانه نگاهم کرد.. زانو شل کردم از عشوه ها  میبازو
 !سوزاندیم بیعج  شیها
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.. دو دو میشام باهم بخور هینکن الوند.. من.. من اومدم کنارت باشم.. فقط.. َف َف فقط  تمی_اذ
 ! ییدوتا

 .. رفتیدر حرف زدن.. نه تواِن اخم کردن داشتم نه دستم به نوازش م زدی بود که ُتُپق م دهیترس

 ساعِت چنده؟ یدونی_م

لبش حالم را   یِ مطلق بودند.. سرخ  یِ اه یکه س ستمینگر شی و من به بارِش باراِن موها ستادیا کمینزد
 کرد یدگرگون م

 خانم... نیبه تو اعتماد کرده.. پرو دری.. آقاحنازی_پر

 داره؟!  یرادیبا تو وقت بگذرونم چه ا نکهی_ا

وجودم وسوسه بود! وارِد آشپزخانه   یحوا بود و من همه  ِب یدختر خوِد س نیفاصله گرفتم.. ا ازش
با ساالد و دوغ و نوشابه و چند   نیبود.. ته چ دهیشام را چ  زِ ی.. مدمیآِب خنک نوش ینوای شدم و ل

 مِ ینوِر مال تِ رنگ... از پش  ییقرار داشت.. دو شمِع طال  زی گلبرِگ گل و دوشاخه گِل قرمز که وسِط م
.. دمیگذاشت و تازه لباسش را د یصندل  یرا به دست گرفته بود.. رو  فمیو ک  دیکه کل دمشیشمع د

لباسش گردِن خوش فرمش   ی  قهیداشت..  دشیبا پوسِت سف ییبایز  یِ سبزرنگ که هارمون یراهنیپ
 رنگ...  یآب  نِ ی داد.. شلواِر ج یرا نشان م

 _الوند؟!

 _جانم؟ 

سرخش تاب و توانم را  یو لب ها ستادیآمد.. مقابلم ا کیلفظ بهش دل و جرات داد و نزد نیا
 گرفت... 

 ! ؟ی_از اومدنم ناراحت شد 

 متروک خانه را باز کرده بود! نیدِر ا یکس  کباریشده بودم؟  ناراحت

 _من فقط نگراِن پدر و مادر و برادرتم.. 

 دلم....  شدی انداخت.. مظلوم که م نیی و سر پا دیگز لب
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الوند.. من فقط  یمورد احترام نبود قدرنی_اونا خانواده تو هم هستن.. اگه تو رو قبول نداشتن ا
 چون.. گمینم یاومدم بهت سر بزنم.. اگه به کس

 !نازیپر یواسش ندار  یلی_چون دل

 ..دمیکرد و برِق نِم اشک را در چشمانش د  سربلند

 .. من.. من..شهی_واسه خودم دارم.. دلم تنگ م

 اشی شانی بر پ  یدختر.. چشم بستم و بوسه ا نیرفتم و دستش را گرفتم.. چقدر لطافت داشت ا جلو
 افتاد:  هیزدم.. هق زد و به گر

 ! گوش کن نازدختر.. نازی.. پرشششی_ه

  یِ لرزانش را به دست گرفتم.. همچنان قصِد باز کردِن چشمانم را نداشتم.. دسِت راستش رو یچانه  و
کردم و   دا یرا پ میصدا  کردیم ین یام سنگ نهیس یکه رو  یاز خستگ یکوه انِ یقلبم نشست و من از م 

 گفتم: 

سم باز کنه..  خونه رو وا  نیدِر ا یکی بهتر که  نیاز ا یوگرنه چ  یخوام سرزنش بش ی_فقط نگرانتم.. نم 
 نکن نازدختر! هی! گرنازیپر

.. دستم را با جرات به  دیرا شکافت و به تنم رس راهنمی اشکش پ یِ س یپناهگاِه صورتش شد و خ امنهیس
  دی.. شاد یتپ یم یهم آغوش نیا یِ .. دلم برامیستادیدر آغوِش هم ا یدوِر تنش حلقه کردم و لحظات 

 که ماالماِل درد بود... یا نهیس دی بوس  یم  کباری یا هیکرد که چند ثان یحس م

 خنِک شکالت داشت..  یِ که بو شیاز موها یتره ا  دمینشست و بوس شی موها یچپم رو دستِ 

 کنم!  یامشبو دعوام نکن.. خواهش م هی_

اجازه   نیاما دلم به ا دادمیاجازه را م نیبهش ا دی.. نبادمیبو کش  قیباز کردم و عطرش را عم چشم
را پشِت سر گذاشته بودم..  یکرد.. انگار نه انگار روِز تلخ ی.. دخترِک سرکش آرامم مندادن، رضا نبود

چشمش  یِ و دست پا دیخند هیآمد و دوباره لباِن سرخش دل برد از من.. وسِط گر  رونی از آغوشم ب
 برداشتم و مقابلش گرفتم.. یدستمال کاغذ ی.. فاصله گرفتم و برگدیکش
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 _ممنون..

را گرفته بود،  یکه دستمال کاغذ یرا خشک کرد.. اما من جلو رفتم و دست  چشمش رِ ی ز یِ س یخ و
 گرفتم *". متعجب شد و گفتم: 

 سرختره دختر..  یخودت از هر انار   ی_لبا

 یانداخت.. دکمه ها یم کی را به تحر امی خال ی تازه و گرم معده  ِنیته چ یِ کردم.. بو  شیرها و
ها را.. دستم را  نیآست یِ هنوز تکان نخورده بود.. تا آرنج تا زدم آن تنگ نازیرا باز کردم و پر  نمیآست

  یسرِخ لبانش رو ونِ از خ یو کم د یلبش کش یدستمال را رو نازیکه پر دمینشستم.. د زی شستم و سِر م
 بعد به سمتم آمد و مقابلم نشست...  یدستمال نشست و کم 

 عمش چطوره؟!ط نمیداره.. بب یخوب  ی_بو

و داخِل بشقابم گذاشت.. قاشق   دی بر نیبزرگ از ته چ یزد و بشقابم را برداشت و خودش تکه ا  لبخند
..  کردی از ساالد پر م ینگاه کردم که داشت کاسه ا نازیکوتاه به پر یو چنگال به دست گرفتم و با تشکر 

  ی.. طعِم بتمرا به دهان گذاش  نازی دستپخِت پر نِ یاز ته چ یو نشست.. کم  د یخودش هم کش یبرا
 دختر معرکه بود!  نیداشت.. ا یر ینظ

 _چطوره؟ 

 خوشمزه ست.. دستت درد نکنه نازدختر.. یل ی_خ

  ییاز رژ لِب سرخش که هنوز خودنما ی طرِح کمرنگ یِ برا  رفتیچشمانش برق زد... دلم ضعف م و
 ... کردیم

مرِد  یِ حواس دست دراز کرد.. آنقدر محِو تماشا  یم.. ب از دوغ پر کردم و به سمتش گرفت یوانیل
و دخترانه   زی کرد.. خودش خنده اش گرفته بود.. ر ینم دایرا پ  وانیل گاهِ یمقابلش بود که درست جا

  یشیهمه پودِر آرا نیا رِ ی بکر را از ز یگونه ها نیکرده اش سرخ شد.. من ا شی آرا یِ و گونه ها دیخند
  یدانم چطور گاه  یاز تماِس دستش بامن.. و نم کردینازک دِل من شرم م.. دخترِک دادمیم  صیتشخ

را به   نی از ته چ ی.. تکه ادینوش یرا به لب زد و جرعه ا وانی! لشد؟یآغوشم م خِ ی م ختهیافسار گس
 دهان گذاشتم و تالش کردم نگاهش نکنم که غذا به دلش بچسبد.. 
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سرتون    نروزایعمارت.. تو و عارف ا ادیبهش بگو ب  یدون یترسه تو خونه؟! اگه م ینم  ییتنها مای_س
 شلوغ شده..  یلیخ

 ..زنمی _حتما با عارف دربارش حرف م

خواستم دخترک باز هم   یاما نم رم ی گو اهِل خانه را ب یرعل ی خواست احواِل ام  یگفت.. دلم م یهوم
 تنها به او فکر کنم! کباریکه تقاضا کرده بود  اوردیاخم به ابرو ب

 

 _الوند؟

از اندک   زدی مرکِز توجهم بود که برق م شیبود و لب ها دهی.. دست از خوردن کشدمیباال کش چشم
 بود..  طانی گفتند که نفِر سوم ش یشد.. راست م نییباال و پا  میگلو  بِک ی غذا... س یِ چرب

 .. یمدته تو خودت هیکنم که  یشده؟ من حس م یز ی .. چزمی عز یایخسته به نظر م  یل ی_خ

را پاک کرد و    شیاز سکوتم استفاده کرد و بلند شد.. با دستمال، برِق لبها نازی.. پردمیکش یق یعم  نفِس 
!  دریدختِر ح   نازی مرِد تنها بودم و پر کیکرد و خدا لعنتم کند.. من  ی.. عطرش مدهوشم مستادیکنارم ا

 نداشت... تی اهم یموضوع چیلحظه ه نیدر ا

 نیکه به ا  یاینم  رونی تو اتاقت و ب ینی ش یم ؟ی_افکار مزاحمو تو مغزت راه نده.. مگه امتحان ندار 
 ؟ یفکر کن  زایچ

 حرف را به گوشم رسانده... نیبود مادرش ا  دهیکه فهم دیکش پوف

 ! ناز؟ی_پر

 را نشانه رفت و من چشم بستم.. امقهیاش، شق نشانه  انگشتِ 

هست که به من  یچ شهیپوست و رگ و گوشت و خون و ر نی.. پشت اگذرهیم  ی_الوند.. تو سرت چ
 بدونم؟ نامحرمم؟!  دی! نبا؟یگینم

 ...یسرانگشت ینوازش ها نیم بود ا کرد؟ نقطه ضعف  یرا نوازش م  امقه یبود و دستش شق نامحرم



 سکون

150 
 

 ..یکار  یو دغدغه ها یسمتش خستگ  هیسمتش البرز..  هیسمتش کاره  هی.. گذرهینم  یز ی_چ

که خودم   یز یکه چهره اش درهم شده بود.. توقع داشت اعتراف کنم به چ  دمیباز کردم و د چشم
ل درآمده بودم.. خودم با  متولد شد من از آب و گِ  نازیپر یکردم؟ وقت  یبخاطرش خودم را سرزنش م

  یم ن یدر حقم کوتاه نازیبودم و الحق پر دهیبزرگش کرده بودم.. نازش را کش یلعنت  یدست ها نیهم
 با ناِز نگاهش گذشته بود.. امی و جوان   ینوجوان  ی هیبه ثان هیکرد و ثان 

 _فکر کنم اشتباه کردم اومدم..

ماند.. آشپزخانه را ترک   یخورده اش باق  مین یغذا یرو   یلحظات یفاصله گرفت و من نگاهم برا ازم
 یز ی و دست به کمر گرفته بود و انگار دنباِل چ ستادهیسالن ا نِ یکه ب دمیکرد و من به دنبالش رفتم.. د

بل پنهان م  که پشتِ  دمید یم  هیزاو نیخواست که من از ا یرا م  فشی .. به حتم مانتو و کگشتیم
و    دی.. به سمتم چرخدادیآونگ زد و دوازده شب را نشان م وارید یگوشه  یِ شده بود.. ساعِت پاندول

 که دنبالش کرده بود.. دیمن را د

 ناز؟ ی_پر

 : ستادم یانداخت.. جلو رفتم و مقابلش ا ن ییکرد و سر پا  سکوت

 .. نمتی_بب 

و نگاهم نکرد.. انگشِت شصتم   دی کش نییاش را به دست گرفتم و سرش را بلند کردم.. چشم پا چانه
  یاهیدر س یلحظات یداد نگاهم کند و برا تی و باالخره رضا دیگونه اش کش ینامفهوم رو یخطوط 

 ...دیچشمانش گم شدم.. لبش لرز

 ! یکن هیگر نمی... نازدختر نبشششی_ه

 کوچک بود! یادیمن ز یدختر برا  نیام نشست.. ا نهی س ِیعضالن  یِ برآمدگ  یهر دو دستش رو  کِف 

 _الوند؟

! فقط بهم  یز یو اشک نر یکنم که چونه نلرزون کاریدختر؟ واست چ یخوایم  ی_جوِن دِل الوند؟ چ
 بگو...
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  تیوضع  نیاگر ما را در ا  دریام گذاشت و من دست پشِت گردنش انداختم.. ح نهی س یرا رو  سرش
 انگشتانم متمرکز کردم و به خودم فشردمش..   ی! حرِص وجودم را روشد؟یچه م دید یم

 .. شهیکنارتم برطرف نم  یوقت ی.. حتشهی_من مدام دلم برات تنگ م

 کم بود! یز یانگار چ شهی.. همشدیمن هم برطرف نم یدلتنگ

  نقدریگوش کن و ا! فقط به حرفم ی_آروم باش نازدختر.. آروم.. من هستم.. تا هروقت که تو اراده کن 
 نکن.. ت یخودتو اذ

جز نوازش نداشت.. ناخودآگاه   یبا تماِم توانش بود اما اثر  دیام زد که شا نهی به س یمیمال مشتِ 
 تک خنده ام به هوا بلند شد..  یصدا

شب شام مهمون من   هی.. دیتشکر بهت بدهکار شدم.. شاِم امشب بهم چسب هی _جونم؟ جونم دختر؟ 
 ! یهرجا تو گفت

 ...دمیواژگونش را د یو من نِم مژه ها دیکش رونی ام ب نهی از حصاِر س سر

 _هرجا؟ 

 گفتم:  نانیبه کِف دستش زدم و با اطم  یا بوسه

 _هرجا... 

 ...دیرا به رخم کش  دش یسف یشده بود که دندان ها یراض  انگار

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش

 رسونمت..  ی_حاضرشو تا عمارت م 

 _نه..

 کرده بود.. دای پ یا دهیترس  ی.. چهره دمیسمتش چرخ به

 .. من.. َم َم من ...نهیمارو باهم بب یرعل ی باز ام ام ترسمیم یم  نکهیا یعنی عنی عی_
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..  ری بگ یرسونمت بعدم تاکس  یعمارت م ِک یجا نزد هی_اصال حواسم نبود.. باشه پس لباساتو بپوش تا 
 خونه.. یتا برس  امیباز خودم پشِت سرت م

در   شی را به دندان گرفت و چشمها نش ییبهم زل زد.. لِب پا یو با حالِت نامفهوم  ستادیا کمینزد
 .. دندیحدقه چرخ 

 ..یبمون   رونیب   شتریب  نیخوام از ا ینم  روقتهیشده؟ د ی_چ

 داشت کنترلش کند.. یحال سع نیبه لب داشت باا   لبخند

 .. گهید رمیکه اومدم م ی.. همونطور یخودتو تو زحمت بنداز  خوادیتو نم ی_باشه ول 

 _نه خودم... 

 ..دمیلبم نشست و ابرو درهم کش یرو  چهارانگشتش

  نازِ یمن پر یکن ی.. نکنه فکر مام ی برم.. نترس اونقدر بزرگ شدم که خودم از پِس خودم برب تونمی_م
 ...دیترس یکه از مگس ها هم م شمیپونزده سال پ

  میداشت از لبم و انگار لبها یخنده را کم داشت... دست برنم  یخانه صدا نی.. ادیخند  خودش بلند و
  یهم اسک یرو می.. دندان هاد یلباسم فرو برد و بو کش  ی قهیرا به هم دوخته بودند.. سرش را در 

 کردند..  یم یسوار 

 : د یگذاشت و چهره در هم کش ینی ب یدست رو دینگاِه مبهوتم را د یکرد و وقت  سربلند

 بابا..  ری دوش بگ هی_اه اه اه من رفتم حتما 

 در آغوشم پرت کرد..  ی.. خودش را مثِل دختربچه ادیباال دادم که دوباره خند  ابرو

 !یبخند یرفته بلد ادمیکه  ی.. انقدر اخم کردیکنم بخند یم  یشوخ زمی _عز

 یرا دروِن محفظه ا شیموها یِ شده ال هدیچی عطِر پ شدی.. کاش م دمیبو کش قیرا عم  شیموها
 ...شدیم یکوچک حمل کرد تا رفِع دلتنگ

 !ی تصورشو کن  یتون  ی.. انقدر که نمادیز  یلی_دوستت دارم الوند.. خ
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 خوانده باشد!   ییالال میبرا یزمزمه ها که آن زن... به خاطر نداشتم حت  نیعادت نداشتم به ا من

 آژانس..  زنمی_لباستو بپوش من زنگ م

.. طبِق میشد یاز هم جدا م نگونهیهربار ا دیسرد شده بودم... از آغوشم فاصله گرفت.. انگار با کبارهی
 باعثش بود... یدور  نیدرِد ا  دینانوشته! شا یقانون

گذشته   یِ رم النگاهم به او بود اما فک نکهیو من با ا دیپوش یرفت... م فشیبه سمِت مانتو و ک دلخور
نکردم که نوازش بر سِر   دایپ زیچ  چیگشت که نجاتم بدهد.. ه یم یز ی دور به دنباِل دست آو یها

  یمن به سخت و... غمزده نگاهم کرد نازیراحت نبود.. اما پر  ادیز نیمثِل پرو یزن یبرا میتی یپسر 
مغموم تا کناِر در   نازی پر دیکه رس ی کندم و با تلفِن خانه به آژانس زنگ زدم... تاکس  نیرا از زم  میپاها

 گفتم:  یِرلب ی نشاندم و ز  یِ شانی بر پ ی.. فاصله را پر کردم و بوسه استادیکردم و ا شیرفت که صدا

 _مراقِب خودت باش... 

  یاز دستم برم یار کردم.. دخترک دلشکسته شده بود.. من چه ک  یبغضش را حس م یِ برآمدگ من
 آمد؟!

 ! مراقِب خودت باش.. باشه نازدختر؟ ناز؟ی_پر

کرد و   یپله ها را ط ع،یسر یلیدر هوا تکان داد و خ یتکان داد و لب از هم باز نکرد و *" دست  یسر 
  نِ یو تلفن ب دمی.. در را محکم به هم کوبدیدو یم یبه دِر خروج  دنیرا دور زد.. به حتم تا رس  نمیماش

 دستم مشت شد..
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داشتند.. من  یتیچه اهم یفکر  یو دغدغه ها یروِز جمعه را کناِر البرز گذرانده بودم.. خستگ  تمامِ 
  ییفوق العاده سخِت بودِن البرز در خانه... تنها ِط یبرگشتن به همان شرا یکردم برا یم یلحظه شمار 

  یلخت یمگر برا داشتمتواِن ماندن در خانه را ن یخّط اعصابم بود و لحظه ا یِ رو قایمرگباِر خانه دق
  یانتها یِ صندل   یِ انداختم.. عارف، رو یم قیبودن با البرز به تعو یبرا انیدرم کیخواب... آن راهم 

خود کرده بود... تلفن در    ی.. کتاِب مقابلش او را از خود ببردی ر فکر به سر مد قای اتاق نشسته بود و عم
شدم.. بشدت در   رهی و باز به عارف خ دمیکش هکالف یگذشت.. پوف یبود و ساعت از ده م دمیمعرِض د

.. چه دهیسر به فلک کش  یبود... بلند شدم و تا کناِر پنجره رفتم.. دوباره برف و برج ها ای خواب و رو
بکشم.. شنبه   قیعم یکردم نفس ها یفرو کردم و سع بمیبود... هر دو دستم را در ج  یمستاِن سختز

حرف زدن با من وقت   یبرا دیمنتظِر تماسش بمانم.. با دادم یم  حیترج  یکار داشتم ول یلیبود و خ 
 از جا پراند..  بای تلفن عارف را تقر یگذاشت.. هنوز اعصابم مخدوش بود اما... صدا یم

 _الوند تلفن..

  رهیخ  زیم یدستش بود و به تلفِن رو  نِ یانداختم.. کتاب ب ینگاه میمکث به سمتش ن یمن با اندک و
 بود یوانیرساندم و تلفن را برداشتم.. مر  زی بود.. با چندگاِم آهسته خودم را به م

 _سالم.. قربان از شرکِت...

 _وصل کن.. 

 _بله چشم..
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 .. دمیطلب را شن یشخِص روز  یبعد صدا یچندلحظه  و

 !بی_سالم مهندس اد

 !ستیبود شخِص پشِت خط ک دهیخودش را به من رساند که او هم فهم  عارف

 _سالم.. منتظِر تماست بودم..

  دیبار  یم  شیاز صدا تیحکم و قاطعکه ت یخونسردانه در حال  یل یو بعد خ یا هیچند ثان یسکوت
 گفت: 

 تو مشغوِل کار هستن..  یاما هنوز بچه ها یکرد افتیمنو در غامِ یکردم پ ی_فکر م

بود که پوف   جهی نت یطلب را بشنود.. تالشش ب  یروز  یداشت صدا یشد و سع  کیبهم نزد عارف
 : دیکوب  زی م یرو یو کالفه فاصله گرفت و مشتش را به آرام دیکش

 ! ن؟یلحاظ کرد نویطلب.. ا یما دو طرفه بود جناب روز  ی_معامله 

 ...شمی_من متوجه منظورت نم

که جوشش از خونم   یکردم ابهت ی دوختم و سع زیم یقرمز رنِگ رو یاز عارف گرفتم و به پوشه  چشم
 داشت را به رخش بکشم:

  دادمیم حی .. ترجمی.. ما طرف حساِب همیبامن هماهنگ کن  دیبا یر ی بگ یمی هر تصم نکهی_قبل از ا
 دور از ادب بود! کمی ینطور ی.. ایبه خوِد من بگ  یبود خوِد جنابعال  یاگه مشکل

 نشد..  دمیعا یز یکردم اما چ زی .. گوش تدمیشن  یرا از کنارش م  ی کس یمکالمه  یِ صدا

 ...یدگ یرس  یدارم برا یمهمتر  ی_من کارا

طلب از قبل   یاهدافش بود... روز  نیگران تمام شد.. به حتم شرکِت من جزو مهم تر میحرف برا نیا
من و شرکتم حساب باز   یِ .. شک نداشتم رودیرس یمناقصه با برِد من به اتمام م  نیدانست ا یم

 کردم...  ی  درک نمکرده بود... اما حاال

 طلب.. یجناِب روز   ستیبا آرمان نو ن  یهمکار  ،ی زن ی که ازش حرف م ییاون مهم کارها انای_اح
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به نفِع   زیهمه چ دیکردم.. با یم  انیب  ومرثیرا با ک اشی با صراحت همکار  نطوریجا خورد که ا انگار
 ...تی از شکا یرفت بدون حرف یم  شیمن پ

با قصد و   نی نظارت فرستاد یکه برا  یکس دیاز مصالح مشکل داشتن..؟ شا کی_مشتاقم بدونم کدوم  
باشه    ی.. اون شخص هرکرمی گ یمارو خراب کنه و من به شدت دنباِل کار رو م ی ونهیغرض خواسته م

از  مثل شما خراب بشه.. یمن و شرکِت بزرگ و صاحب نام ی ونهیخوام م ی! من نمنهیب  یبد م  یلیخ
 ..میکن  یاندازه ضرر م هیفسِخ قرارداد هردو به  نیا

 اتماِم مکالماتم گفتم:  یطلب... برا ینظِر روز  رِ ییتغ یتنها راه بود برا  نیکرده بودم و ا دشیتهد علنا

.. دوست کشهیمن َسَرک م  یداره تو کارها یحساب نروزای ... ابیاد ومرثِ ی_صاحِب شرکِت آرمان نو.. ک
 دو شرکت داشته باشه..  نیب یتو روابِط حسنه  یر یندارم تاث 

  ومرثیبودِن ک لی .. اسمش را آورده بودم تا او را متوجِه دخگذاشتمینسبتم را با آن مرد گرو م داشتم
 .. سکوت کرد و در آخر گفت: دیارز ی ... به امتحانش میکی بود در تار یر یکنم.. ت

 تو شرکِت من باشه.. یبعد ی صحبت ها لمیکنم.. ما یاحضار م که واسه نظارت اومده رو ی_کس

را بهانه قرار داد و قطع کرد.. عارف که تماِم مدت پشت به من بود به محض ِ   ادی را گفت و کاِر ز نیا
 و برآشفته گفت:  ستادیقطع شدِن تماس مقابلم ا

 اعتراف کرد؟  اینشد؟  ادهیپ طون ی از خِر ش شد؟ی_چ

 ... چکدومی_ه

 بازگو کردم..  شی را برا  زمکالماتمی به طوِر خالصه ر و

 کاِرت درسته... ولیموش تو تله س داداش.. ا نباری.. ارهیگیدستور م ی_معلومه از ک

به  هیقض نینشستم و به عارف نگاه کردم که لبخند به لب داشت... ا یصندل یِ من نامطمئن رو و
 داد... یاجازه را نم نیا ومرثی.. کشدی رفع نم یراحت  نیهم
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  یهدف پرسه زدم و سع یکسالت بار و خسته کننده شرکت را ترک کردم.. ساعت ها ب کروزِ یاز  بعد
طلب هنوز نامعلوم بود و دلم  یصحبتم با روز  ی جهیبود.. نت   ِرممکنیفکر نکنم که غ یز ی کردم به چ

 هین قضیادم که او در اد یم یشتر یباشد.. حاال احتماِل ب  ومرثیک  شدیکه برنده م یخواست کس  ینم
که خودم مصالح را چک کرده بودم و  یبچگانه بود درحال یل یطلب خ یروز  لِ ی باشد که دل لیدخ

نقشه  دی با  ومرثیشده بودند.. ک  یدار یخر  یمطمئن ینداشتند.. تک به تک با وسواس از جا  یمشکل
  یعتمادکردم.. چرا ا یرا درک نم زی چ  کیهنوز  یشکست دادنم.. ول یبرا دیکش  یم یماهرانه تر  یها

 یباختم که رو یم  یخواست؟! من به حّد کاف یکرده بود اگر شکستم را م رون ی را از دوِر مناقصه ب
شروِع پروژه بدجور    یروزها  نیحساب باز کرده بودم.. حاال درست در اول  یلیطلب خ یروز  یمناقصه 
و بدوِن توجه    ردمخلوت پارک ک  ابانِ ی خ یشه را گو نی اصال به نفعم نبود... ماش نی.. ازدمی درجا م

بود و دلم نوازش   دهیفرمان گذاشتم و چشم بستم.. سردرد امانم را بر یکردن به اطرافم، سرم را رو
  یم دادیب یدردناکم گذاشتم که از گرسنگ یمعده  یرو یخواست.. دست یرا م ناز یپر یاغواگرانه  یها

به وضوح   دم یرا فهم امی مکان  تیقع مو یو باالخره سربلند کردم و وقت دیطول کش یکرد... چند لحظه ا
  یلیآشنا بود.. خ یادی مکان ز نیا  نجا،یتکانم داد... ناباور به اطرافم زل زدم.. ا  یجا خوردم.. انگار کس

  دهیرس  نجایبه لب آوردم.. من چطور به ا یشدند و آِخ کوتاه یدگی بدنم دچاِر کش یآشنا... رگ ها
را ساخته بود.. پنجره  یلعنت یفرو رفته  یکی در تار ی خانه که  ییوارهاید نیکوچه.. ا نیاما ابودم؟ 

.. قصدش را  دمید یم یخانه را به خوب  واریفاصله هم در و د نی... من از هممیبزرگ و ساخِت قد  یها
پر آب..   یِ درخت و جو  فیو به آسفالتش زل زدم.. دو رد ستادمیکوچه ا نِ یشدم.. ب ادهینداشتم اما پ

پارِس   یرنگ پارک شده بود و صدا اهی س ینی بودند.. چند متر دورتر ماش فتهدرخت ها هم به خواب ر
  نجایبود! با خودم تکرار کردم چطور به ا میتماِم کودک یبرا  یخانه، قبِر بزرگ  نی.. ادمیشن یسگ م

و در سکوت فرو رفته زل زدم..  یم یدِر عمارِت قد یِ رفتم.... کالفه روبرونگ یاز خودم هم جواب دم؟یرس
  یکوچک به سخت یبا جثه ا یپسر  یانداختم که روز  یعمارت نگاه  وارِ یعود کرده بود... به د ردمسرد

آن مرد و آن زن را به خاطر نداشتم و  ینجات جاِن برادرش... من چهره  ی از آن باال رفته بود برا
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 یثابت ماند... صدا یدِر آهن یمانده بود؟! دستم رو ی ام باق  لهیخانه هنوز در مخ   نیا چطور آدرس
کردم؟! کم کم داشتم   یچه م نجایو ناخواسته فاصله گرفتم.. من ا  دمیرا از پشِت سر شن  ینیبوِق ماش 

و تلفنم   ستادمیا نیسرِد ماش یبر بدنه   هی.. با تکدی... تلفنم به صدا درآمد و پشتم لرزشدمیم وانهید
تماس را با انگشت   ی.. دکمه دم ید یتلفن را م  یناواضح رو یشماره  ی.. به سختدمیکش رونی را ب

 : دمیرا شن  شیرا به گوشم زدم و صدا یکرد.. گوش  ییعارف خودنما  یلمس کردم و چهره 

 تو؟  ییکجا ؟ی _سالم.. الوند؟ چطور 

در آورده بودم...؟! به حتم  غولهیب  نیکردم؟ چطور سر از ا  یچه م نجای.. ادمیکش امی شان یبه پ یدست
 امی کودک یخاکستِر جنازه ها  رِ یگذشته را از ز یبود که داشت خاطراِت کهنه  ومرثیک  یحرف ها  رِ یتاث

 .. دیکش یم رونیب

 شده؟  یز ی.. چ ابونمی _سالم.. تو خ

 ابانیبا سرعت از سطِح خ   ینی... دوباره ماشدمیپرس  یرا م نیبد را داشتم که ا  یانتظاِر اتفاق شهیهم
 گذشت و پارس سگ همچنان ادامه داشت.. 

 ؟یدار  یخونه؟ کار  یر ی _نم

چه گفته بود؟ که هرکس به   نیمقابلم زل زدم.. پرو  یچشم به متروکه  یانداختم و از باال ن ییسرپا
 رانم مشت شد..  یکرد؟! دستم رو  یرا گم نم یپدر  یراِه خانه  دیرس  یم  یناآرام

 کجام؟  یبپرس  یوقت شب زنگ زد نیشده؟ ا  یکار دارم.. چ کمی_

 کردم؟  یفقط نگرانت شدم.. خواستم احوالتو بپرسم.. بد کار  ؟ی_حاال چرا عصب 

ناخواسته در هم گره خورده بودند.. چشم از ساختماِن وحشِت مقابلم گرفتم و  ایخواسته  میابروها
 کردم.. ی خانه را فراموش م  نی ا ِیآدرِس لعنت  دیماندم.. با  یم نجایا دیزدم.. نبا   را دور  نیماش

 ست؟ یطلب ن یاز روز  یخونه.. خبر  رمی_نه.. من دارم م

.. تماِم تالشم بر  دمیفوت کرد... سوار شدم و در را محکم به هم کوب یرا پوف مانند در گوش  نفسش
 بود که رو برنگردانم به سمتش... نیا



 سکون

159 
 

روبراه  کمی به هم.. کاراش  ختهی طلب بدجور ر یروز  نکهیکه جاسوسمون اطالع داد مثل ا یور _اونط
 !شهیپس فردا حل م  ایفردا  نیتو راهه.. هم یخوب  ی.. خبراستین

  ینم رونیچرا از افکارم ب  ومرثی شدم و ک یدور م دیرا به حرکت درآوردم.. با   نیزدم و ماش  استارت
 رفت... 

  تی دونست امن یگفتن رو نم  یچ نکهیبحث داشتن.. ا  ینفر باهم تلفن هیطلب و  یکه روز  دهی_شن
که داشته  یمن شک ندارم کس  یکنه الوند.. ول  یدرز نم   رونی به ب یحرف  چیباالست.. ه  یلیاتاقش خ 

 !ومرثهیک کردهی باهاش بحث م

 یبه خانه  دنیا رسمکان ت نی... ادمیرس  یاصل  ابانیکوچه گذشتم و به خ چِ ی.. از پ ومرثیباز هم ک  و
 بودم...  امدهیسمِت شهر ن نی فاصله داشت و من هرگز به ا یلیخودم خ 

 کنم... یم  یدگی_متوجه شدم.. خودم رس

 !م؟ین یرو بب گهیجا همد هی یخوا ی_الوند؟ حالت خوبه؟ م 

 مکث کردم.. خوب نبودم...  یاندک

 !ری .. شب بخنمتیب  ی_فردا شرکت م

 .. ری_باشه داداش شب بخ 

... به حتم شدیدر ذهنم اکو م  نیانداختم... مدام حرِف پرو نیماش  ی نهیس یتلفن را قطع کردم و رو و
 من نبود!  یِ پدر  یخانه  ومرث، یاسبِق ک یخانه 
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آمدم اما تجارت خارج از احساساِت   یم  نجایبه ا  دینبا دیبود و سراسر اتاق.. شا یبلند یِ راهرو
من خوب پخش شده   یسالم کردند که آوازه  یچندنفر  تی ریبه اتاِق مد دنی ود.... تا رس ب  یشخص

 نیچهره ام کرده بودم.. ا یِ چاشن یلبانم نقش بست هرچند اخِم کم یرو یمصلحت یبود... لبخند
در رونِد    یمثبت  رِ ی که من تاث زدی طلب، لگد به بخِت خودش نم یاگر روز  شدی پروازم م یِ سکو مکان
طلب مثِل  ینبود.. به حتم روز  ییتر از حِس کمال گرا یقو ومرثیسودش داشتم... ک یِ صعود
  زی مخصوصش پشت م یِ باالتر... منش یکه پشِت پا بزند به سودها زدیدم از رفاقت نم یاعتماد
  دی.. شادکری دور م ی لیکه به حتم او را از خودش خ یشیرنگ و آرا   ییطال ییبا موها یبود.. زن هنشست
همانطور که تلفن به گوشش بود از جا بلند شد   دنمی.. به محِض دشدیم کینزد یو چندسالگ  یبه س
 احترام کرد..  یو ادا

 دارن؟  فیطلب تشر  ی_سالم.. جناب ِ روز 

کرده بود.. تلفن را با   یادآور یقراِر مهم را  نیا شی ساعِت پ میخاطر داشتم از حضورش که ن  نانِ یاطم
 زد:  ییاز گوشش فاصله داد و لبخنِد دندان نما یکوتاه  دِ یببخش

 داخل.. دیی.. بله هستن و منتظر شما.. بفرمابیاد ی_سالم آقا

در قرار داشت..   یِ دو سو ییبایز یبا دست به دِر اتاقش اشاره کرد.. دو گلداِن بزرگ از درختچه  و
 تکان دادم.. دییبه تا یسر 

 _ممنونم..

به دو درختچه انداختم  ینگاه میمکث کردم.. ن  یلحظات   یرقتم.. پشِت دِر اتاق برا شی به سمتش پ و
طلب را   ی روز  یزود صدا  یلیبه در زدم و خ یداد.. تقه ا یعدِد سه عصر را نشان م  میو ساعِت مچ 

 گفت و من وارِد اتاق شدم.. دییکه بفرما دمیشن

که به دستم سپرده شده  یمبلماِن چرم توجهم را جلب کرد... ماکِت ساختماِن پروژه ا یز یاز هرچ  قبل
کننده  ره ی و خ بایداد.. ز یپروژه را نشان م  نیا تِ یاهم نیوسط قرار داشت و ا یِ چوب  زِ ی م یِ بود رو
 بود..

 _سالم عرض شد.. 

 ...بی_سالم مهندس اد
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لند شد و تا وسِط اتاِق بزرگ آمد و دست دراز  باشکوهش ب زی که از پشِت م دم یخودش را د باالخره
داد..  دستش را   یمدِل مو سنش را کمتر نشان م نیدرست شده بود و ا یبه آراستگ شیکرد.. موها

  اد،دستمان اتفاق افت نِ یکه ب ییفشردم و در همان حال به سمِت مبلمان رفت و من به محِض جدا
 را دور زد و مقابلم نشست... زیگذاشتم.. خودش م زیم  یرا رو فینشستم و ک

 ... یبودم.. خوشحالم که دعوتمو قبول کرد  دارتی_مشتاِق د

 مناقصه..  یبه روِز برگذار  هیشب  یز یکرده بود.. چ ریی تغ یل یخ  لحنش

.. میرو مالقات کرد گهیتو سالن کنفرانس همد شیپ ی.. دفعه نمی_من هم مشتاق بودم شمارو بب
 هست واسه صحبت هامون..  یمناسب تر  یفضا نجایا

 تکان داد.. دییبه تا یسر 

 ارن؟یواست ب یدار  لیم ی_چ

 _قهوه..

 سفارش دو قهوه داد..  میسیطلب با تلفِن ب  یروز  و

 ... گذرهیمکالممون دو روز م نی_از آخر

 صحبتش را گرفت:  یکردم و خودش ادامه  مکث

 کردم..  دای_اون شخص رو پ 

 بزند گفتم:  یحرف نکهیاز ا قبل

 ست؟ ین نطوری.. امیحساب کرد یهمکار  نیا یما رو یِ باشه.. هردو ومدهین شی پ  یمشکل دوارمیم_ا

که دستش را کش داد  دمیپا انداخت و من د یجالب بود.. پا رو میطلب برا یروز   تِ ی.. شخص دیخند
 بود.. بای ز تی نها یمبل گذاشت.. ساعتش ب  یِ پشت یو لبه 

 یو درشت هست که تو زی مشکالِت ر یکسر ی.. تهیما حائِز اهم یبا شرکِت البرز سازه برا ی_همکار 
 از کار شده..  یجزئ  گه ی.. دشهیم دایپ شهیهم  نیسنگ یپروژه ها
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 نبود..   ینداشتم اما حملش، کاِر چندان سخت یاز یبود.. به حتم بهش ن فمی قرمز داخِل ک ی پوشه

  نیو درشت از ا  زیحق با شماست.. اون مسائِل ر یاشم.. ولدور ب هیکردم از حاش یسع شهی_من هم
کناِر شما تجربه کسب کنم جناِب   شمی.. من هم خوشحال مشهیبه بعد به هردو شرکت ما مربوط م

 .. نیکار هست یطلب.. شما پخته  یروز 

  یرا حالج   یز یداشت در ذهنش چ  دینگاهم کرد.. شا زی چرِم مبل متوقف شد و ت یدستش رو حرکتِ 
 نکردم..  دایپ یموضوع حِس خوب  نی.. از اشدیمربوط م ومرثیمن و ک  یکرد که به نسبِت خون یم

من و شخِص شما   نِ یهست ب یاگه مشکل  خوامیکنم.. م یم  نیپروژه رو تضم تِ ی فی و ک  تی_من امن
  یکس مدیخودمون بمونه.. من اجازه نم   نیمسائل ب یسر  نیهردو شرکت بهتره که ا یحل بشه.. برا

 تو پروژه داشته باشه.. ینشسته دخالت شی که دور از آت

  یحاو  یِ نیجوان با س  یرانش قرار داد و همزمان درباز شد و مرد یِ رها کرد و رو یدگ یرا از کش دستش
 یِ شدم.. من کالفگ رهی طلب خ ی .. فنجان را برداشتم و به حرکاِت روز ستادیدو فنجان قهوه مقابلم ا

.. استمخو  یرا م نی.. من همشدی کردم.. خوب متوجه حرفم م یطلب را حس م  یروز  یخونسردانه 
  یلی .. طعِم قهوه خدمینوش یکن و من جرعه ا لی رفت اشاره کرد قهوه م رونیجوان که از اتاق ب 

 متفاوت بود اما دوست داشتم.. 

 .. رمیگ یم یمهمون هیکه پروژه به اتمام برسه  ی_روز 

 ..میدیا به توافق رسم یعنی نیا و

 بود... یاون شب خواه یِ _شما مهموِن افتخار 

 زدم و گفتم:   یز یمصلحت آم لبخندِ 

 _حتما.. 

 ...دمینوش یشتر یرا با لذِت ب یبعد یجرعه  و
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  یرا رو فمی و ک  دینداشت.. کل  یمناسب تِ ی .. البرز وضعدمیگذشته بود که به خانه رس مهیاز ن ساعت
  رونیخوردن نداشتم.. کتم را ب  یبرا ی کردِن شکمم را زدم که حس و حال ری س دِ یکانتر انداختم و ق 

را   نهی.. شومدم یآب نوش  یوان یرا تا آرنج تا زدم.. وارِد آشپزخانه شدم و ل نمیآوردم و برطبِق عادت، آست
 یِ سالن برگشتم و روکتم بود، به  ِب ی روشن کردم و بعد از برداشتِن تلفن همراهم که هنوز در ج

و قاِب   دیتاب  واریبه د  مشیآباژور را فشردم.. نوِر مال ینشستم و دکمه  نهیکناِر شوم یِ لهستان  یصندل
.. اشی از البرز... کودک ی.. عکسمی بود جور نا  یبازرگان که من و البرز مثِل وصله  یاز خانواده  یعکس 

که   یرعل ی ام یُسر خورد رو  نازیپر یبودند.. نگاهم از لبخنِد جانانه  امییدارا ی... همه یبزرگسال 
از   دیبا دی خوش رنگش.. شا یِ و روسر  نی و ابهتش و پرو دریاخم داشت.. نگاِه ماِت البرز.. ح شهیهم

دستم بود و  نِ یخواست! تلفن ب یبود و دلم م دهیرا درست ند شیکردم که رنِگ موها یخودم شرم م
 از سِر پا ماندن خسته بودند..  میدادم.. زانوها  هیتک یصندل  یِ به پشت

  ی.. در آخر قبل از تمام شدِن تماس بدمینشن یرا گرفتم.. چند بوق خورد و جواب  مانیپ  ی شماره
 پخش شد...  یدر گوش شی حاصل، صدا

 _گوش به فرمانم الوند جان.. سالم.. در خدمتم

 زل زدم..  نهی سرکِش آتِش شوم یشعله ها به

 .. ی. خسته نباش_سالم.

جز   دمید  ینم یر ییقوِل بهبوِد البرز را داده بود و من تغ یوقت  دیخند یکرد.. چرا م یکوتاه ی خنده
 کرد..  یدرست نگاهم نم یروزها حت  نیبدتر شدن.. البرز ا

.. یالبرز برگشت ِش یکه تازه از پ  دمیشن ؟یاز ما کرد ی ادیشده نصِف شب  ی _ممنون مهندس.. چ
 ناراحتت کرده؟  یز یچ

 .... زیچ چیالبرز آشفته ام کند... ه یوجود نداشت که به اندازه  ای در دن یز یچ چیه
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 مان؟ ی_پ

.. تا االنم من نذاشتم آب تو دلش تکون  رسمی هست به من بگو.. خودم بهش م یز ی _جان؟ اگه چ
 بخوره.. 

 رانم مشت شد.. یرو دستم

و سالم   حی سه چهارماهه البرز صح  یدوره  هید تو .. قرارشمانیپ  نمیب  ینم تشیتو وضع  ی_من بهبود
 هست؟!  یبدونم چه مشکل  خوامیکنه.. م یم غینگاهشم ازم در گهید  دایبرگرده خونه.. جد

 مکث کرد:  یگفت و اندک  یهوم

  ادتی.. یمرد حساب  یاول رو تو خودتو ازش سلب کرد کماهِ ی زود قضاوت نکن..  ی_حق باتوئه.. ول 
 اد؟ ینم

 را نداشتم..  یآن تخِت لعنت یرو دنشی به خودم لعنت فرستادم.. من تواِن د  یلب رِ یز

جدا   کهوی.. واسه البرز از تو سخت تره یکه تو برگشت ی.. از اون زمانگذرهی_کمتر از دوماه از درمانش م
شوِک   هیخلوت شد اونم بعِد  هوی کرد و بعد دورش  یشلوغ زندگ یخونه  هیداشته.. تو  یشه از هرچ

 ؟ یدار  یاز اون بچه چه توقع یایکنار ب   یهنوز نتونست یندار  یگ.. تو که مشکل بزر 

را باز کردم و    ییباال یآورد.. دو دکمه  یبهم فشار م  راهنمی پ یبلند شدم.. بازو  یصندل یقرار از رو یب
 بخورد..  ییگذاشتم گردنم هوا

.. البرز اگرچه بزرگ  گمیم یناشناس.. الوند؟ خوب گوش کن که چ یکرده.. آدمها ریی تغ هوی  طشی _مح
  نی.. حاال من دارم از همرهیگی نشات م  یطرد شدگ هی حساس داره که از  یل یخ هیروح  هیشده اما 

..  باشه نی جز ا یز یکنه.. از اول هم قرارنبود چ  دایبتونه خودشو پ دیکنم که شا یاستفاده م ییجدا
 ودم؟ گفته ب نویا رِ یمگه من غ

 بود و چرا تحملش را نداشتم؟   نیبود.. حرفش از روِز اول هم نگفته

 کنم؟  کاریچ  دیبا ه؟ی_االن چاره چ
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  یالبرز ظاهرا مشکل یدون ی.. فقط صبر داشته باش.. خودت میانجام بد ستیالزم ن  یچکار ی_تو ه
و   یتحرک  یکه خودش خودشو به ب هیاجبار یِ جور القا هیبوده اما   تیوضع نیتو ا شهینداره.. هم

 به  یتحرک  یهمه ب نی.. ایدونی بگم.. هرچند خودت بهتر م نمی.. البته که اکنهی ساکت بودن وادار م
 میروِح البرزه... که دار یاصل یاالن مسئله  یزده.. ول یبزرگ یل یخ  ِب یها و استخون هاش آس چهیماه

 !نیکنه.. هم دایخودشو پ شوک داره تا هیبه  ازی.. البرز نمیکن  یروش کار م 

حنجره ام فشار   نِ ی بزرگ ب یِ گردو کی یبه اندازه  یز ی فرو بردم و چشم بستم.. چ میموها یِ ال پنجه
 آورد..  یم

از   یتحمل کن.. تا حاال بهم اعتماد کرد کمی .. پس یکه خودت خبر نداشته باش ست ین  یز ی_الوند؟ چ
 !نهی بب بیکنم البرز آس ینم  یبه بعدم اعتماد کن.. من کار  نیا

 بود.. دمیباز کردم و دِر اتاِق البرز مقابِل د چشم

 ؟ یخوایچقدر زمان م بای_باشه.. تقر

 تا دو سال..  کی  بای کرد.. اما تقر نییتع ینی زماِن مع شهی_نم

 در ثابت ماند.. ی رهیدستگ یستم رو و د  ستادمیاتاِق البرز ا یِ را به رفتن وادار کردم.. روبرو میپاها

همه  خوامی الزمه انجام بده.. من م ی.. هرکار مانیعمر منتظر نموندم که حاال درجا بزنم.. باشه پ هی_
 بره..  شی خوب پ یچ

 ..دی کش  یاز گردنم را گرفته بود و م یبا انبردست رگ یشد.. انگار کس شی و دلم ر دیخند  دوباره

 راحت.. غمت نباشه الوند..   التی_خ

در را   ی  رهیقطع کردم.. دستگ یکوتاه یدهانم را قورت دادم و تلفن را با خداحافظ ینداشته  آِب 
ها  وارکوبیبا کمِک نوِر د یفرو رفته بود و تنها کم  ی ک ی و در باز شد.. اتاقش در تار دمیکش نییپا

ن اتاق  یدر هم  روقتی .. شبها تا ددمیبود که د یز یچ ن یتختش اول دِ یسف ی.. ملحفه  شدیروشن م 
از خودم بود.. تنها و   یمیبه داخل گذاشتم.. البرز، برادرم نه ؛ که ن  یکرد.. قدم یو گوش م  زدمی حرف م

  یمن زندگ   ی.. به جادیدو یمن نم ی.. به جادیخند یمن نم یدلخسته و طرد شده از جهان... به جا
  تیبرق را زدم و نور، موجود دِ یباشد.. کل یدادم تا او راض  یانجام م  یاو هرکار  ی کرد و من به جا ینم
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 یوار یبه رنِگ سبز و د یپر از لباس.. سقف یاتاقش... تخت، کمد، دراور  لِ یبه اسباب و وسا دیبخش
از   یخال  یوان ی تماِم قرص.. ل مهین یقرارداشت و چند پوکه  یعسل یرو یکمرنگ تر از سقف... آباژور 

منظم... جسِم البرز   شهیهم شیبود و دما تهبس شهیاتاق هم نیا یکناِر تخت... پنجره  ییآب و دمپا
 حساس بود...

 واست انجام بدم...  ی_نتونستم کار 

اتاق   نِ یتخت پرت کردم و ب  یرا رو   یگوش الی خیخاموِش تلفنم را روشن کرد.. ب یصفحه   یامک یپ
  یِ .. سِرهمدادیمن و البرز م ن ی ب یمکالمه  نیبالش افتاده بود و خبر از آخر یرو  ی.. کتابستادمیا

به لحظه  هکمدم جاخوش کرده بود... اعصابم متشنج بود و معده دردم لحظ  یِ البرز در کشو  یکودکانه 
ازش نبود خوشحال  یخبر  چیه  نکهیخواست؟! از ا یچه م یاز مرا برا یمین ومرث،ی.. ک شدیم شتریب

ذهنم  یخانه   کیهرگز قدم به تار  گریکردم د  یدوباره با او را نداشتم.. آرزو م یتواِن مکالمه بودم که 
را رو به سقف گرفتم و  سرمتخت نشستم و دو دستم را ستوِن بدنم قرار دادم..  یگذاشت.. لبه  ینم

 زمزمه کردم: 

 تر از حوادِث... یمن قو ی_اراده 

 .. گشتیخانه برم  نیدوباره البرز به ا یروز   دیشا و

 

 

 

 

 

 

کارها    یلیاز پِس خ دریکرد.. ح  یم  یرا صحاف  ی میقد یبود که داشت کتاب  دریح یبه دست ها نگاهم
  نیبخاطرش خدا را شاکر باشم.. ا  شدیباعث م شهیداشت و هم یسررشته ا یز ی آمد.. از هر چ  یبرم

 ماند....  ینم یمرد را دوست داشتم که اگر پدرم بود... حرف 
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دادم سکوت کنم تا تمرکزش را بر هم نزنم.. شام بدوِن    یم  حیو سخت مشغوِل کار بود.. ترج دقت   با
در اتاقش مانده بود.. از  یخستگ یسرو شد که باز هم به علِت حضوِر من و به بهانه  یرعل ی حضوِر ام

درهم و  ییبروهابا ا ی.. مرددریاز پدِر ح ییشدم.. تابلو رهیغرق شده رو گرفتم و به اتاق خ  درِ یح
کتاب لِب تاقچه   نیداشت.. چند دریبه ح  هیشب تینها  ی پر ابهت و ب یمخصوص.. چهره ا یکاله

..  یمیقد ی م یگل لِب پنجره... گل  یکرد.. گلدان  یم ییکتاب ها خود نما ی انهیگردسوز م یبود.. چراغ
 .. ودب  دریاتاق محِل آرامِش ح نیقرار داشت... ا وارید یکه گوشه  یگل یکوزه ا

 _تموم شد.. 

  یاتاق گرفتم و بهش نگاه کردم.. هنوز دستش مشغول صحاف  لِ یچشم از اسباب و وسا دریحرِف ح با
 زد؟ یحرف م  یبود و از چه تمام شدن 

 تموم شد؟  ی_چ

  شدیا نمر  دریح  یمتوجه شوم ول   یز یچ دیکردم تا شا زیزد و معنادار براندازم کرد.. چشم ر یکج  لبخندِ 
 حدس زد..  یبه راحت

 واسه تموم کردن.. هیمناسب یجا  نجای.. ای.. خودخور یدرهم.. آشفتگ  ی_فکرا

 اتاق کشانده بود..  نیمن را به ا یمتوجه کالمش شدم.. بعد از شام و سرِو چا تازه

 فرستادم..  رونیجابجا شدم و نفسم را شل ب  یصندل  یرو یکم

 خودمو بکنم اگه نشد..  یاول سع ادگرفتمیکه نتونم حلش کنم.. از شما  ستین یز ی_چ

 !زنمی .. منم از اون حرف میدار  یتموم نشدن یمسئله  هی.. نهی_نشده که حال و روزت ا

 دهیرس نانیرا شکسته و به اطم  دیفهماند که حرفش، سّد شک و ترد یباال رفته اش بهم م یابروها
زل زدم که همچنان مشغوِل کتاب  دریح یگرفتم و باز به دست ها یندل ص یام را از پشت  هیبود.. تک
 دانست که قصِد حرف زدن ندارم که بحث را عوض کرد:  یم دیبود.. شا

نه..   ایگفتنش درست باشه  دونمیباهام حرف زده.. نم  یمهم  یدرمورد مسئله   هیچند وقت هی ن ی_پرو
 .. یکن یفکر  هیخودت واسش  یکه بتون یچون اونقدر مرد شد
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کاغذ و چرم به شاّمه ام  ی.. بوستادم یمخصوصش ا زِ ی شدم.. از جا بلند شدم و درست کناِر م نگران
 ... دیرس یم

 در؟ یافتاده آقا ح  ی_اتفاق 

 ناز،یکرد به خاطر آوردم.. پر یلحظه هرآنچه که من و خانداِن بازرگان را به هم متصل م کی در
 البرز...  ،یرعل یام

 !رهی نگران نباش.. خ_

 فرو بردم...  بمیگذاشتم و دسِت چپم را دروِن ج  زی سطِح م یِ دستم را رو کِف 

 _انشاهلل.. سراپاگوشم.. 

 شد..  یکرد و باز لبخند زد.. دوباره مشغوِل صحاف  نییبار سرش را باال و پا نیچند

 ..نیندار یفرق چیاسه من ه.. ونازیتا پر ی.. از تو که پسِر بزرگم خوادیو صالِح شمارو م  ری خ ن ی_پرو

 بود.. ناز ی و پر  یرعلیحّق ام نی.. امیفرق داشت کاش

 .. درینمکدون بشکنم آقاح خورم ی خانم هستم.. منم نمک نم  نی_تا ابد منت داِر شما و پرو

 و غضبناک نگاهم کرد.. دیاز کار کش دست

مثِل  یحرفو بشنوم.. فقط خواستم بدون  نینگفتم که ا نوی.. استین نای_بس کن پسر.. بحِث ا 
 ! یپسرم

 نی.. کم کم ایرعل ی ام تیدر خصوِص وضع یحرف ینبود برا   یوقِت مناسب  دیکردم که شا سکوت
روزها   نی و ا مینزده بود یهرگز باهم حرف  یرعل ی.. من و امکردی داشت نگرانم م یرعل ی ام یرفتارها

 آورد..   یاعصابم فشار م  یمسئله هم به تارها نیهم

 خانومو مشغول کرده؟  نیذهِن پرو ی_چ

 ماند..  رهیکتاب خ یرا ازم گرفت و رو  زشی نگاِه ت باالخره
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به رفتن شد من جلوتو نگرفتم   متیهم تصم ی.. وقتیخودم بود ی هیسا رِ یکه ز یبود  نجایا ی_تا وقت
 ..یایاز پِس خودت برب  یتون  یدونستم م یچون م

 داد.. ییگِل پشِت پنجره را جال یِ جا بلند شد و با آب پاش برگ ها .. ازدیدست از کار کش باالخره

 .. ی.. تو اون خونه تنها موندستی_البرز ن

 برگشت بدهد؟  شنهادِ یخواست پ یم  دریح

 شد.. ک ی.. آب پاش را کناِر گلدان گذاشت و نزدمیبه هم زل زد یلحظات  یو برا  دیسمتم چرخ به

 در حقت تموم کنم... ویکه پدر دهیش رسداد که... الوند وقت شنهادیپ ن ی_پرو

  نِ یماب  ییکتفم گذاشت و من به جا ینزنم.. دست رو یدادم حرف  حی جمله ادامه داشت پس ترج نیا
 ماندم.. رهیپشِت سرش خ  وارِ یموها و د

 .. یو نظرتو بگ شینی بب   خوامیکرده.. م دایخوب پ یخانواده  هیدختِر خوب از  هی ن ی_پرو

  نانیثابت شدم.. با اطم دریح یمردمک ها یِ اه ینامعلوِم مقابلم و در س یگرفتم از همان نقطه  چشم
 سر تکان داد.. قلبم ضربان گرفت..  

 در؟ ی_آقاح 

 کتفم ضربه زد به

 بعدا... نی_حاال نه.. بهش فکر کن.. اون بنده خدا رو بب 

شدم.. کم آوردم و چه بد   ی. تهنشست.. دوباره مشغول به کار شد.. زی فاصله گرفت و پشِت م ازم
  یم نازیخواستم.. اگر پر یآنچه م یهمه  نازیداشت و پر الیخواب و خ میبرا در، یبود که ح یضربه ا

از چهره اش   یز یشد چ  ی.. خونسرد بود و نمدمیچرخ دریبدنم باال رفت و به سمِت ح ی..... دمادیشن
 !نازی.. آخ پردیفهم
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کرد.. خوابم   یم ییخودنما دمیفرو رفته مقابِل د یکی بودم و سقِف در تار دهیوقت بود دراز کش  یلیخ
گذشته و حال و   یوقِت شب، همه   نیسرم در هم قالب کردم.. انگار ا رِ ی.. هر دو دستم را زبردینم
دورتر بود   شهیز هما التنها دو اتاق با من فاصله داشت و حا  نازی آورد... پر یام فشار م لهیّ به مخ ندهیآ

دختِر   نازیدوباره و دوباره در سرم اکو شد.. من پسِر بزرگش بودم و پر دریح  ی.. حرف هامیبرا
  ی.. اگر مشدیکرد چه م یم دایخبر از حاِل دلم پ دریو اگر ح  میخانواده بود  کی یکوچکش.. اعضا

برد که شبانه به  یم  یاگر پ شد؟یآغوش بارها پناهگاِه دخترکش شده بود چه م  نیتن ا نیا دیفهم
از احساسش...  زدی و حرف م دیخند   یم میسرخش برا ی کند و لبها یدلبر  میتا برا زدی خانه ام پاتک م

سقف افتاد و من  یافکارم را پاره کرد.. نورش رو یرشته  یعسل  یتلفنم رو ی برهی.. ودمیپوف کش
 بود..  نازیکردم.. شماره و ناِم پردست دراز 

 "سالم..." 

 نبود.. شی ب یگرچه که توهم کردمیکه عطرش را حس م  دمیکش قیعم  یبستم و دم چشم

 "؟یدیسالم نازدختر.. مگه نخواب کی"عل

 دادم.. هیشدم و به تاِج تخت تک   زی خ میتخت ن  یرو از

 " زم؟یعز یدار ی.. تو چرا ببرهی "نه خوابم نم

 نگرفتن.. جهی و نت  دنیخواب یشده بود.. سردرد داشتم از تقال برا  دهیپنجره زل زدم که با پرده پوش به

 "بخواب دختر" 

 که جواب داد  دینکش قهیدق به

 "الوند؟"

 را بشنوم..   شی صدا دادمیم حی شماره اش ضربه زدم و منتظر ماندم.. ترج یِ رو
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 _الو.. الوند؟

 زد ی.. آهسته و از ته گلو حرف منامحسوس از حنجره ام خارج شد نفسم

 ؟یموند  داری_جوِن الوند؟ چرا ب

 دختر...  نیو ا  دیهم نفسش خند باز

 بشنوه؟  یک ی یگ ی..؟! نمیزنینصف شب زنگ م یشد وونهی_د

 دادم و رو به سقف لب زدم:  هیرا به تاِج تخت تک  سرم

 .. نازی_بخواب پر

 کرد..  یکوتاه مکث

 _حالت خوبه الوند؟ 

  دیپرس یاز حاِل نزارم م نازی... پریخواب  یاز ب  سوختیشد.. چشم بستم که م نیی باال و پا  میگلو بِک یس
 جواب چه بود؟ نیو بهتر

 ..شمیخوب م  یکنار و بخواب ی بذار  طنتوی _اگه تو ش

 بخوابم؟ مزاحمم؟   ی_چرا انقدر اصرار دار 

 ..داشتم یخودم تکرار نکردم چه حس یبرا یحت

 ..یتر  یروزا پرانرژ   ینطور ی.. ا یباش  داریب  روقتی_دوست ندارم شب تا د

کشدارش   ینفس ها ینزد و من به صدا یو اخم کرد.. حرف د یکردم که لب برچ یهم حس م دهیند
  ازهیخم  یواشک یکردم که  یآمد.. من حس م یگوش کردم.. دخترِک سرکش خسته بود و خوابش م

 .. دیکش یکوتاه ی

 ازت بخوام الوند؟ یز یچ هی_

 که باشه!  ی_تو جون بخواه! هرچ
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و   ی.. سدمی لرز یم رونیکرد.. انگار از درون و ب  یکوبِش قلبش، قلبم را ناآرام م  یهم سکوت.. صدا باز
دادم..  ی خانواده م  لِ یتشک دیبه خاطرم آورده بود که با  دریامشب، ح نیچهارسالم بود و انگار هم

 کرد؟  یدخترک چه با دلم م نی.. اکه هرگز نداشتم. یخانواده ا

 .. خوامیقول ازت م هی_

 _بگو نازدختر.. 

و من و من کردن ها   ادیکم و ز یو نفس ها دیترد نیداشت و من دوست داشتم ا دیگفتن ترد یبرا
 را...

 بچه بودم...  یمثِل وقت گهیبار د هی_بذار 

.. اهیدرشت و س یرو با چشمان  دیسف یرا به خاطر آوردم.. دختر  نازیپر یها یادامه نداد... کودک و
 زبان بود و هست...  نیریش

 تو بغلت خوابم ببره... گهیبار د هی_بذار 

ام را از  هی نزد.. من ماتم برد.. ناخواسته اخم کردم و تک یگر یکرد و حرف د انی نفس ب  کیرا با  نیا
و لب از هم باز   دمی.. آخ نکشدیبه انتها رس یشکم خم شدم و سردردم به آن یتخت گرفتم.. رو

 چند کلمه چه کرد با روح و روانم؟ ن ی با هم  نازینکردم.. پر

 _ال الو الوند؟

زبانم ضربان گرفته  ی" رویحرف رو به زبون آورد نیا ی"به چه حق کی"بس کن"  کی"خفه شو"  کی
فرو بردم و   میموها یِ تخت بلند شدم.. کالفه پنجه ال یو از رو  اوردمی.. تاب ندی کوب ی م بیبود و عج

 ..دمیکش

 زم؟ی.. الوند عزدی_ببخش

 ر ی.. شب بخ نازیپر ی_بهتره بخواب 

  ِف یتخت پرت کردم و رد ی.. تلفن را روزدیزبانم نبض م  یرو یمنتظِر جوابش نشدم.. که حرِف تلخ  و
  یِ اتاق و فضا نیخوردم که تحمِل ا یهوا م دیرا بستم.. کتم را از کمد برداشتم.. با راهنمی پ یدکمه ها
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.. حاِل  نیپرو.. درخواسِت دری .. حرِف حشدیخفقان آورش را نداشتم.. مدام حرفش در سرم اکو م
 ... امی خوِد لعنت  یِ و جسم یروح 

حروِف   نی با هم  نازیبسته بود.. پر امیکمر به نابود ایدست به دسِت هم داده بود.. دن زیهمه چ انگار
دخترِک مغرور و   نازی بود... من پسِر بزرگش و پر دریبه من فهماند..؟ حق با ح یی ، چه معناهامعنا یب

را   یز یناخواسته چ ای ستهخوا نازینبود.. پر   یمالحظه... حاال فرصِت مناسب یب یکم   دیسرکش و .... شا
دل از من، مرا،  کردم وجود ندارد.. دخترِک نازک  یذهنم به وجود آورده بود که گمان م یدر متروکه 

..  دیرس یبه آرامش م   شیدست ها یخواست که رو یرا م   یخواست.. که روِح نوجوان یجسمم را نم 
کرد.. کت را تن زدم و از اتاق   یم ه بزرگ جلو یبود که کم میهنوز همان کودِک محتاِج دست ها نازیپر

و خبر   دیتاب یم رونی به ب  دریدِر اتاق هردو اوالِد ح یباال  یِ عمرب ی شهیاز ش یف ی خارج شدم.. نوِر ضع
 مینوازش.. دست ها یفرو بردم که هرز نروند برا بمی داد.. هردو دستم را به ج یهردو م یِ دار یاز ب
سرد، تِب تنِد   یِ هوا دیو از سالن بزرگ گذشتم.. با ردم بدعادت شده بودند.. راهرو را رد ک  بیعج

.. دمیعمارت گذاشتم و به سمِت چپ چرخ یکرد! پا به محوطه   یکرد.. سرم درد م یخشمم را آرام م 
  یِ ر یبود که سخت گ یمرد یخلوِت شبانه  یِ برا یمناسب  یجا یپشت اطی وسِط ح یِ فلز  یها یصندل

را  میاستخوان ها هیاز ثان یو در کسر   دیوز یم یسرد  یلی.. باِد خ ددمار از روزگارش در آورده بو ا،یدن
 یاز برف نشستم که باد، دانه ها دهینمدار و پوش  یِ صندل یِ شدم و رو قیبه لرزه انداخت.. وارِد آالچ

دست گرفتم   نِ یزانو خم شدم و سرم را ب  ینشانده بود... رو یصندل   یِ برف را سردرگم کرده و رو دِ یسف
شش ساله مقابلم جان گرفت....    نازِ یمعصوِم پر ی... آخ از تو نازدختر! چهره نازی دم.. آخ پریو پوف کش 
 کردم... ومرثینثاِر ک ی... لعنتتمیعمارت؟! سخت گم شدم در هو نیداشتم در ا یگاهیمن چه جا

 

 

 

 

دست لباس آورده   کیخودم   ی.. از خانه براستادمیا نهیآ یرا دوِر مِچ چپم بستم و روبرو ساعتم
لباسم   ی قهی.. یکت و شلواِر جذب مشک   ،یو نامفهوم مشک کی بار  یبا خطوط دیسف  یراهنی بودم.. پ

تازه   که دمی کش شمیبه ته ر یکت را همانطور باز رها کردم.. دست یکت مرتب کردم و دو دکمه  یرا رو
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  یرا برس  میط شده بود.. موهاکه با عطِر تلخم مخلو خوردیبه مشام م ویافترش  یاصالح شده بود.. بو
تخت..   یِ بود و تلفنم، هنوز رو زانی آو یبه چوب رخت  فمیفاصله گرفتم.. ک نهیو باالخره از آ دمیکش

  یانداختم.. ملحفه  تمک ِب یو تماِس از دست رفته، برداشتم و داخِل ج امکیبدوِن توجه به چند پ 
  نکهیبسته بود و هم یرعل یزدم.. دِر اتاِق ام  رونی از اتاق ب فمی تخت را مرتب کردم و بعد از برداشتِن ک

و سر   دی مقابلم ظاهر شد.. لب گز فشیرد شوم در باز شد و قامِت ظر نازیخواستم از مقابِل اتاِق پر
  بود شک نداشتم.. یسختانداخت.. ناخودآگاه اخم داشتم.. امروز روِز  نییپا

 .. ری _سالم.. صبح بخ

  نازیبا پر دیانداخت.. نبا  یم نیرا طن میقدم ها یصدا دی که با ییراهرو بود.. جا ینگاهم انتها رِ یمس
 شدم..  یروبرو م 

 _سالم..

 قصِد رد شدن کردم که مانع شد..  و

 نداشتم..  ی_صبر کن.. الوند من واقعا منظور 

را به دسِت چپم دادم و با دسِت راستم ته   فیک ی.. دسته زدی .. نگاهش دودو مدمیسمتش چرخ به
 گذشت...  یم میرا لمس کردم... ساعت از هفت و ن  شمیر

 عجله دارم! کمی .. نازیپر دونمی_م

 شد؟ ی .. چیدادم زنگ زدم جواب نداد امیپ ؟یاز دستم دلخور نشد یعنی_

 شهیه در وجودم رک یکردم حس ینبود... سع نازیداشت.. مشکل از پر یبا من سِر ناسازگار   یزندگ
 نداشت..  یر یدوانده بود را در نطفه خفه کنم.. دخترک تقص 

 نمون.. داریب روقت یشب تا د گهی_د

 سر تکان داد:  عیمط

 !یبگو ناراحت نشد ی_چشم.. ول

 مطلِق چشمانش زل زدم.. یِ اهی کردم و به س یز یمصلحت آم ی خنده
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 نباش دختر..  یز ی_نگراِن چ

 کوتاه از کنارش گذشتم...  یگفتن سکوت کرد و من با روز خوش و

لباسش را تا   نِ یآمد.. آست یم رونی ب یبهداشت   سیکه داشت از سرو دمیرا د دریسالن شدم و ح واردِ 
 آرنج تا زده بود.. 

 .. ری .. صبح بخدری_سالم آقا ح 

 لبخند زد.. یشگیهم ییبلند کرد و با خوشرو سر

 پسر..  ری.. صبح تو هم بخکمی _سالم عل

 انداخت:  ی نگاه فمیدوشم گذاشت.. پر سوال به ک یو دست رو ستادیا مقابلم

 ؟یر ی م یزود نی_به ا

 راحت تره..!  المیداره.. خودم رو سر بچه ها باشم خ   تی حساس یادیز دمیجد  یپروژه  ی_کارفرما

 که وارِد سالن شد:  دیرا د  نازی راه پر نِ یرو گرفت و به سمِت آشپزخانه رفت.. ب  متفکر

 ر یبح بخ _سالم بابا.. ص 

 ..میخور یرو صدا کن.. امروز همه باهم صبحونه م   یرعلی _سالم دخترم.. برو ام

که  دمیرا د  نازیراه متوقف شده بودم.. راه کج کردم و پر  نِ یمن که ب  یبرا یبود حت  ماتومیاولت نیا
 یگرفتم و صدا شی.. راِه آشپزخانه را در پ دیچی و به سمِت راهرو پ دیشانه باال انداخت.. پوف کش

 ..ستادمی.. کنجکاو ا دمیرا شن  دری و ح نیپرو یمکالمه 

 در؟ یآقا ح   ی_بهش گفت

 !ادی_ساکت خانوم.. الوند االن م

 .. دمیفهم خچالیو من از باز و بسته شدِن دِر  دیچ یرا م  زی داشت م نیپرو

 .. یرعلیاِر پسرمه.. الوند هم مثِل امنگفتم.. بعدم من دلم فکِر وضع و روزگ  یز ی_من که چ
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 خب..   یل ی_خ

  یِ توت فرنگ  یِ مربا ی شهیقدم به داخل گذاشتم.. ش یکوتاه دِ یبه در آشپزخانه زدم و با ببخش یا تقه
 شد..  دهیرنگش کش دی سبز و سف  یِ روسر  یِ گذاشت و هردو دستش رو زی م یدستش را رو

 خانم..  نیپرو ری _صبح بخ

 اهلل و اکبر گفت..  یلب   رِ یز  دریکه ح دمیشد و شن  کیقدم نزد کی

 .. من برم بچه هارو خبر کنم..زیسِر م  نیبش  ایپسرم.. ب ری_صبحت بخ 

 رو صدا کنه.. یرعل یفرستادم ام نازوی.. پرخوادی_نم

 نشستم.. دریتشکر کناِر ح با

 ؟ یخور یم ی_باشه.. الوند جان پسرم چ

 ..دارم یبخوام برم یخودم هرچ  نی_زحمت نکش

  یاحساسات نیداشتم.. پرو یبینشست... حاِل عج  زیپشِت م دریمعنادار به ح   ینگاه میبا ن نی پرو و
کنارم   نیقدم به آشپزخانه گذاشت و پرو نازیکرد.. پر یابدا سربلند نم دریسوزان... ح شیهابود و نگاه 

 گرم پر کرد  رِ یرا از ش  وانمیو ل ستادیا

 ومد؟ ین یرعلی.. امزمیبر ری برات ش  نی مادر، بش نازیپر  ای_ب

 به تن داشت و هنوز صورتش نم داشت.. یچهارچوِب در را پوشاند.. لباِس راحت   ی رعلی قامِت بلند ام و

 _سالم..

 نگاهشان در هم گره خورد..  یلحظات  یسربلند کرد و برا  دریح

 مادر..  نجایا نی بش ای _سالم پسرم.. ب

داد و به سمتم سر   ینگاه م یگرفت.. جواِب مادرش را با ن دریداشت.. چشم از ح دیترد یرعل یام
 چرخاند و من بلند گفتم:
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 !ری سالم.. صبحت بخ ِک ی_عل

 گرم پر کرد.. رِ یبا ش  نیداد و پرو  یرا تکان وانشیل نازیپر

 ..یرعل ی ام نی_بش

تخاب کرد و نشست.. معذب بود من را ان  یِ کنار   یِ را شکست داد و صندل یرعل یام  دِ یترد در،یحرِف ح و
 ...دمیکش یو من هم عذاب م

 _بسم اهلل.. 

گرفت و به دهان گذاشت..   ی از حلوا شکر  یناِن سنگک برداشت و لقمه ا ی خم شد و تکه ا  دریح
 نشست..  نازیو پر دریح  نِ یپر کرد و باالخره ماب  ری و خودش را از ش یرعلیام وانِ یل  نیپرو

 ساراست؟  یِ .. حاال آخِر هفته نامزدگمی_مامان م

 ...ادیکرد الوند هم ب  دی_آره.. ما رو هم دعوت کردن.. آقا فرهاد خودش شخصا زنگ زد و تاک

که دست دراز کرد و مشغوِل خوردن شد من هم شروع   یرعل ی .. امدمیرا تنها من شن یرعل ی ام پوزخندِ 
 : دیابرو درهم کش نازی کردم.. پر

 بپوشم؟  ی_چ

خواهِر آقا    مای.. حاال اگه واجبه با س ستیهم ن  یبزرگ ی مهمون  یلباس دار  نهمهیا ؟ی_باز شروع کرد
 مادر..  دیعارف برو خر

 ..دمیتفاوت د  یب یِ رعل یرا به ام  درینگاِه کوتاِه ح و

 خانم.. آخر هفته جلسه دارم!  نی پرو امیکنم بتونم ب   ی_فکر نم

 : دیکِف هردو دستش را به هم کوب نازیکرد.. پر یاظهاِر نظر نم یرعل ی ام همچنان

 _باشه مامان..

 کرد:  یز یرو به من اخِم ر نی پرو و
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 خوام!  ی.. بهونه نمیباش  خوامی بده.. م ریی_چرا مادر؟ جلسه رو تغ

 یادیخوردم.. ز   یتوت فرنگ یِ از کره و مربا یدانستم.. چند لقمه ا یرا خوب م  نیمقصوِد پرو من
 .. دمینوش یبه دست گرفتم و جرعه ا ری ش  وانِ یداشت.. ل یبود اما طعِم خوب  نیریش

 شدم با اجازه برم که زود برسم سرکار.. ریکنم.. من س ی_همه تالشمو م

 ..دیدست از خوردن کش نازیپر

 زوده! یلی وند.. هنوز خکه ال ینخورد یز ی_چ

 بدنم در تالطم بودند..  یها اختهیبه تک  تک

و تلفن را از   اورمیبه زبان ب یکوتاه دِ یتلفنم باعث شد ببخش ینزده بودم که صدا یحرف چیه هنوز
چرخاندم..   زی نگاهم را دور تا دوِر م اشی لعنت یشماره  دنِ یو با د دمیکش رونی کتم ب یداخل  ِب یج

 شدم..   یرعلیمتوجِه سربلند کردِن ام یحت

 _جواب بده الوند.. 

اتصال را   یحال آِب دهانم را قورت دادم و دکمه  نیگفته بود.. قلبم ضربان گرفت و با ا دریرا ح نیا
قصِد بلند شدن کردم که   دمیشن ومرث یتلفن را به گوشم زدم و اسمم را از زباِن ک نکهیلمس کردم.. هم

 ساعدم نشست..  یِ رو دریح دستِ 

 _الوند؟

 _سالم.. در خدمتم!

 .. نمیرا بب یکس  یخدمتش بودم؟؟؟ خدا لعنتم کند.. سربلند نکردم تا چهره  در

 ! رمردیاون پ یتو خونه  گذره؟ی_خوش م 

 را بشنود..  شیبود صدا  زیم یِ رو دهیکه خم یدر یآوردم مبادا ح  نییتماس را پا  یِ صدا

 ! فتهیم ری من گ ِش ی پ ادیروزا کارت ز نیاز من ساخته ست؟ ا ی_چه کمک



 سکون

179 
 

  متیهم با مال نیو پرو زدی حرف م  نیداشت آهسته با پرو نازیرا پر کرد.. پر یبلندش گوش  یخنده  و
  دیفهم  یمرا م یِ حاِل درون یسکوت کرده بودند و چه کس  بیعج  میداد اما دو مرِد کنار یجوابش را م

  یِ رو  دری.. هنوز دسِت حیرعل یو سمِت چپم ام درین بودم.. سمِت راستم حکه چگونه در حاِل له شد
داد که صبحانه ات را تمام کن و من به ظاهر خونسرد و از درون کالفه تشکر   یساعدم بود.. اشاره ا

 کردم.. 

 _دورو برت شلوغه.. سالم برسون.. 

نظر داشتم..   رِ یرا ز یرعلیام یچشم حرکاِت آهسته  یتحِت فشار بودم.. از گوشه  یزدِن هر حرف  یبرا
 من... یحرف ها یِ هردو سراپا گوش بودند برا

 بزن..  توینرو.. حرِف اصل هی_حاش 

 .. دادیحجم از سکوت داشت آزارم م نی و ا شدینم دهیدر اطرافش شن ییصدا چیه

 بگم پسر...  کیتبر  تتوی_خواستم موفق

 ...داشتیدست از سِر ساعدم برم  در یح  کاش

 بجنگم... ری ش هیدادم با  یم حی .. من ترج ومدهیبه دست ن  یتیچون موفق ستین  کیبه تبر  یاز ی_ن

نگاهش، ظرِف    یرعلی کرد و ام ی مات براندازم م نیو من سربلند کردم.. پرو زد یحرف نم  گرید نازیپر
 واداشته بود... یهمه را به کنجکاو ریش  یکرد.. انگار کلمه  یبا اخم براندازم م  دریعسل بود و ح

  کساعتِ ی.. تا فتهی ب قیمکالمه به تعو نیا دینبا گهیشرکت ِ من الوند.. د ایب  کراستی _از اون خونه 
 وادار نکن...  یمنتظرتم.. الوند منو به کار  گهید

.. دیکش  یبد  رِ یبدنم باال رفت و سرم ت  یکرد.. دما یم  دمیداشت علنا تهد نباریحد گذشته بود و ا از
 اوردیتاب ن دریباالخره ح

 پسرم؟  هی_ک

 را تکرار کرد   دریح یحروِف ادا شده  ومرثیک و

 _پسرم؟ 
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و من با    ستادندیبا هول و استرس ا  نازیو پر نیجابلند شدم و تلفن را از گوشم فاصله دادم... پرو از
 گفتم:  یدیببخش

 !هیتماِس کار هی.. ن ی_شما صبحونه بخور

 به دوِر خودم زدم..  یو کالفه چرخ  ستادمیسالن ا نِ یاز آشپزخانه خارج شدم.. ب و

 ؟ یخوایم یچ ومرث؟ی ک یخوایم ی_چ

 فرو بردم..  میموها ی.. پنجه الدیرس  یاز آن سمِت خط به گوشم نم ییصدا

تو   نوی .. این یب  یاون سمت، منو تو اون خراب شده نم فتهی.. اگه کالهمم بگم یبار گفتم بازم م هی_
 ...ومرثیگوشت فرو کن ک 

 حرفو باور کنم؟  نی ا یخوایم ؟ی_مطمئن 

 ...  دمیکش یق ینبود و نفِس عم  چکسیشدم.. ه  رهیآشپزخانه خ رِ ی سمِت مس به

واست زنده کنم که واسه من تک به تک   ویزیکه چ ستمین  ینداره.. من کس  یتیاهم گهی_باوِر تو د
چون   یبکش  رونی .. بهتره پاتو از کفِش من بومرثیخاطراِت گذشته همون روز تو اون خرابه چال شد ک

 ...  بیتوئه.. خوِن خانداِن اد یکه تو رگها امی ناخواه منم از همون خون ایخواه 

 فندکش به هوا بلند شد.. ِک ی ت یِ نزد و صدا یحرف 

  زایچ  یلی.. اگرچه تو حسرِت خستی اگرچه سالم ن دمیکش رونیکه از گذشته زنده ب هیزی  چ_البرز تمامِ 
 ... دونمیخوب م  زوی چ هی یموندم... ول

 تازه کردم و چند گام از آشپزخانه دورتر شدم...  ینفس

 !بیاد ومرثِ یک  یجا نذاشت  شمیپ یز ی تو چ نکهی_ا

عمارت به حنجره   یرفتم.. فضا یم  دیمن تلفن را قطع کردم.. ساعت از هشت گذشته بود و با نباریا و
به   فی.. کدمیرا د  نازیرفتم که پر یکتم را بستم.. به سمِت دِر خروج  یآورد.. دو دکمه  یام فشار م

 رد...نخو تکان نازیکتم فرو کردم و پر ِب یبود.. تلفن را در ج  ستادهیمتر ا کی یدست به فاصله 
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 ! فیباش.. ممنون بابِت ک مایمراقِب خودت و س یرفت  رونی _ب

  یتماس نکهیرا به سمتم گرفت و بدون ا فی.. کدیشد و لب گز  کیبه خودش آمد.. چند گام نزد نازیپر
 لبخند زد..  نازینداشتم.. پر یحاِل خوب  ادیرا گرفتم.. ز فیبا دستش داشته باشم ک

 ؟ یکنم.. الوند خوب  ی_خواهش م

فرستادِن  رون ی ب  نِ یکرد که تنها من بشنوم.. سرم را جلوتر بردم و ح انیگفتنش را آهسته ب زمی زع و
 نفِس داغ و کالفه ام گفتم: 

 _خوبم نازدختر.. نگران نباش.. 

 آشپزخانه زل زدم.. رِ یفاصله گرفتم و به مس یاندک

 .. مراقِب خودت باش.. الوند؟زمیکنم عز یخبرت م  رونی _خواستم برم ب

 بشدت خسته بود میجسمم، مغزم و صدا  روحم،

 _جانم دختر؟ 

 ! یختیبه هم ر  کمیبود زنگ زد..؟ احساس کردم  ی_ک

 حرف فاصله گرفتم.. یبه لب آوردم و ب یلبخند

 کن.. خداحافظ..  ی_از طرِف من خداحافظ 

 _باشه.. خداحافظت.. 

  در یرنگم را فشردم و سوار شدم.. ح اهی س نِ یماش موتی زدم و ر رونیتحمل نکردم.. از سالن ب  گرید و
و طبِق عادت هر دو دستش را پشِت کمرش قالب کرده بود... سر   ستادهیآشپزخانه ا یپشِت پنجره 

رفت    یم اترداشت از حّد خودش فر ومرثیافتاد.. ک یاتفاق م نیا دیتکان دادم که سر تکان داد.. نبا
از من   یز یداشت که چ یکرد..؟ چه حق یم  نییمن زمان تع یبرا یبه چه حقکردم...  یم یکار  دیو با

  دریکردم.... ح  یقسمت نم یمن البرز را با کس  زد؟یدم از خواستِن پسرش م  ییطلب کند؟ با چه رو
. باالخره استارت  رفت. ی به رفتن نم یو من دست و دلم حت  ستینگر یهنوز پشِت پنجره رفتنم را م

  یو شماره   دمیکش رونیفاصله دادم و دور شدم... تلفنم را ب یرعل ی ام نِ یرا از کناِر ماش  نیزدم و ماش 
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عارف بعد از دو  یرانم گذاشتم.. صدا یرا فشردم و تلفن را رو کریاسپ یعارف را لمس کردم.. دکمه 
 پخش شد...   نیماش یبوق، در فضا

 !؟ی ک ی! تو ترافیدکر ری_سالم.. جونم داداش؟ د

 بردم..  میموها یو دست ال دمیکش  قیعم  ینفس

 واست دارم عارف؟  یکار  هی.. رونی _سالم.. نه االن از عمارت زدم ب

 ! دمیباشه انجام م  ی_رو ِچَشم داداش.. هرچ

 ساعت راه بود..  میبه شرکت حداقل ن  دنی چهارراه گذشتم و وارِد بزرگراه شدم.. تا رس از

 کرد..  دمیعلنا تهد ومرثی_امروز ک 

 دم یبسته شدِن در شن یِ کرد و صدا یمکث

 ؟یدی_چه تهد

 .. دیبار  یاز کالمش م تیجد

  ش یپ یخوام دوباره مشکل  یهم نداره.. فقط.. حواستو خوب جمع کن.. نم  یت یدونم.. اهم ی_نم
 ...یهمه چ  رِ ی زنن زرو بست.. هرلحظه امکان داره ب مانکارایدِر دهِن کارفرما و پ شهینم ندفعهی.. اادیب

  میحرف نزن ی ... در حاِل رانندگارمی مورچه هم از بغِل شرکت و پروژه رد شه آمارشو برات م هی_اگه 
 ! میزن یشرکت حرف م ایبهتره.. ب 

 یچه م ومرث یک یِ قدِم بعد دمی فهم یم ،یقبل از هر حرکت  دیگفتم و تلفن را قطع کردم.. با یا باشه
... با کمِک عارف... دو  اندازدیرا در خطر ب امی شغل  تِ یموقع گرید کبارِ یدادم  یتوانست باشد.. اجازه نم

 !بودهنوز من را نشناخته  ومرثیو به روبرو زل زدم... ک دمیفرمان را چسب یدست

و   یوانیبه دست پا به سالن گذاشتم.. مر  فیزود ک  یل یو خ دمیساعِت بعد به شرکت رس مین قایدق
 بودند... عارف قبل از همه متوجه حضورم شد..  ستادهیجوان وسِط سالن ا یعارف و مرد

 ..ر یبه خ  دنی_سالم.. رس
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 .. دمیمقنعه اش را مرتب کرد.. من رژلِب کمرنگش را د یوانیمر

 .. نی_سالم جناب مهندس.. خوش اومد

 را باهم دادم..کوتاه گفت و من جواِب هر سه  یبه جلو برداشتم و مرِد جوان سالم یقدم

 اومده؟  شیپ  ی_مشکل

 داد و همزمان گفت:  یبا سر جواب منف  عارف

 کنم.. یم  فیتعر امی _نه نگران نباش.. برو تو اتاقت.. م

گفتم و به سمِت   یداشت.. باشه ا ده یبلند و ژول یآخر را به مرِد جوان انداختم.. کِت چرم و موها نگاهِ 
  ختمیآو یصندل یِ آوردم.. کت را به پشت  رونی و کتم را ب دمیاتاقم رفتم... دِر اتاق که بسته شد پوف کش

  ی.. حتدمیشن   یم رونی هر سه را از ب یخواست.. سر و صدا یگذاشتم.. دلم قهوه م زیم  یرا رو  فمیو ک
را روشن کردم و بسته  توریور کرد.. مانکوتاه اعالم حض یمتوجه حضوِر حمزه هم شدم که تازه با سالم 

 کیپرونده برداشتم.. به  نیرا فاصله دادم و از کشو، چند ی... صندل دمیکش رونی ب  فمیاز داخِل ک یا
بزنم وارد شد.. باز همان مرِد   یحرف  نکهیاز ا قبلبه درخورد و عارف  یداشتم... تقه ا ازی ن ینظارت کل 

به دست و خندان   ینیکه س دمیجوان بود که پشِت سِر عارف پا به اتاق گذاشت و من حمزه را هم د
 داخل شد و سالم کرد.. 

 _سالم حمزه.. زحمت شد..

  نیومدیم دمیقهوه اوِل صبح.. تو راهرو د دییس.. بفرما  فهیمهندس وظ  هی.. چه حرفری_سالم.. روز بخ 
 درست کردم مخصوص خودتون..  تازه

از اتاق خارج شد.. عارف   نهیرا برداشتم.. تشکر کردم و حمزه دست به س یک ی فنجان بود و من  دو
دسِت عارف، در را بست و وسِط اتاق متوقف شد.. نگاهم   یو پسِر جوان با اشاره  ستادیا زمی م ِک ینزد

 قهوه ها و عارف و پسر در گردش بود.. نِ یب

 مش بهروزه..آقا اس نی_ا

 به سبِک مردانه کرد..  یاحترام یبهروز ادا و
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 عارف؟  هیچ هی_قض

  شیدوماه پ یکی دست به کار شدم..  عیسر یو اون حرفارو زد یزنگ زد یخدمتت.. وقت گمی_االن م
 ماهر و باتجربست..   یل یکه بهروز خ دمیجا نشسته بودم و شن هی

 ..ستادیداد ا شیپاها نِ یکه ب یکِت چرمش را باز کرد و با اندک فاصله ا ِپ یز  بهروز

 ؟ ی_تو چه کار 

آمد.. در کل   یرنگش نگاه کردم که به شلواِر کرم رنگش م یکرد و من به کِت تِک قهوه ا یمکث عارف
 لب زد:  یبود.. خم شد و کناِر گوشم و به آهستگ یمرِد خوش پوش 

 .. رثومی_واسه مقابله در برابِر ک 

فاصله گرفت و   زی ... از کناِر مدمیبود.. ابرو در هم کش ستادهیکه عارف ا ییکج کردم به راست.. جا سر
 گفت: 

تونه انجام بده.. به مرور   یکه م ستین یتمام کار  نیمدار بسته و شنوِد.. البته ا نی_بهروز تو کاِر دورب
 .. گمیم یچ یفهم  یم

 نبود.. یبه گانگستر باز  یاز یه بودم.. نخواست  شتریتمرکز ب  یفقط از عارف کم من

 .. رمی گ یبود باهات تماس م ازین ی.. اگه کمک یبر  یتونیممنون بهروز.. م تی.. از همکاردمی_باشه فهم

 .. عارف هر دو دستش را از دو طرف باز کرد..دمیاز قهوه نوش  یجرعه ا و

 از...  رهیآماِر لحظه به لحظه بگ تونهیگفتم؟ بهروز م یچ  ی_الوند؟ متوجه شد

 : دم یحرفش پر انِ یم به

 کن..  یی_عارف؟ بهروز رو راهنما 

 خودم راهو بلدم..   ستی_الزم ن

 رفت.. عارف ابرو درهم گره کرد:  یم  یسمِت بهروز سر چرخاندم که داشت به طرِف دِر خروج به
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 لحظه به حرفم گوش کن..  هیالوند؟   یکن  یم کاری_چ

 در بلند شد که عارف گفت:  ی رهیدستگ یصدا

 _بهروز صبر کن...

 .. خداحافظ می کن یصحبت م  ی_تلفن 

 .. دیرا گفت و از اتاق خارج شد.. عارف کالفه پوف کش نیا

 شرکت..؟!  یآورد یبود برداشت  ی بعد با من هماهنگ کن عارف.. ک ی_دفعه 

و بلند شدم..  دمیآخر را از قهوه نوش یمبِل وسط نشست و من جرعه  یِ و رو  د یپوف کش دوباره
 گذاشتم..  زیم یِ فنجاِن متعلق به عارف را به دست گرفتم و رو 

 ..شهی_سرد م

 مبل نشستم.. ی و براندازم کرد.. فنجان را برداشت و من کنارش رو دیباال کش چشم

 !؟یچرا طرفو رد کرد ی_قصِد دخالت ندارم ول 

داره واسش راحته   ِرنظری منو ز یبا روِش اون وارد عمل بشم.. اگه اون تک به تک کارا  وامخی_چون نم
 ! کنهی کاراشو کنترل م  یکی نکهیا دنِ یفهم

 .. دیتکان داد و قهوه نوش یسر 

 _پدرت چطوره؟ 

  دینقاهت با یدوره  انیتا پا  یداشته ول یمثبت ی جهی دکتر، نت ی_خوبه.. عمل کرده و طبِق گفته 
 بمونه..

 .. دیرانش گذاشتم و فشردم.. به سمتم چرخ  یرو دست

 ..دمیخبر خوب شن  هی.. حداقل ی_خوشحالم کرد
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گذاشت.. عارف ذهنش   زیم یو فنجان را رو   دیآخر از قهوه را نوش یبه لب آورد.. جرعه  یکج  لبخندِ 
روزها از او هم غافل شده بودم که مشکالت از چهارسو مرا به  نی.. ادمیفهم یبود و من خوب م ریدرگ

 بودند..  دهیکش خیم

 ه؟ یخلوت کن.. نظرت چ کمیبره عمارت.. تو هم  مای_بذار س

 .. ستی.. مشکل اصال اون نستی_نه الزم ن

 را باز کردم..  نمیسرآست یپا انداختم و دکمه ها یرو پا

 شده؟  ی_چ

 پراکنده کنم.. ومرثیرا از کخودم هم بهتر بود که فکرم   یبرا

و بازم دست   دونهیکنه.. خودش حّس منو م  یم فاینقش ا میداره تو زندگ یاد یروزا ز نیا ونی_کتا
 ..ستیبردار ن 

 ..زنمی درصد بدونم حرِف من کارسازه باهاش حرف م کی_

سر به فلک  یاجا بلند شد و تا کناِر پنجره رفت.. رفتنش را به نظاره نشستم... آن پنجره و برج ه از
 ...ختندیر  یشلوغ و پر رفت و آمد افکارم را به هم م  یها ابانی و خ دهیکش

 کردم...  ی.. اگه بود که تا حاال مجابش مستی_به حرف ن 

 خواد؟  یم ی_چ

 فرو کرد... بشیو هر دو دستش را در ج  دیچسب شهی به پنجره به ش پشت

  کسالی با ی دعوا باهاش حرف بزنم تقر یکه تونستم ب ی بار  نی نه من... بعِد آخر دونهی_نه خودش م
 نه االن... میدیفهم یرو م  گهیگذره.. نه اونموقع حرف همد یم

اما من  دیرس یاحمقانه به نظر م  د یدردودل باز شده بود شا یها سِر سفره  یو گرفتار  ری وسِط گ نکهیا
 ناراحت نبودم.. 

 خواد.. یدختر تو رو م  نی_ا
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  یچ یدون ی.. تو خودتم خوب م ستیبه تو ن  نازیبه حّس پر هیبه من ابدا شب   ونی_مطمئنا حّس کتا
 کال جداست...  ونی .. بحِث کتایدینم  تی اصال اهم  یول  نتونهیب

دادم...  هیمبل تک یِ .. چشم بستم و سرم را به پشتندیکالمش را بب رِ ی کرد و منتظر ماند تا تاث مکث
 !نیو درخواسِت پرو  دریشِب قبلش.. ح  یحرف ها ناز،یپر

 .. یستی عارف.. اصال بلد ن چونی _بحثو نپ

داد.. کنارم   یشدنش م کیکف، خبر از نزد ِک یسرام یرو  شی گام ها یسر داد و صدا یبلند ی خنده
 مبل نشست..  یرو

  ری خدا به خ  دوارمیداداش.. فقط ام میکرد ری گ یط یتو بد شرا قای.. من از تو بدتر.. دقیشیرم یپ ی_دار 
 کنه..

 کرد..... یم  ریکاش خدا به خ یفرستادم.. و ا رونی را شل ب نفسم
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چپ   یکرد.. به پهلو ینم  دایرا پ دگانم یبودم و خواب، راِه د دهیتخت دراز کش ی بود که رو  یساعت مین
فضا را روشن    یداده بود.. نوِر کم یخودش جا  یرا رو فشی که جسِم نح دمیو تخِت البرز را د دمیچرخ

 فرستادم..  رونی گرفتم و نفسم را شل ب یقیبود.. دِم عم داریکه البرز هم ب دمیکرد اما د یم

 ؟ یدار ی_ب

 شدم.. زی خ میسرم گذاشتم و ن رِ ی باز و بسته کرد... دسِت چپم را ز پلک

اما   ستی از اون روزا تو خاطرم ن ییزایچ هی.. ادمهیالبرز.. خوب  یاومد ایسالم بود که به دن شی_ش
  ر،ی ذره ش هی و واسه  ی.. گرسنه بودادمهیگرفتن جلوم، خوب  دیسف یملحفه  هی که تو رو تو  یاون روز 

 ...یرو سرت گذاشت مارستانویکّل ب

 و شش سال در برابرم سکوت کرد..  ستی انصاف بود.. ب یب البرز

 نیباشه.. اون موقع فقط ا میتونست هم باز یمدارم..  کتری برادِر کوچ هی_احساِس قدرت کردم که 
 ....یعنوان ها داشته باش  یل یخ  یتون  یم  دمیداشت.. کم کم فهم تیاهم

  دیحرکت تنها به سقف زل زد... عادت داشتم اما شا  یکرده بود... ب دایپ یارتعاشاِت خاص  میصدا
  ومرثی داد... ک یم جهینت دیخواست.. البرز تحِت درمان بود و با   یدلم تحرکش را م یامشب اندک

 کرد...  یذهنم را رها نم یلحظه ا

  زِ یم هیلنگه.. انگار که  یکار بدجور م یجا هیاما  رنی م ش یشدم.. کارها خوب پ ری درگ یادیز کمی_
 نداشته باشه..  شتری ب  هیسه تا پا ه،یچهارپا

 برادرم... یحرف زد... حت ومرثی ک یدرباره  چکسی با ه  شدیعارف، نم  جز

تبدارش را لمس کرد   یِ شانیرفتم.. دستم که پ  شیتخت بلند شدم و خسته تا کناِر تختش پ یرو از
 فرو رفت و آهسته لب زدم:  شیموها یِ دسِت آزادم ال یچشم بست.. پنجه ها 

 یز یچ گهی تا د یس یخودت وا ی.. رو پاها ی.. مرد بشیبزرگ ش  خوادیو هشت ساله که دلم م ستی_ب
 ..ادیاز گذشته تو خاطرم ن 

ماند...  ی م جهی نت  یکردن ب انی ب یآمد و اما تالشم برا یوقت بود که حرف تا پشِت زبانم م   یلیخ
  یشتر یبراندازم کرد.. امشب، آرامِش ب قیبرنداشتم... چشم باز کرد و عم شیدستم را از نوازِش موها
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  یرا زدم.. نم دنیخواب دِ یو ق دمی کش شیپ  یم اما خوب بود... صندلدانست یرا نم  لشیداشتم... دل
 ! دیخواب یو حتم داشتم که نم  دمیخواب

 خوب برام   ِزیچ هیکنه! از گذشته  ینم  ریی سالم بشه و تو رو تو بغلم بذارن، حسم تغ شی _اگه بازم ش
 ... ییموند اونم تو یباق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسته بودم.. اما   یپرمحتوا حساب  یداد و بعد از سه ساعت جلسه  یدو بعد از ظهر را نشان م ساعت،
.. شِب  قراریساعته را نداشته باشم که ذهنم مشّوش بود و دلم ب  کی استراحِت  نیدادم ا یم  حیترج 
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  اساِس داشت بر  یسع یکه هرکس شدیرا گذرانده بودم و کاِر نظارت لحظه به لحظه سخت تر م یبد
 یقانونمند رو یخواستم.. نظم یو من انسجام م  ردیاز کار را بگ یخود گوشه ا  یتفکراِت کوته فکرانه 
داشت و در   یرواِل عاد زی.. همه چدمیزنگ زده بودم و احواِل عمارت را پرس نازیتماِم طوِل کار.. به پر

انتظاِر انفجار داشتم  لحظهنکرده بود.. من هر  یحرکت چ یه ومرثیو چهارساعِت قبل، ک ستیطوِل ب
  ری تک به تک کارکنان ِ شرکت را ز وریبودم.. از مانت دهی را چش بشیطعِم انفجاِر مه شیپ یکه دفعه 

ارباب رجوع داشت و   ،یهمه مشغوِل کار بودند و مسئوِل امور مال یمهندس ینظر داشتم.. بچه ها
را به  دیبود و داشت سفارشاِت جد   فنپشِت تل یوانیدانستم.. مر  یمراجعه را م نیمن علِت ا یحت

از شرکت خارج شد...  یکاِر مهم یکار بود.. عارف برا رِ ی درگ یکرد و حساب  ی اضافه م دیخر  ستِ یل
  یاندک یبلند شدم و برا  زیگرسنه نبودم و دوباره به کار مشغول شدم.. ساعِت چهار بود که از پشِت م

.. امروز  ریبود و دلگ یانتها ... هوا ابر  یب یاهوی و ه ودره شهر بو دوبا  ستادمیاستراحت، پشِت پنجره ا
فکر   نیفرو بردم و به اصراِر پرو بم یاز عارف نداشتم... هردو دستم را در ج  یسه شنبه بود... هنوز خبر 

عمه اشرف   ینوه  یِ در مراسِم نامزد دیدر متقاعد کردنم داشت... من چرا با ی کردم که همچنان سع
  بشی عج یداشت.. مسئله   میبرا ی االتی چه خواب و خ نی دانستم پرو یکه م یم در حال کرد یشرکت م 

  یِ خواست که رو یم  یدلش، کودک نازی خبر نداشت... پر  نازیهنوز پر دیرس  یبود که به نظر م  نیا
مخالف نبود... تلفنم را به دست   نی به وصلت با دختِر مورِد نظِر پرو دریرفت... ح یدستانم به خواب م

 نبود.. بازش کردم  یخبر  چیه ناز،یاز سمِت پر یامک ی گرفتم.. جز پ

 فاصله ها به صفر برسه و دستات...." نی"کاش ا

کردم و باز هم گوشم   یم یز یبود اگر ناپره یرا داشت.. چه مشکل شیصدا دنِ یشن یدوباره هوا دلم
  یبرم  شی پ یبه ساعت امکشیانگشت زدم.. پ نازیپر یشماره   یِ دادم... رو یمژده م دنش،یرا به شن

 ... دمیرا شن  شیهفت بوق خورد تا باالخره صدا بای گشت... تقر

 _جان؟ جانم الوند؟ سالم..

 زده بود... جانیه چقدر

 ؟ یی_سالم.. کجا

 ... اطرافش شلوغ بود.. نی.. عبور و مروِر ماشدم یشن یرا کنارش م یکس  زِ ی ر یخنده  یِ صدا

 فراموش کردم خبرت کنم.. دیالوند.. بخدا ببخش ی.. وارونی اومدم ب مای_با س
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 داشت...  یدخترک اما دستاِن ماهر  نیو نازک دل... ا فیظر یادیبچه بود... ز  یلیخ  نازیپر

 نداره.. ی_اشکال

 یکادو هی ت بودما.. واست به فکر  یکه اومد اصال فراموشم شد.. ول  مای.. سزمی قربونت برم عز ی_اله
 ...نمت یبب یتا وقت  گمی.. بهت نمدمیخوشکل خر

کردم   یزده گذاشتم و چشم بستم.. سع  خی ی شهیش  ی.. دست روزدیم رونیکِف دستم حرارت ب  از
 داشتم..  یبی عج  یاما دلهره  اورمی را به خاطر ب  شیعطِر موها

 رون؟ ی اجازت اومدم ب یب  یناراحت شد نمیبب   ؟یی_الوند؟ تو کجا

 .. گفتم زنگ بزنم.. دمید امتوی_نه نازدختر.. منم شرکتم.. سرم شلوغ بود االن پ

 سالم کرد... یدادم که با شوخ صی را تشخ مایس یاطرافش کمتر شده بود اما صدا یو صدا سر

 ...رسونهیسالم م مای_الوند، س

 ؟ یکرد دایهم پ یز ی .. چنینمون  رونی ب  ادی_سالمت باشه.. ز

حواسش با   ی... همه زدی حرف م  مای با س یبا من و کلمه ا یبود... کلمه ا جانی همچنان پر از ه نازیپر
 من نبود... 

دل و حوصله   شتریمطمئنم ب یکنم.. کاش تو بود دای پ  یز یواسه تو.. هنوز نتونستم چ هی_فقط هد
 گشتم...  یو بهتر م  یذاشتیم

 بدنم باال بود...  یِ دما

 ن؟ یرفت ی_با ک 

 ...یرعل ی _با ام

  یدردها یرعلیشد... حالم ناخوش بود... البرز و ام میدغدغه ها یناجوِر همه  یوصله    یرعلیاسِم ام و
 بزرگم بودند... 

 به زحمتت نبود نازدختر..  یاز ی.. نیسالم برسون.. بابت کادو هم مرس یرعل ی _باشه.. به ام



 سکون

192 
 

 .. دیخند نیدلنش

 ... فعال خداحافظ یبهداشت س یاومد.. رفته بود سرو یرعل ی قولت بمون الوند.. من برم که ام _سرِ 

 _خداحافظت... 

دخترانه اش قطع شد و هنوز تکان نخورده بودم که تلفنم به صدا درآمد..  یخنده ها یرو  تماس
 بدوِن نگاه کردن به شماره، تماس را وصل کردم..

 _الو؟

 ! مانی_سالم.. الوند منم پ

در هم  می روشِن تلفن انداختم.. ابروها یبه صفحه  ینگاه میاول جا خوردم.. ن شیصدا دنِ یشن  با
 شدند...

 _سالم...

 _الوند؟

و   دیلنگ  یکار م یجا کینبود...   یکاِر سخت مانیپ ینامنظم در صدا یتارها  ِص یکردم.. تشخ  کثم
 دکتِر البرز بود!  مانی ... پمانیپ

 ؟ ی_سِرکار 

 شده؟  یز ی_چ

 .. ستادمیاتاق ا نِ یکرد... از پنجره فاصله گرفتم و ب  یو من م من

 !؟ی. صدامو دار اومده.. شیپ  یمشکل هی نکهی.. مثل استمی _الوند... من تهران ن

 مغزم به تکاپو افتادند...  یسلول ها کبارهیاما   د،ی.. نبادیکش ری ت قلبم

 شده؟ یچ  ؟یی_دارم.. کجا

 زدِن حرفش دو دل بود... ی.. اما همچنان برادی رس  یخونسردتر به نظر م  یحاال کم شیصدا
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 رو به عهده داشته....  گاهیآسا تِ یمسئول ی_تو نبوِد من دکتر نور 

  ینم مان ی کرد.. حاال وقتش نبود و پ ینم انی اصِل مطلب را ب کراستیرفت؟ چرا   یم هیحاش چرا
 .. دیفهم

نفر اومده و باوجوِد مخالفِت   هیگفت..  یم یکه دکتر نور  نطوری.. اما استمی ن انی تو جر ادی_من ز
داشته ادعا کرده که... الو الوند؟  ییالبرز رو مرخص کرده.. مدرِک شناسا مارستان،ی پرسنِل ب دِ یشد

 ؟ ییاونجا

کردم..   یرا حس م   نیحرکِت تنِد زم ایگرفته بود و من گو جهی... جهان سرگ دیچرخ  ی دوِر سرم م اتاق
... تواِن حرف زدن نداشتم که دیکش ریاز کف پا تا مغزم ت   یبند بودم... رِگ دردناک   نیزم یِ رو یبه سخت

 به لکنت افتادم: 

 ؟ ی_ِک کِ 

نشون داده گفته پدِر البرِز شواهد   یینفر اومده مدرِک شناسا هی ؟ی.. الوند خوب شهیم یساعت مین هی_
 داد که...  ینشون م ینطور یا

و مات   شی و لبم مهر و موم شده بود.. ک  ادیفر یوجودم دهان باز کرده بود برا ی کردم... همه  سکوت
را   دشیالبرز را مرخص کرده بود؟ تهد  ومرث،ی... کیمزخرف یپدِر البرز.. چه واژه ها ومرث،یشدم.. ک

.. به دیچک  کی سرام یرو  مینیب ی غهیو از ت  دیعرق از فرِق سرم جوش  یبود؟ قطره  نیکرد.. ا یعمل
 دادم..  صیهجوِم افکارم تشخ یرا از البال  مانیپ  یِ زحمت صدا

 ...تیشکا  یاگه بخوا گن؟یم  یاون مدارک چ ه؟یچ ان ی جر  ؟یچرا ساکت ی_الو؟ الوند... مرِد حساب

 ... ستی_الزم ن

 کردم...   یضربه خورده بودم که فکرش را نم یی جا از

 داشتم شهرستان.. من مجبور بودم برم سفر.. سفارشاِت الزمو...  یکاِر فور  هیالوند..  نی_بب 

 کنم... یحلش م .. خودممان یپ ستین  ی_مشکل
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بسته  نیسقِف آسمان را آذ  یا ره یت  یشده بود.. ابرها  کی تار مهی ن بایتلفن را قطع کردم.. اتاق تقر و
چه کرده   ومرثی.. کدمید یتنِدش را از پشِت پنجره م ی و من رگه ها دیبار یبودند... باران نم نم م

 آورد... یرا تاب نم  دنشیبود؟ البرز د

.. با چشم ستادمیاتاق ا نِ یب  فیبرداشتم و بالتکل یقدم یرا محکمتر زده بود... به سخت  یبعد ی ضربه
به   فمیو بعد از برداشتِن ک  دمی شد و به سمتش رفتم.. پوش  دایپ یصندل  یبه دنباِل کتم گشتم.. رو

 یرو پرونده ها و مدارِک مهم یبود و مثِل پِر کاه سبک... همه   یخال فمیرفتم.. ک یسمِت دِر خروج 
 عارف در را باز کرد و داخل شد..  دهینرس رهیرها شده بودند... دستم به دستگ زیم

 ؟ ی.. چراغو چرا روشن نکرددمیترس  ؟یکن یم  کاریچ  نجای_سالم.. ا

آورد و از کنارم گذشت.. من هنوز    رونی بود ب سیخ  بایبرق را زد... کتش را که تقر  دِ یاتاق شد و کل واردِ 
دوشش به   یِ گذاشت و سگِک بنِد رو زیم یِ را رو فشیبودم... ک  شیها جهی و سرگ نیزم  خکوِب یم

  ینم  یو چرا کس دروح و روانم بو یآرشه  زیکرد... همه چ دیکوتاه تول ییخورد و صدا ستالیگلداِن کر
 جان باخته بود؟! ستادهیا ،یمرد دیفهم

 ... متیداش.. با چندنفر صحبت کردم بهمون مصالح بدن.. به کمتر از قدا رمی ش رِ ی _ش

حرکت بودم.. مکثش را    یکه هنوز ب دیحالم نبود.. سر چرخاند و من را د یاصال متوجِه خراب  انگار
که   یو من چند قطره آب ستادیو به سمتم آمد.. درست مقابلم ا دیپا چرخ  یپاشنه  یمتوجه شدم.. رو

 : دینمدارش کش  یِ شان یبه پ ی.. دستدمید دیچک  شیاز موها

 ؟ یر ی م ییجا ی... نکنه... دار نیبش  ایب  ؟یسادیوا نجای_ چرا ا

  تی اهم زی چ چیانداخت... ه یام را به سوزش م نهیس  یبی عج یِ نیکه سنگ دیتپ یانگار نم  قلبم
 نداشت.. آخ البرز.. آخ...

 شده؟  یز یچ ؟یزن ی_الوند؟ چرا حرف نم 

 دوشم نشست و تکان نخوردم.. نگران لب زد:  یا قورت دادم.. دسِت عارف رودهانم ر ینداشته  آِب 

 !یافتاده؟ ِد حرف بزن مرِد حساب  یاتفاق ی_واسه کس

 کج شد..  لبم
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 _کاِر خودشو کرد!

نشان   یعکس العمل چیشد و من ه ی برزخ  یکرد... به آن ریی و لحِن حرف زدنش تغ دیدر هم کش ابرو
 ندادم: 

 کرده؟  کاری الوند حرف بزن چ  ومرث؟یک  ؟یگیم وی_ک

.. نگراِن حاِل البرز بودم.. به حتم شوکه دیلرز یم میفاصله گرفتم.. سرم دوران داشت و زانوها ازش
 .. دمیبخش یآورد... هرگز خودم را نم یرا تاب نم  دنشی.. البرز حساس بود.. دشدیم

 مرخص کرده... شگاهی... البرز رو از آساومرثی_ک

 ؟؟؟؟؟ ی_چ

 شد... ن یصدا، پخِش زم نینداشت و با کمتر  یاز دستم رها شد.. وزن فیک

 اجازه رو...  نی.. انیچطور ا کارست؟یاونجا چ  مانیخدا... پ  ای ؟ی_تو مطمئن 

.. منم عارف.. من.. سرمو گرِم پروژه و شرکت  ستینبوده.. فکِر همه جاشو کرده.. مقصر اون ن مانی_پ
 کرد که از غفلتم... 

  یلیو من ساکت شدم... عارف خ  دیدسِت راستش را محکم به کِف دسِت چپش کوب چهارانگشتِ 
پرپشتش زد و چند گام به چپ و راست برداشت... خم شدم   یبه موها یچنگ  یبود.. عصب نیخشمگ

از   یخبر   یرا از مدارِک مهم پر کردم.. ب فیرفتم و ک ز یسمِت م برداشتم.. به   نیزم  یرا از رو فیو ک
  یر یگذاشتم تا از افتادنم جلوگ ی صندل   یِ پشت یِ کرد.. دستم را رو یام م وانهیالبرز داشت د  تِ یوضع

عرق.. عارف حرف   ِس یدستم بود و خ  نیشک داشتم... البرز کجا بود؟ تلفنم هنوز ب  فتادنمیکنم.. به ن
بود بر   یچکش  مانیگوشم افتاده بود.... انگار خبِر پ یرو ی.. انگار پرده ادم یشن یو من نم زدیم

 تار بود...  دمیو د دمیشن  ی.. نمامیی شنوا

 کنم عارف..  دایالبرزو پ دی_با

دور شدم..   یرا به چنگ گرفتم و چتد قدم فیکمرم حس کردم.. ک  ی.. دستش را روستادیکنارم ا عارف
 .. دمیشن  یعارف را نم یِ همچنان صدا
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 معوقه امروز بمونه واسه فردا.. ضمنا.. یبرن.. کارها توننی_به بچه ها بگو تا هشت بمونن.. بعدش م

 بود  ستادهیحرف مقابلم ا  ی.. بدمیبه در، به سمِت عارف چرخ کینزد

 کن..   یدار یخر دتهیی _مصالحو اگه مورِد تا

  یب یوان یلِب مر یزدم و به تکان ها رونیاز اتاق ب  یحرِف اضافه ا  یزم کرد و بدهاِن باز براندا با
به حرکت درآمد و من با    نیمکث استارت زدم.. ماش یذره ا یشدم و ب  نیکردم... سواِر ماش ییاعتنا

.. امکان  دمیکوببه فرمان  ی... مشتاورمیرا به خاطر ب  ی کردم آدرِس آن شرکِت لعنت یتمام وجود سع
بود که  نی ا قتیداشت.. حق قتیحق  یکرده باشد ول  یکار  نیچن ومرث یکردم ک  یت.. باور نمنداش

از پشت بهم خنجر زده بود... قلبم  ومرثی کردم ک یچهار دست و پا از مواضِع شرکت حفاظت م یوقت
که پوسِت   ی فرستادم و به باِد سرد نییرا پا نیماش ی شهیعرق بودم.. ش ِس یمشتم گرفتم.. خ  نِ یرا ب

باران مثِل شالق به   یوقفه  یکردم.. قطراِت تند و ب   یتوجه  یانداخت ب یصورتم را به سوزش م 
  ابانیخ یرا گوشه   نیبود ماش  یرا گم کردم و باالخره به هر زحمت   ریبار مس  نیخورد.. چند  یصورتم م 

شدم و در   ادهی دست پبه  فیتوقف ممنوع بودم... ک یتابلو رِ ی نداشت که ز یتیاهم  یپارک کردم و حت
  ِس یخ ه یاز ثان یشدند و من در کسر  یرد م  ابانیها با سرعت از خ نی.. ماشدم یرا محکم به هم کوب

ظاهر شد... شرکت   دمیمقابِل د ابانی خ یِ بزرِگ شرکت، آن سو یآب شدم... سربلند کردم و تابلو
ترق ترِق   یِ ِن دستم مچاله شد و من صدایب ف،یکه خوِد حادثه بود... ک یآرمان نو... نام یِ مهندس

  زِ یکه به حتم پشِت م یو در ذهنم، مرد دمییانگشتم را حس کردم.. دندان به هم سا یاستخوان ها
.. البرز کجا بود و خدا لعنتت کند دمیکش ریرا به تصو  دیخند یمن م ینداشته   ِش ی کارش به ر

آورد برادرم؟! زمان و مکان از   یو چطور دوام م دمبو امدهیکنار ن ومرثیا ظهوِر ک... من هنوز بومرثیک
که به سرعت از مقابلم رد شد    ین یبا ماش نکهیبه جلو برداشتم اما قبل از ا یدستم در رفته بود.. گام
 عارف گوشم را پر کرد.. زِ یاعتراض آم یشدم و صدا دهیبه عقب کش یبرخورد کنم توسط ِ دست

 مرد؟  یکن  یم کاری_چ

نجاِت   یکردم برا  یچه م دیگفت با یعارف شوکه ام نکرد.. کاش عارف م دنِ یداغون بودم که د  آنقدر
 جسم و روِح البرز!

 دهیهوا، مرِز پوست و گوشتم را رد کرده و به استخوانم رس یلعنت یِ شده بود و سرد شتریباران ب  شدِت 
 انگشتام شره کرد... نِ یو آب از ب دمیصورتم کشبه  یبود.. دست
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 شرکت؟  ارهی راست م  هیالبرزو  یفکر کرد ؟یواسه چ  نجایا ی_اومد

 : زدمی خودم حرف م ی.. انگار داشتم برادیکش یانتظارم را م  یشرکِت لعنت  نیدر هم ومرثیک

 ؟ یفهم ی _واسه دکترش شناسنامه رو کرده.. گفته باباشم.. البرزو گرفت.. م

به برِج بلنِد شرکت   ینگاه می.. نزدیانعطافم جا خورد.. مردمِک چشمانش دو دو م  یِن سرد و ب لح از
 انداخت و به سمتم سر چرخاند..

آِب خوردن پشتمو به  یِ .. به راحتیراحت  نی _از غفلتم استفاده کرد.. نقطه ضعفمو نشونه رفت! به هم
 کرد..! می .. ضربه فنّ دیخاک مال 

.. خشِم نگاِه دیرس  یها با آِب جمع شده کِف آسفالت مدام به گوش م نیماش ِک یبرخورِد الست یصدا
و  ستادیا کم ی کرد.. نزد تیو همه را رو به باال هدا دیکش  شیموها یعارف کامال مشهود بود.. دست ال

 چشم در چشمم لب زد: 

 که حاِل البرز خوبه.. دونمیم نوی_ا

 به برج گفتم:  ینامحسوس یرا از دو طرف باز کردم و با اشاره زدم.. دستم  یصدادار   پوزخندِ 

.. بعد اون مرد، با  یدون یبدم که خوب م حی واست توض لشوی دل سیالزم ن  ی.. حتمارهی_برادِر من ب
.. زنهی شناسنامه گرفته دستش دوره افتاده تو شهر و داره نسبتشو جار م هیحاصلش   یپوچ و ب یادعا

تو دستش  از وجودش خبر نداشت و حاال ی.. البرز حترونی  دکترش کشونده بالبرزو با وجوِد مخالفتِ 
 ؟ یگیم ی دار  ی.. عارف چ رهیاس

بود که همه راه  یشهر خبر  یِ همچنان شلوغ فاصله داد.. انگار آن سو ابانِ یدستم را گرفت و از خ مچِ 
شهر روشن شده بودند و   ی.. چراغ هاختیر یاعصابم را به هم م یهمه شلوغ نیکج کرده بودند.. ا

 بود.. یرفت و باران... هنوز به قوِت خودش باق یم  یک یآسمان رو به تار

و البرز رو گرفته  تی زندگ یِ اصل یاالن دست گذاشته رو مهره   ومرثی.. اگه کزنمینم  یحرف  خودی_من ب
رز.. هدفش به دست آوردِن رسوندن به الب بیبا آس  زنهی به آب نم  گداری.. بشناسهیخوب تو رو م  یعنی

پا تو اون شرکت   النالوند.. ا یکن یفکِر اساس هی دی.. باده یالبرزه نه از دست دادنش.. االنم بهش رس
 ..!میشد ده یموِش آب کش نیتو ماش نی بش ای.. بشهیخراب م یهمه چ یبذار 



 سکون

198 
 

داشت و    تیاهم ز یچ کیکردم.. فقط   ینم ی زندگ اتی حدس ی هیحق با عارف بود اما من بر پا دیشا
 میو گوش ها دیکش یم یبد رِ ی داشت... سرم ت یتی دانستم چه وضع یبود که نم یآن حاِل البرز 

  یکه با سرکش یکمتر شده بود از شدت باران و قطرات  دمی د ی.. حتدندیشن یم ک یصداها را دور و نزد
 ...دندیچک یم  نییاز باِم ابروانم به پا

  یم یفکر  هی.. باهم میتا حرف بزن نیالوند.. بش  ایآورده.. ب ریگ یتیهم چه موقع ینتباروِن لع نی_ا
 ! ستین  نجای.. من مطمئنم البرز امیکن

  دیبه برج زل زدم.. شا  نهیفشاِر دسِت عارف هم تکان نخوردم.. چشم از عارِف نگران گرفتم و با ک با
ام  نهیدرست وسِط س یز ی.. چدیفهم ینم  چکسیشاهِد ماجرا بود.. فکم منقبض شد.. ه  ومرثیک
را فشرد.. در را باز    موتیو ر دیکش رونیب  یانگشتانم به سخت نِ یرا از ب  چیی.. داِغ داغ... سوسوختیم

 .. ستادیکرد و کنارم ا

 الوند...  نی_بش

بودم که   یکس دنِ یکردم.. منتظِر د یم زی را آنال شیچشمم به برج بود و تک به تک پنجره ها هنوز
کتفم  ی... دوباره دسِت عارف روبردیلذت م ابانیخ یشکست خورده گوشه  یمرد دنِ یاز د دیشا

 نشست.. 

هم که باشه   یالبرز هرجا که هست جاش امنه.. اون مرد هرک دمیداداش.. من بهت قول م نی_بش
 .. ارهیسرش نم ییباباشه.. بال

.. انگار آتش از  دیلرز ی.. کّل وجودم مدیرس  ری تبخ یلفظ از زباِن عارف خونم به نقطه  نیا دنِ یشن از
و به انفجار  بدنم باال رفت و سرم ر  ی.. دمادیکش یام زبانه م نهیس نِ یداغ و سوزاِن ب یهمان نقطه 

 ..شدیکردم که پوسِت تنم ورّقه م ی.. احساس مدیرس

 یبچه  هیسال.. البرزو به  شی و ش  ستیو... ب  ستیب دیفهم  یم یکلمه.. م نیاز ا یز ی_اون.. اگه.. چ
بچه.. تو خونه.. ول  هیبرده بود... اون اونروز منو با  تیاز.. از انسان  یی.. اگه بوسپرد یهشت.. ساله نم

 ؟ ی زنیحرف م  ی... از چکردینم

دو دستش را به کمر زد و مات براندازم کرد.. خودش هم به حرِف خودش باور نداشت و من به چه  هر
 هنوز سِرپا بودم.. یدیام
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  یچیواسه ضربه زدن به من از ه ومرثیک دونمینسبت به من داره.. فقط م یا نهیچه ک دونمی_نم
کنم چون  یسرش خراب نم یباال و اون ساختمون رو رو رمی کن.. اگه نم دایف، البرزو پ.. عارگذرهینم
تر از   رزشباا  یچی ه یدونی.. تو منهی شکستمو به چشم بب  خوامیبه روزم آورده.. نم   یچ نهیخوام بب ینم

 امشب.. نیکن عارف.. هم داشی.. واسم.. واسم پستیالبرز ن

حرف زدن   یِ نا یانداخت و تند تند تکان داد.. دست از کمرش برنداشت که از کالفگ نیی پا سر
کرد.. نگاِه آخر را به برج انداختم و سوار  یسرد هم از آتِش خشمم کم نم ی نداشت.. باران و هوا

تواِن  هقفل کردم ک یصندل  یِ پشتیرا دور زد و من سرم را رو  نیبود.. ماش ستادهیشدم.. عارف هنوز ا
ها  شهیگرفت و همان لحظه ش یبود را نداشتم.. کنارم جا  دهیچ یکه در سرم پ  ی نگه داشتِن حجِم درد

  یحرف زدن م یداشت نه افکارم اجازه  ی.. نه عارف حرفسوختمیرا زد.. داشتم م یرا باال برد و بخار 
  نیانگار داشت سقِف ماش که یشالقباراِن   رِ یبود و من چرا... چرا ز ریدادند.. البرز در دستاِن آن مرد اس

کوبِش قلبم و نفس   یدر آرامش نشسته بودم...؟! دستم دوِر فرمان مشت شد و صدا کردیرا سوراخ م
شده بودند و درد   یدگ یبدنم دچاِر کش ی.. البرز کجابود؟ رگ هادیعارف به گوشم رس یِ در پ  یپ یها
کرد.... البرز دوام   یبه من و او رحم نم  ،مسافت نیبه البرز وصل بودم و ا بیکه من عج  دمیکش یم

 .. آخ...ایآورد... آخ خدا ینم

 

 

 

 

  یبا آن سّن کم برا یوقت  یدوِر تند افتاده بود... هرگز، حت یجهان و گردِش خون در عروقم رو  ساعت،
اِل ناخوش را تجربه نکرده بودم.. سردرگم و ح نیباال رفتم ا بیعمارِت اد وارِ ینجاِت جاِن البرِز تبدار از د

  بایدادند.. تقر یده را نشان م عددِ انصاف،   یب  یعمارت مات مانده بودم.. عقربه ها وارِ یبه د فیبالتکل 
  رونی در ب نیاز ا یپنج ساعت بود که از احواِل البرز خبر نداشتم و آرامش در وجودم مرده بود... نه کس

 یآتش فوران م نی که انگار از کِف ماش  یوقفه در حال  یچهارساعِت ب  و من شد یرفت نه وارد م یم
  یفراموش م  ی.. قلبم گاهدیلرز یفرمان م ی.. مشتم رومداد  یباران گوش م یِ در پ  یکرد، به ضرباِت پ

شده از من جدا شد تا به   نی افتاد.. عارف از همان برِج نفر یاز کار م انیخط در م کیکرد و مغزم 
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رفتن نداشتم که جهان،   یبرا  ییکند و من جا دایاز البرز پ یوعده اش عمل کند.. قول داده بود ردّ 
بود و   دمیالبرز مدام مقابِل د رِ ی نداشت که تصو یچشم باز فرق بسته،.. چشم میبود برا میعظ یگور 

رانم بود  یِل آن مرد نامفهوم بود... تلفن رو را بارها در ذهنم شکل دادم اما هنوز پاز  ومرثیک یچهره 
از روبرو باعث شد   ینی.. نوِر ماش دمید ینشست را به چشم م یکه از جسمم بهش م   یو من لرزش

عارف که اگر بهش اعتماد نداشتم همان دم، پا به شرکتش   یبودم به وعده  لخوش چشم ببندم... د
  یِ رو یباز شد و همزمان با نشستِن شخص نی ِر ماشنکرده بود... د دمیگذاشتم... عارف هرگز ناام یم

جا خوردم.. نگاهم نکرد و به روبرو    دنشی.. با ددمیچشم باز کردم و به سمتش چرخ ،یکنار   یصندل
  یزل زدم که او م یر یبه مس  ینگاه میگرفت و من ن یعطرش شاّمه ام را به باز  یبوزل زد.. 

  یلحظات   یو برا ستادندیچتر ا رِ ی شدند.. ز یم ادهیپ نی که از ماش دمیرا د مای و س  نازی.. پرستینگر
قدم به عمارت   مای طناب را از هم گسست و با س  نیزود ا یلیکرد اما خ   ینگاهمان در هم تالق

 گذاشتند..

 ؟ یخوا یم  یچ نجای_بازم تو.. ا

مغزم را   یها  اختهیتک به تک،   یرعل یام یثابت بود... صدا نازیپر یِ خال یجا ی نگاهم رو رِ ی مس هنوز
 نداشت!   ییمعنا گری بود... شب د اهی به تکاپو انداخت.. روزگارم س

 ؟ ی_باز راه گم کرد

 .. البرز کجا بود؟ دمیرس  یاشراف ی رانهی حق یراه گم کرده به آن کلبه   کباری و

 ؟ ی_چرا ساکت

قفل کرده بود.. چند قطره   شیپاها  نِ ی دادم که هردو دستش را ب یرعل یاز روبرو گرفتم و به ام چشم
نگاهم باعث شد به سمتم  یِ ن یکرد.. سنگ  یم ییخودنما شی موها یِ و رو قهیشق  یباران گوشه 

 دانم به چه...  یو او نم  شی ابروها نِ ی.. من به تعجب و گرِه  کِم بمیماند رهی بچرخد.. به هم خ

 ! ؟یکن ی نگام م  ینطور ی_چرا ا

  ینم چکسی خوانا نبود... ه یکس یبود که برا  یخیبه خطوِط کج و معوِج م هیشب   یز ینگاهم چ خّط 
 فرستادم...  رونی... نفسم را شل ب دیفهم

 ...یدیم یمردونگ  ی_بو
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 ماندم.. رهیکوچِک کناِر چشمش خ  نِ ینگاهم کرد و من به چ پرسشگر

 ...یگول بزنه.. ول  درویخانم و آقا ح   نیو پرو نازیانقدر هست که پر ظهیغل یل ی_عطرت خ

کرد..   یرا دستکار   شیمرتِب لبا  ی قهیشد و رو گرفت.. دست بلند کرد و  نییباال و پا  شی گلو بِک یس
آهسته از کنارمان   ی نی.. ماش دیطلب ینگاه کردن به چشمانم بهانه م  یمتوجه منظورم شده بود که برا

 دازش کرد.. کوچه بران یانتها چِ ی تا پ  یرعل ی رد شد و ام

 گرم کن..   تی .. شام بخور و تا سِه صبح سرتو با گوشری دوش بگ هی_برگرد اتاقت.. لباستو عوض کن 

ام را به   دهی... رو گرفتم و کمِر خم دیکوب یهمچنان محکم م یسکوت کرد و قلبم با لجباز  یرعل یام
 گردن افراشتن... یبرا  کردینم  یچسباندم.. سرم همراه یصندل

 ...یفقط گفتم که بدون  دمینگفتم چون ترس نوی.. استمین  یگار ی_من س

باالتر از   ی... من ترس را بلد بودم... چه ترسیرعلی ترساندِن ام ینکرده بودم برا یهرگز کار  من
 نداشت!   تی خود... البرز امن یدر خانه  تینداشتِن امن

 _حالت خوبه؟ 

 یکردم که برا یاعصابم را حس م یوجودم گوش بود و التماِس تارها یهمه   زد؟ی عارف زنگ نم چرا
 کردند...  یآرامش تالش م  یذره ا

 _خوبم.. برگرد خونه! 

  ی.. دستش رودمید شهیدر ش  رشیلبش نشست از تصو یکه رو یتکان داد و من لبخنِد کج  یسر 
 گام برنداشته بود که گفتم:  کیشد.. هنوز  ادهیحرف پ   یدر نشست و ب ی رهیدستگ

 _صبر کن.. 

بدِن   یدر جا ماند.. تلفن به دست و به سخت یلبه  یِ و دستش رو دیپا چرخ  یپاشنه  یرو یرعل یام و
کردم..  یشدم.. عمال داشتم عضالتم را به حرکت محبور م  ادهیدادم و پ یخشک شده ام را تکان 

  یرعل یشدم.. ام  سی خ ستادمی بلند قامت ا یِ رعل یمقابِل ام یدور زدم و وقت  یرا به آهستگ  نیماش
جذب و    یِ مرِد مقابلم را رصد کردم.. کفِش چرم.. شلواِر دود یِ تا باال نییگردن راست کرد و من از پا
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اش گذاشتم..  نهیس یقفسه  یِ با تلفنم را باال آوردم و رو  ریرنگ.. دسِت گ  یطوس یکِت بلنِد زمستانه 
 ِت آزادم را پشِت گردنش قفل کردم.. تکان نخورد.. دس

 الوند؟  یکن ی م کاری_چ

دانستم.. در  ینه را نم   ای دیفهم یم  یرعلیام نکهیو ا دم یلرز یماندم.. م  یدرهمان حال باق یلحظات 
مرد، چه  ن یهم کروزیگرفت..  یدستم جانم را م  رِ ی ز گاری پاکِت س  یلحظه ابدا مهم نبود.. برآمدگ  نیا

کرد و حاال داشتم وا   یم رمیپذ بی کردم؟ نبودِن البرز آس یبه سِر البرز آورده بود و داشتم چه م ییبال
صورتمان نگه    نِ یو ب  دمیکش رونیدستم را ب  رِ یورم کرده ز  یِ لعنت  گارِ یحرکت پاکِت س  کیدادم.. در  یم

 ... دیها به گوشم رس نیو عبور و مروِر ماش  یدر باراِن شالق یرعل ی نفس نفس زدِن ام یداشتم.. صدا

برگرد عمارت... اما انگار نکن    یرعلی! امگاریبعد... تورو از س یازت جدا کردم دفعه  گارویس نباری_ا
 ...فتادهی ن  یاتفاق

... باز هم سر تکان  شیدندان ها نِ ی صاف بود ب یخط   نشیی.. لِب پا دمیدست از سِر گردنش کش و
 داد.. 

که شبونه  یکشی م ینداره تو چ  یبه تو ربط داره اما به من ربط کشمیم ی من چ نکهی_احتماال ا
 ...! خداحافظ یسِر شهر اومد نیتا ا یدیکوب

 نیبه سمِت عمارت پاتند کرد... باران چرا دست از سِر ا یزد و به آهستگ   یکفش چرخ یپاشنه  یرو و
 داشت...؟!  یشهِر غم گرفته برنم 

به حرکت درآمد...  نیکرد... استارت زدم و ماش  یدوا نم از دردم یماندن هم درد نجایشدم.. ا سوار
پارک   یرا گوشه ا   نیتلفنم به هوا بلند شد.. ماش یدور شدم که باالخره صدا  ابانیو چند خ  نیچند

 حرف منتظر ماندم..   یاتصال را لمس کردم و ب یدکمه   یمعطل ی.. بدمیعارف را د یکردم و شماره 

 ؟ ی_سالم.. خوب 

 ؟ ی_سالم.. تو چطور 

 فوت کرد..  یرا در گوش   نفسش
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..  اوردمیاصرار کرده شب بمونه عمارت منم نه ن نازی.. پرزدمیحرف م   مای.. االن داشتم با سستمی_بد ن
 خونه.. منتظرتم..  ایب

سال از   یبه س بی.. مگر به خاطر او نبود که قرختمیر یآمد به کل به هم م  یم  انیالبرز که به م یِ پا
 خوب نبضم را گرفته بود... ومرثیگذشتم؟ من دربرابِر البرز ضعف داشتم و کخودم 

 راحت..  التی .. جاش امنه خیکرد ی_خوب کار 

.. سرعِت برف پاک کن  دیبار یم شی صدا  یِ از سر و رو یسکوت کرد.. خستگ  یگفت و لحظه ا یهوم
 را باال بردم.. 

 سفارش بدم!  یز یچ هی یرس یتا م  خوامیخونه؟ م  یای_م

  ط،یشرا نیکرد.. حاال درست در بدتر  یم  یمالحظگ یب یل یعارف خ  ینه..؟! گاه  ایالبرز را گرفته بود  ردّ 
 کرد...  یاماِن قلبم را نم  یکوبِش ب یمالحظه 

 اونجام.. گهیربع د هی_تا 

 .. نمتیب  ی_باشه م

به  ومرثیتا ک  ندازمیب  پا یدست و پا رو یبود که لب از لب باز نکنم.. دست رو نیدرست ا حتما
  رِ یکردم؟! تلفن قطع شد و مس یآمد چه م  یبه سرش م ییهدفش برسد.. هنوز ناباور بودم.. اگر بال

را   نیماش.. دمیرس  ریتاخ  قهیگرفتم.. به خاطِر شدت باران با ده دق شیعارف را در پ یِ مجرد یخانه 
زنگ را نفشرده بود که در باز شد و   ی.. هنوز دستم دکمه ستادمیزود مقابِل در ا یل یپارک کردم و خ
سرش بود و خبر از دوش   یکوچک رو  یو شلوار گرمکن.. حوله ا یراحت  ورِ ی .. پل دمیمن عارف را د

و رو به   ستادیا سالنآوردم.. سالم کرد و کوتاه جواب گرفت.. وسِط  رونی .. کفشم را بدادیگرفتنش م
 من گفت: 

.. کم کم هم  کنمیمنم واست قهوه درست م  ریس و حوله گذاشتم.. دوش بگ دست لبا  هی_تو حموم 
 .. ای.. زود برسهی سفارش شام م

و کتم را  فیحال ک  نیعارف دور از تحملم بود.. باا یِ را گفت و از کنارم دور شد.. درِک خونسرد  نیا
پزخانه بود و من از  را باز کردم.. عارف در آش راهنمیپ یدکمه ها  ِف ی.. رددمیکردم و پوف کش زانیآو
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زل  یقد مین  ی نهیآ درخودم   رِ یپله ها باال رفتم و وارِد حمام شدم.. چراِغ برق را فشردم و به تصو
را از  راهنمی و نمدار.. پ ختهیبه هم ر میدر هم و موها می .. اخم هازدیم  یو گردنم به سرخ نهیزدم.. س

  بایآزادکردِن افکارم بود.. تقر یبرا  یتن سپردن به دوش، راه دیکردم.. شا زانیآوردم و آو رونی تنم ب
 یبودم، لباس ها  دهیکش رونی شدن در فکر ب  قخودم را از غر  یکه به سخت  یبعد در حال قهیدق ستیب

و با حوله سِردردناکم را بستم.. وسِط راه پله ها عارف را قهوه به دست   دمی عارف را پوش  یِ ا هیعار
و من خودم را بهش رساندم.. اشاره   ستادیسالن ا نِ ی قهوه حاضر کرده بود... ب .. دو ماِگ بزرِگ دمید
 راستش را برداشتم.. تِ رنِگ دس یکرد و من ماِگ قهوه ا یا

 .. نیباشه.. بش تی _عاف

 .. ی_سالمت باش

پا انداخت.. قهوه را به   یداد و پا رو یمانده را تکان  ی.. عارف ماِگ باقمیمبل نشست یهردو با هم رو و
 کرد.. ارمیهوش  رشی نظ  یب  یِ زدم.. بو  ینیب

 شده؟!   یشدم.. مگه خبردارن چ نازیحال پر یِ شونی متوجه پر زدمی حرف م  مای داشتم با س ی_وقت

  تِ یخبر داشت.. حساس زیرفتار کنم.. هرچند عارف از همه چ یکردم که عاد یتماِم تالشم را م داشتم
که در نبودنش چه  دیکرد و د یدانست.. عارف تمام مدت کنارم زندگ  یم من را نسبت به البرز 

اضافه شد.. چه شده بود؟ جرعه   میدخترِک مغرور هم به دغدغه ها یِ حال شانیپر  ی... حاال حتدمیکش
 و زبانم سوخت..   دمیاز قهوه نوش یا

 بو ببره.. یکس خوامی_نه.. نم

 تکان داد و لب به ماِگ قهوه زد...  سر

 چرا نگرانه؟ نازیپر یدی_نفهم

  نازیکه پر دم ی.. فقط شنیشناسیکنم.. دخترا رو که م کی تحر تشونویخواستم حساس ی.. نم دمی_نپرس 
 !نی حاِل تورو از من بپرسه.. هم  خواستیمدام م

.. درست پشِت سرش.. با فاصله از گلدان دمیعارف را د یِ عکِس خانوادگ یو تابلو دمیباال کش چشم
پرپشِت تماما   ی.. با موهالیخوش پوش و اص یکه از هر دو سو احاطه اش کرده بودند.. مرد ییها
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  مای.. سداشتاز رنِگ قرمز  یا هیکه ته ما  یسلطنت  یِ کوتاه قد.. مهربان و خنده رو.. روسر  ی.. زن دیسف
به   شتریکه ب ل یداد.. عرفان و سه یداشت اما ابدا نشان نم ن یسن  نکهیو الغراندام.. باا دهیکش یدختر 

به پدرش   شتر ی... اما عارف بیذات  یِ مادرشان شباهت داشتند.. همان لبخنِد دندان نما و همان مهربان 
 قاِب عکس شد..  یمن رو یِ رگیشباهت داشت.. متوجِه خ

 برگردن؟ یک  ستی_معلوم ن

 برسن..  لیتا قبِل سال تحو دیفکر کنم با نانهیماه.. خوش ب  نیتا اواخر هم دی_شا

  انیقهوه اکتفا کردم.. کم کم داشت گرما به عروقم جر  دنِ یزجرآور به نوش یگفتم و در سکوت انشاهلل
 به هوا بلند شد و عارف گفت:  فونیزنِگ آ یکرد.. صدا یم دایپ

 _غذارو آوردن..

حرصم گرفت..   جای ب یِ خونسرد نیبدنم فکر کردم و از ا  یها  سلول نِ یبلند شد.. در سکوت به تنِش ب  و
 رفت گفت:   یبسته شد و عارف همانطور که به سمِت آشپزخانه م یبعد دِر ورود قهیچند دق

 الوند.. ای_ب

  یم نیذره ب رِ ی عارف را ز یِ شیحرکاِت نما یمن ماگ به دست به سمتش پاتند کردم.. داشتم همه  و
مصرف را در سطِل زباله  کباریرا پر کرد.. ظروِف   زیگذاشت و م ینیظروِف چ گذاشتم.. غذا را دروِن 

گذاشت و با بسم   ییانداخت و دستش را شست.. به سمتم آمد و ماگ را از دستم گرفت و در ظرفشو
  کیهم تحر  دهیکوب یِ با بو ینشست.. قاشق و چنگال به دست گرفت و من حت ز یاهلل گفتن پشِت م

کرد.. با   یم امی مسخره داشت کم کم عصب  یِ باز  نیخوردن نداشتم و ا یبرا ینشدم.. ابدا حس و حال
 عارف نشستم و براندازش کردم.. یِ حال روبرو نیا

 .. بخور نوش جونت..ین ی_غذاش خوبه.. تضم 

ورد که باور  خ  یبا اشتها غذا م یو برنج پر کرد و به دهان برد.. جور  دهیاز کوب یقاشقش را با تکه ا و
 یبود... تحمل از کف دادم و بعد از مشاهده  امیبار شاهِد آشفتگ  نیاول یکردم امروز برا ینم

 گفتم:  تیو با قاطع یجد  یلیقاشق پر کردِن عارف خ  نیپنجم 

 ؟ یکن دایپ یز ی چ ی_تونست
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 و بهم زل زد.. دیدست از خوردن کش یعارف به آن و

 .. ستیرفته البرز ن  ادتیکردم  ی _کم کم داشتم باور م 

به سمِت   وان یلرزان و شفاِف ل اِت ی آب پر کرد و مقابلم گذاشت.. نگاهم از محتو یوانیکردم.. ل  سکوت
 شد... دهیچشمانش کش

 .. یآب بخور   دی_بخور.. بعِد قهوه با

 کرد..  یاز حرارتم کم م یحلقه کردم.. سرد بود و کم  وانیرا دوِر ل دستم

 بهم بده! آدرس هی _البرز کجاست؟ فقط 

 داد.. هیتک   یچوب یِ صندل یِ و به پشت  دیکش پوف

 ؟ی شناسی_بهروز رو که م

گشتم و درآخر آن مرِد جوان را به خاطر آوردم.. سکوت کردم و عارف   یذهنم به دنباِل بهروز نام در
 خودش ادامه داد:

 ... ارهی دوساعت زمان برد که آمارشو درب یک ی _رفتم سراغش.. ازش کمک خواستم اونم نه نگفت.. فقط 

  ییخودنما نت یکاب  یرنگ رو یبا جلِد سورمه ا  یفرستادم.. کتاب رونیگرفتم و نفسم را نامحسوس ب  رو
 کرد...  یم

 ...یکردم ول دایکه البرز رو برده پ   یی_آدرِس جا

 ؟ یچ  ی_ول

 چانه اش ثابت ماند..   یو رو دیبه صورتش کش  یدست

مدار بسته  نیباالست.. دور تا دورش پر از دورب   یلیاون خونه خ تِ یگفت امن  یکه بهروز م نطوری_ا
 ...یعنی.. یعنی.. ومرثهیک یو آدما ری بهش نفوذ داشت.. سرتاسر دزدگ شهیبلنده نم  واراشیست.. د
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  یاطالعات نم نیبه خاطِر چه بود؟ من از زنداِن او فیاراج نیتنگ تر شد.. ا وانیدستم دوِر ل ی حلقه
داشت.. در    ازی که به مراقبت و آرامش ن یمار یخواستم از برادرم.. برادِر ب  یآدرس م کیخواستم.. فقط 
 عارف تنها سکوت کردم..  یِ بلندباال یِ جواب ِ سخنران 

 ..!ستین یراه  چی.. هرهیاز صحت و سالمِت البرز بگ یبهروز نتونسته خبر  یعنی_

نمداِر سرم را برداشتم.. عارف به دنبالم از آشپزخانه خارج شد و با   یبلند شدم و حوله  زی پشِت م از
 ..ستادیبلند، مقابلم ا ییگام ها

 _صبر کن الوند.. کجا؟ 

 ..دمیدر هم کش ابرو

 ؟ یکن  کاری چ یخوای_م

.. ابدا تمرکز نداشتم و به اورمیفشار ب ام  لهیّ کردم به مخ یبار کجا گذاشته بودم؟ سع نی را آخر تلفنم
بلند.. پر از مامور... زنداِن  یوارهای.. پر از دنیفکر کردم که البرز آنجا بود.. پر از دورب  یخانه ا

 ... زدیاز گردنم تا فرق سرم نبض م  ی.... رِگ دردناک ومرثیک

 ؟ یخوب  ؟یکن  کاری چ یخوایم فهممی شدم.. به خدا نم جیپاک گ گهیگذره..؟ د یتو سرت م  ی_الوند چ

 فکر کنم..  کمیآروم عارف.. بذار   کمی_

کتم بود..  ِب یکه تازه مرتبشان کرده بود.. تازه به خاطر آوردم که تلفن در ج دیکش  شیبه موها یدست
تلفن را   یبود و وقت   فی.. عارف بالتکلدمیکش  رونی کت ب  ِب یاز کناِر عارف فاصله گرفتم و تلفنم را از ج

گشتم.. کنارم   ومرثیک یِ لعنت یگام به سمتم برداشت و من به دنباِل شماره  کی دیدستم د نِ یب
 :ستادیا

 ؟ یزنگ بزن  یبه ک یخوای_م

 ..ومرثی_به ک

کردِن شماره اش، با انگشت لمسش کردم و از کناِر عارف گذشتم.. با  دایرا گفتم و به محِض پ نیا
کردم.. حداقل از سالمِت البرز   یم  یفکر  دی.. باتیوضع  نیا بود  یکرد.. اما کاف یدهاِن باز براندازم م 



 سکون

208 
 

  یدر گوش  قاطعش شهیهم یِ بوق... باالخره صدا نیبوق.. پنجم   نیبوق.. دوم نی .. اول شدمیمطمئن م
 : دیچ یپ

 _سالم مهندس الوند... 

به   ریتحق یِ شکست دادنم را با چاشن  یِ روز ی مشهود بود.. داشت پ شیاز خنده در صدا یا هیما ته
 .. دادیخوردم م

 _منتظرت بودم پسر... 

 کتفم نشست.. مثِل من داغ بود... یو دستش رو ستادیمقابلم ا عارف

 .. ومرثیلحظه نبودم ک نیمن اصال منتظِر ا ی_سالم.. ول

 بزند ادامه دادم:  یحرف نکهیاز ا قبل

استفاده  یز ی گرِگ سالخورده که از هر دست آو هینه  بجنگم ری ش هیبا   دمیم حی _بهت گفته بودم ترج
 به هدفش... دنیکنه واسه رس یم

 خنده گم شد و گفت:   نِ یگفتنش ب هوم

“Rome was’t built in a day ” 

 :  ترجمه

 روز ساخته نشده است!" ک ی"روم در 

 دانستم..  یپشِت ضرب المثلش را م  یزدم... من حرِف نهفته   پوزخند

 _البرز کجاست؟ 

کردم.. بهش   یفندکش به هوا بلند شد.. دسِت عارف را هنوز با همان حرارِت قبل حس م  ِک یت یِ صدا
 تکان داد.. نانیبا اطم  یانداختم.. فکش منقبض بود اما سر  ینگاه مین

 که بهش تعلق داره.. کناِر خانوادش... پدر و.... مادرش!  ی_تو خونه ا
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درونم را زنده   یعارف فاصله گرفتم.. آونِگ ناِم آن زن همه احساساِت خفته  قلبم باال رفت و از ضربانِ 
! د؟یکش  یدر خاطرم نبود.. پس زنده بود؟! هنوز نفس م یچهره اش به خوب   یکه حت  یکرد.. زن  یم

د و انداِم ی رنگ.. پوست سف ییخرما یِ و شش سال؟!.. فراموشش کرده بودم اما موها ستیبعد از ب
شباهت    یل یچون به البرز خ دیبود... شا   یز مصرانه در خاطرم به قوِت خودش باقاش.. هنو دهیکش

 داشت...

 _البرز نه پدر داره نه مادر...

 رو بهت ثابت کنم پسر..  یز یدوست ندارم چ  چی_ه

 پوزخند زدم..  نبارمنیا

  یدنباِل چ  نت؟یبه س یچسبون  یم  یدستت و تو هر مجلس یکاغذ باطله گرفت هی ن، ی_به خاطِر هم
 میدست از سِر من و زندگ  دیکنم شا مت یتقد یارزش باشه که دودست ی اونقدر ب دی؟! بگو شا یهست
 .. یبردار 

از درون رو به انفجار بودم اما   نکهیبهش نداشتم.. باا ید ید چیبودم و من ه ستادهیبه عارف ا پشت
بود.. ظاهرا آرامش داشتم  ومرثی هم کالم شدن با ک یمعجزه  نی.. ازدمی آهسته و خونسرد حرف م

 که او نقطه ضعفم را به اسارت گرفته بود... یدرحال 

که بخوام و بهش نرسم.. همه   ستین  یز ی_قبال هم بهت گفتم.. پسرمو خواستم و حاال دارمش... چ
 داره... یمن بستگ یبه اراده  یچ

وشحال بودم که بود و من خ ستادهیخودش ا  یِ .. سِرجادمیمشت شد.. به سمِت عارف چرخ دستم
 قصِد دخالت نداشت... 

کن سِر ساعت   یالوند... سع نمتیب  یحرف زد.. فردا تو شرکت م  یتلفن شهینم  زای چ یسر  هی_درمورِد 
و دوستانه  میباهم صبحونه بخور میتون یکنم واسه ساعت ده.. م یهماهنگ م یپسر! با منش  یایب

 ست؟ ین نطوری.. امیگپ بزن 

حس کردم... تماس قطع شد و عارف   یزد را به خوب  گارشیکه به س یق یو من پک عم دیخند  فاتحانه
 ...دمیقهوه ساز را شن یحرف به سمِت آشپزخانه رفت و من صدا یب
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داشت از    یخواب ینداشت که ب   یتیکرد.. حاال اهم یم  سیرنگم را خ   اهیکِت س یسر شانه ها باران،
  دیو نِم اشک را پاک کردم.. باِد سرد مز دمیچشمم کش  رِ ی به ز یکرد.. دست یچشمم فوران م یگوشه 

  مشخصکت  رِ ی که از ز دمیرنگم کش  دیسف راهنِ یپ نِ یبه آست یبر علِت سوزِش چشمانم بود.. دست
عارف از خانه اش   یِ دار یرزم آماده کردم.. صبح قبل از ب  یرا فشردم و خودم را برا نیماش  موِت یبود.. ر

 یبعد موکول کردم.. مشهد یِ و من جواب دادنش را برا  زدی خارج شده بودم و حاال داشت زنگ م
 یبه نشانه  ارا به دسِت چپ دادم و دسِت راستم ر  فمیباغ به سمتم آمد و من ک یحسن از انتها
 سالم گرفت.. 

 آقا الوند..  ن ی_سالم.. خوش اومد

  یرا با افتخار نشانمان م اهشیس  یو دست ها دیچ یگردو م  انمیدرخت ها برا نیاز هم یمشهد
 اما... میخانداِن بازرگان نبود یمن و البرز بچه  نکهیحق داشت.. باا  یلیداد.. به گردنم خ

 ؟ یکنی هوا هم کار م نی_سالم.. تو ا

 و دستم را رها نکرد  دیخند یمشهد

 ..می از خودمون جوهره نشون بد دیبا شهی.. همشناسهی_کار که وقت نم 

 تکان دادم دییبه تا یسر 
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 هست؟  دری_آقا ح 

 .. شمی_آره آقا.. بفرما داخل.. من مزاحم نم

کتفش گذاشتم و  ی.. دست رودی بار  ی.. باران همچنان نم نم مستادیعقب ا یرا رها کرد و قدم  دستم
 تشکر کردم 

 عجله دارم.. کمی.. یمشهد میخوریباهم م یچا هی_سِر فرصت 

 گفت:  یجنوب  یداد و با همان لهجه  یو کالهش را تکان  دیخند  دوباره

 ..نیآب شد ِس یداخل خ  دیی_باعِث افتخاره.. بفرما 

 ینگاه میو به ساعتم ن ستادمیا یدِر ورود یِ گفتم و به سمِت عمارت پاتند کردم.. روبرو یا باشه
صبحانه بودند.. به پشِت سرم نگاه    زِ یتم همه سِر م... به حدادیصبح را نشان م  مِ یانداختم.. هفت و ن 

را   رهیبه در زدم و دستگ ی.. تقه ازدی قطراِت باران برق م رِ ی ز یرعل ی ام نِ ینبود و ماش یکردم.. مشهد
به سالن آمد..   نازیکردم که پر زانی و کتم را آو فیو باز شد.. ک  دیپاشنه چرخ ی.. در رودمیکش نییپا

 را پوشانده بود..  اشی دخترانگ یهمه  میعظ  یمثِل موج شیموها یفرگونه  یِ حجاب نداشت و بلند 

 ؟ یکنی م کاری چ نجایا نیا ی.. اری_سالم.. الوند؟ صبح بخ

  رِ ی .. راه پله ها را باال رفت.. زردیبگ یبه دِر آشپزخانه، صبر نکرد از سمتم جواب  ینگاه  میو با ن دیگز لب
 سالمش را جواب دادم "سالم نازدختر"  یلب

را پاره   ناز یبه سمِت پر  یرگیخ یِ ناگسست یرشته  دریح  ینگاهم، راه پله ها بود که صدا رِ ی مس هنوز
 داد..  وندیدرهِم خودش پ یو ابروها یکرد و به چشماِن جد

 ..ی_سالم پسر.. خوش اومد

آمدِن  رونیآوردم و جلو رفتم.. دست دراز کردم و فشردِن دستم همزمان شد با ب  رونی را ب کفشم
 از آشپزخانه..  یرعل یام

 .. ری.. صبح شماهم بخ دری_سالم آقا ح 

 گفت..  یدستمان انداخت و سالم کوتاه وندِ یمعنادار به من و پ ینگاه یرعل یام
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 سالم..  کی_عل

  یآمد و شال  نییپا  نازیکه از پله ها باال رفت پر یرعل یانداخت.. ام نییو سر پا   دمیفکش را د انقباِض 
زاپاس   یروسر  کی .. احتماال دیمن را گرفت و به سالن رس یرّد صدا نیبود.. پرو شی موها یِ بهاره رو

 در آشپزخانه داشت.. 

 صبحونه مادر.. ای .. بیدی_سالم پسرم.. به موقع رس

  نِ ی.. دستم هنوز ب دیرس  یبه نظر م یانار  شی.. لبخند به لب داشت و گونه هاستادیکنارم ا نازیپر و
 کرد که مخالفت کردم.. تمیو به داخِل آشپزخانه هدا ستادیعقب ا  یبود.. کم  دریدسِت ح

 زود برم..  دیداشتم.. با  دریبا آقاح  یصحبت  هیخانم.. ممنون صبحونه خوردم..  نی_سالم پرو

 د یابرو درهم کش نیپرو

 ..یگ یمن که دروغ نم _به

  نجایچه به ا ی.. اصال انگار فراموشم شده بود برازدیکرد و تمرکزم را بر هم م یمدهوشم م  نازی پر عطرِ 
 آمدم..

عارف بوده.. عمرا اگه عارف بذاره الوند بدون صبحونه از خونه بزنه   یالوند خونه  شبی_مامان د
 ..رونیب

 اخمش را باز کند و لبخند بزند  نیباعث شد پرو نازیپر حرِف 

 خودته.. تعارف نکن الوند... یخونه  نجایا ی_باشه پسرم.. نوش جونت ول 

 به دستم وارد کرد  یفشار  دریسرداد.. ح یکوتاه یخنده   نازی تکان دادم و پر سر

 ...یوقِت صبح اومد  نیافتاده ا ی.. حتما اتفاِق مهمایکنار.. الوند با من ب دی_تعارفو بذار

 گفت و ادامه داد یچشم نی.. پرودمیرمزآلودش را د یو من چشم ها ستادیکنار ا نازیپر

 ..ارمیم ی_واستون چا
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دراز با درد و   یهنوز خواب بود و من از شب مایقبل از اعتراِض من به داخِل آشپزخانه رفت.. حتما س و
به سمِت سالِن مخصوصش   دری آزاد شد و با ح فیدخترانه بو بردم... دستم باالخره از توق یدل ها

درست و   اصالداشتم..  ینشست.. آهسته قدم برم  یرا دور زد و رو به دِر ورود   زی.. خودش م میرفت
حرف   ی داشت با مرد انیجر م یکه خونش در رگها یمرد  ومرث،یاز ک دیدانستم.. با یغلطش را نم

 ! ومرث؟یک یمانده  می تیکرده بود در حّق دو فرزنِد  یکه پدر  زدمیم

پا   ینشستم و پا رو دریح یِ کردم... روبرو   یلباسم را تحمل م یها نیرفتن داشتم که آست قصدِ 
 یکه گوشه  یز یر  نِ یمبل انداخته بود و داشت با چ یدسته ها  یهردو دستش را رو دریانداختم.. ح

ن یکردم اما ا یزماِن ممکن حل م  نیرا در کمتر یادله اکرد.. من هر مع  یچشم داشت براندازم م 
 گفتم؟!  یم دیحال، قابِل حل نبود.. چه با

 ...شنومی_خب الوند؟ من م 

  دریکرد به حرف زدن.. دوست نداشتم افکاِر ح یبه ناِم اجبار داشت وادارم م یز ی دودل نبودم و چ ابدا
دانست.. حداقل به خاطِر   یم د یبا دریح خودم مشغول کنم.. قبول داشتم که یِ را به مسائِل شخص 

بود و من به   یکاِر سخت  ومرثیدانستم که مبارزه در برابِر ک ی.. مشدیپشتوانه ام م یکس  دیالبرز... با
حال هنوز هم دلم به گفتن رضا نبود اما پشت پا زدم به  نیداشتم.. با ا ازین  دریمثِل ح یمرد

 خاکستر برآورده..   رِ یاحساساِت سر از ز

 ... دری_آقا ح 

 تازه کردم  یچشمانش خواست که حرف بزنم.. نفس   یکوچِک گوشه  نِ ینزد اما با همان چ یحرف 

  یکردم جا یسع مهادی یشما باشم.. از وقت نِ یخواستم ع ادمهی یاز وقت ی.. ولستین  ادمی_زمانشو 
 کنم.. دا یراه حل پ هی رهیگیکه سِر راهم قرار م یبتونم واسه هر درست و غلط دیشما فکر کنم که شا

 .. اما هنوز سکوت کرده بوددی بلندش کش  بای تقر ِش ی راستش را به ر دستِ 

حرفتون راهتون درست   شهیبا شما مشورت نکرده باشن که هم یراجع به مسئله ا ستی_تو خاطرم ن
 سوال دارم.. هیبوده.. فقط.. 
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به   دیبا دری بود آشنا.. حرف زدن با ح یا بهیکه غر یمالقات با مرد قرارِ یالبرز.. ب قرارِ یبودم.. ب قراریب من
ز جا بلند شد و کنارم  ا دریدادم.. ح یانجام م یدیدر اوِج ناام شهیبود که هم ی.. کار دادیمن قدرت م 

 : دیسو با همان حالِت نگاه پر  دیمبِل دونفره نشست.. به سمتم چرخ  یرو

 ؟ی_چه سوال

 بود..   راهنشیپ ی دهیاتوکش ی قهی یِ رو نگاهم

  ن؟ی کم آورده باش ی از زندگ ییجاها هیاومده  شیبدونم پ  خوامیم ن؟یمردد بش میتصم هی_شده تو 
هردو   شهیکه نه م  نیبمون یتو دو راه ییزایانتخاِب چ نِ ی غلطه؟ ب  یکدوم کار درسته و چه کار  نیندون

 رو رد کرد نه قبول کرد؟!

  یِ قال یزانو خم شدم و چشمم به گل ها یسکوت و من لب فرو بستم.. رو یباال آورد به معنا  دست
گردنم را نشانه  ی.. رِگ دردناکرفتیکنار نم از برابرم  یلحظه ا دهیدستبافِت کف افتاد.. البرِز تبدار و ترس

 داشت..؟!  یرفته بود و عارف چرا دست از زنگ زدن بر نم 

 _آره شده..  

  میمات ماند یمقابلم بود.. چند لحظه ا دریح  یفرو رفته   نانیدر اطم  یو چهره   دیبه چپ چرخ گردنم
 به خاطرش آمده باشد گفت:  یز ی و انگار چ د یآه کش  دریو درآخر ح 

که اوِل صبح،   هیچه دوراه ؟یپرس یم  نوی.. چرا ایشمرد.. ول شهیاومده... انقدر که نم شیهم پ دای_ز
 کج کرده؟  رتویمس

 بود...  نیاز البرز هم نداشتم که حاال روز و روزگارم ا یتواِن گفتن نداشتم.. تواِن نگهدار  من

 شده پسرم؟  ی_طور 

  ختهیام ر یشان یپ یکه رو میمبل بلند شدم و دسِت راستم به کمرم نشست.. چند تار از موها یرو از
 .. دمینامحسوس کش   یبود عقب زدم و پوف

کنترل   نویآخر ماش ی هیو تو ثان  نی ماش یجلو یدیپر یکردم.. وقت دایپ ابونیکه تو رو تو اون خ ی_روز 
 میبزرگ و تصم ینداشتم واسه کارا ین و سالمنم عوض شد.. س یاز همون روز زندگ قایکردم.. دق

نبود که   ن یه سِر ایافتادم.. قض ر یگ یبد  یِ تو دوراه دمی تو و البرز رو د طیشرا ی وقت  یبزرگتر.. ول یها
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از بچه نبود تو خونه.. همون  ی.. ابدا حرف میتازه ازدواج کرده بود نیچون من و پرو میبچه دار نش
 تو چشمات بود که... یز ی چ هیروزام 

به   یلحظات   یبرا ستادیدرست مقابلم ا یبودم دور زد.. وقت  ستادهیشد و من را که وسِط سالن ا بلند
هشت  یپسِر تنها  کیبودم..  دهی آن روِز شوم مقابلم نقش بست.. من ترس رِ ی.. تصو میماند رهیهم خ

قّد  یِ عمارت برا دِ بلن وارِ ینجاِت جاِن برادرش افاقه نکرده بود.. د یکرده بود برا ساله که هرچه تقال
آن زن و مرد دوشادوِش هم   نکهی.. همدیرس  جهیبه نت شد یمحکم بود و البرز به بغل نم یکوتاهم دژ 

کردم و   یم  یکار  دیافتاد.. با هیعمارت را ترک کردند و من رفتنشان را به نظاره نشسته بودم البرز به گر
  در یآن روز را به خاطر آوردم.. باالخره ح ی همه هیاز ثان یبود.. در کسر  میتماِم تقالها ی جهی نت  در،یح

 شدم..   خکوبیتمامش را تمام کرد و من سرجا م مهین یجمله 

 .. یدار  زوی_االن هم تو چشمات همون چ

 ..  دیفهم  یعمِق نگاهم را م در یخم شدم.. ح  یمتر  یل یکتفم گذاشت و م یرو دست

رهگذر بودم و   هیپسرم.. اونموقع من  یهمون الونِد هشت ساله.. ول یشده که باز شد یچ دونمی_نم
 حاال... 

 یالبرز نامنظم م یِ در امتداِد کتفم بود.. قلبم از زماِن گم شدِن اجبار  شیو لب ها دمیباال کش چشم
 کند...  ییخواست خودنما یو حاال کوبش داشت.. انگار م  دیتپ

.. یبذار  ونی هست با من درم یاگه مسئله ا دمیم حی و منم پدرت.. ترج یخانواده ا  نی_حاال تو پسِر ا
 کنم.. تی تونم همراه یم  یکنم ول  ینتونم کار 

کتفش   یمجعدش را نشانه رفته بود.. دست رو یِ موها  یِ اه یس ش،ی وقت پ یل یاز خ ،یر یپ گردِ 
 گفتِن حرفم تعلل کردم..   یاز پشت سر برا یکس یقدم ها دنِ یگذاشتم که با شن

 !ستمی_مزاحم که ن

 ما بود.. انِ یم یینگاهش جا  رِ ی که هنوز مس دمیرا د  یرعل ی گام به عقب برداشت و ام کی دریح و

 ... ی...! مراحمنیپسر، بش  ای_ب

 شد و من خّط نگاهش را بلد بودم..  کیخونسرد نزد یرعل یام
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 انگار..   نی_حرفتونو قطع کرد

 نکرده بود..  انیمعناها داشت و تا به حال ب  یل یخ  دریح ی مبل نشستم.. حرف ها یگرفتم و رو فاصله

 بود.. ی صحبِت معمول هی_نه 

حرف زد.. آمده بودم   شدینم یرعل ی کنارم نشست.. به حتم با حضور ِ ام یگر یحرِف د یب  یرعل یام و
 بودم... کاش از حاِل البرز خبر داشتم! دهیاما شن میبگو

 گرفت..  دریرا مقابِل ح   یچا یِ نیوارد شد و س نی.. پرومیکه مقابلمان نشست هردو سکوت کرد دریح

 .. دری_بفرما آقا ح

 برداشت و تشکر کرد  یچا یچشمش به ما بود فنجان  کیهمانطور که  دریح و

 ._ممنون خانم.

کردم.. خودم را   یرا حس م یرعلی نگاه ام ینیگفت و مقابلم خم شد.. من سنگ ینوش جان نی پرو و
 برگشتم هیو فنجان به دست به حالت اول   دمیجلو کش

 خوشمزس   یلیشما خ  یها یخانم.. چا نی_ممنون پرو

 با طعنه داد  یرعل ی جوابم را ام و

 _نوش جان.. 

.. البرز  دمی را تنها خودم چش اشی زدم که تلخ   یو لبخنِد تلخ  دمید یرعلیرا به ام نیپرو یغره  چشم
 را مقابلش نگه داشت..  ینیس نی هم برداشت و پرو یرعل ی.. امیرعل ی نبود و ام

 خانم؟   نیپرو  نجاستیهنوز ا مای_س

 بودن.. داریدوتا وروجک ب  نیتو اتاقشن.. تا صبح ا نازی_آره مادر.. با پر

به ساعتم انداختم..  ینگاه میزمزمه کرد.. ن یلب  ری ز یز یو چ  دینوش یجرعه ا دری درست بود.. ح حدسم
 رفتم.. یم د یهشت بود و تنها دوساعت زمان داشتم.. با
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حرف   نیزنگ زدم که تموم کن  نازیچند بار هم به پر هی_صداشون که نذاشت من چشم رو هم بذارم.. 
 کنن..  ی گوش نم

 شانه باال انداخت..  یدی ق  یا بب یرعل ی لب به دندان گرفت و ام نیپرو

 .. نازیو پر  دونمیبره من م   مای! بذار سگم؟ی_مگه دروغ م

متوجه  هیزودتر از بق نیرا به لب زدم و بلند شدم.. پرو یچا  یِ از داغ ی.. جرعه ازد یهنوز حرف نم  دریح
 شد

 _کجا مادر؟ 

 دستم را باال گرفتم و گفتم:  مچِ 

 عجله دارم..   کمی_

 کرد گفتم: یکه متفکر به من نگاه م دریرو به ح و

 قراره مهم دارم..  هی.. زنم ی سر م هی_بعدا بازم 

 ..ستاد یا نیمن و پرو نِ ی ب  یرعلی.. امدینوش یگر ید یتکان داد و جرعه  دییبه تا  یسر  دریح

 تا واست زرشک پلو بذارم..  یایمادر؟ اگه م یایناهار م ؟یبود چه رفتن ی_چه اومدن

 وسط گذاشتم..  زِ ی م یدستم را رو فنجانِ 

 ..شمیحتما.. خوشحال م گهیوقِت د هی_فکر نکنم برسم.. 

 گفتم:  دری ... رو به حنازیپر یلبخندها هیداشت.. شب یحِس خوب  نی پرو لبخندِ 

 _بااجازه.. 

 شرکت؟  یر ی_م

  نِ یکرد.. نگاهم ب یبراندازم م قی.. ابرو در هم کرده بود و عم دمیبه سمتش چرخ  یرعلیحرِف ام نیا با
 جابجا شد..  میگلو بِک یهر سه به گردش درآمد.. س
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 نفر.. تو شرکِت خودش قرار دارم..  هی_نه.. با 

 .. آخ.. البرز کجا بود؟ومرثیخونم به جوش و خروش افتاد.. آخ ک و

 .. امیمامان.. ناهار نم  رونی ب رم ی_من م

 سکوت کرد  یو لحظه ا ستادیکنارمان ا گذاشت و بلند شد.. درست زیم یرا رو  یفنجاِن خال  دریح

 ! تو الوند...ی.. اما تو ناهار خونه ایرعلی ام یبر   یتونی_م

 سکوت کرده بود.. انیم نیا نیخشک شده متوقف شد و من به سمتش سر چرخاندم.. پرو  یرعل یام

 ! یکن یکجا کار م  نم یبب خوامی شرکتت.. م  امی زماِن مناسب م هی_

 یداشت شالوده   ومرثی رفت.. ک ینم  شی درست پ زیچ چیبود.. ه ماتومیجور اولت کی نیا
تالش کردم و حاال..   یل یکه ساخته بودم خ یالوند یِ کرد.. برا  یم  رانیام را ذره ذره و یخودساختگ
 .. زدیکه داشت از پشت خنجر م دمیجنگ  یم یبا دشمن  دی .. بادیطلب یم یادیز یِ انرژ  ومرثیمبارزه با ک 

 ... دریم آقا حچش ی_قدمتون رو
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  یفرمان قفل بود و قلبم م یچشمانم.. هردو دستم رو  یانداخت رو یم هیسا میدسته از موها چند
نرفتن   یعضالتم برا یبودم و همه  خکوبیسِرجا م   یک یاز تار دهیترس یپسر بچه ا هی.. شبدیکوب

آوردم..   رونشیب  نباریو ا دیباِر هزارم تلفنم لرز یبود.. برا ری کردند.. البرز به دسِت او اس یالتماس م
..  زدیبرق م دینوِر خورش  رِ یز بی ساختماِن آرمان نو انداختم که عج  یِ به تابلو  ینگاه میعارف بود.. ن 

 .. دیچی نگران و معترِض عارف در گوشم پ یتماس را وصل کردم و صدا

 ؟یدیچرا جواب نم  ؟یمعلومه کجا رفت _سالم.. الوند

 داشت؟ راِه درست چه بود؟  یاز ده گذشته بود.. البرز چه حال قهیپنج دق ساعت

 سر رفتم عمارت.. االنم... هی_سالم.. 

 ؟ ی_دِم شرکِت آرمان نو از تک و تا افتاد

  یرا آب م ابانی خ یگوشه  یداشت برف ها زشی با تابِش تند و ت دی.. خورشدمی کش میموها یال پنجه
 کرد..

 ..یباال زنگ زد رفتمی_داشتم م

 _الوند؟

 کردم.. یعارف را درک نم   تِ ی حجم از عصبان  نیا
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 سِر ساختمون..  ایباال سِر بچه ها..  یشرکت باش  دی_عارف؟ تو االن با

 رو برداشتم بردم کالس.. بعدم اومدم شرکت.. الوند؟  ما یسر رفتم عمارت س  هی _من شرکتم.. مثِل تو 

چپم را   یو در باز شد.. پا دمیدر را کش  ی رهیاز ساختمان گرفتم و کمربندم را باز کردم.. دستگ شمچ
 گذاشتم که عارف گفت:  رونیب

 کرد..   تی شکا شهی فکر کردم.. م یل یخ شبی_نرو اونجا.. من د

ما خواست بهش فکر کنم ا یدلم نم یسقف قفل کردم.. حت یشدم و دستم را رو  ادهیپ  نیاز ماش  کامل
داشت..   ازی داد اما البرز به من ن ی.. از تک و تا افتاده بودم و دلم به رفتن رضا نمدیفهم  یعارف نم 

  یمن امن بود ول کنارالبرز  یِ دادم.. جا یو عارف م  مانیعقلم را به دسِت پ  دی اشتباه کرده بودم.. نبا
 داشت! خدا لعنتم کند.. دستم مشت شد و به زحمت گفتم: یدانستم چه حال ینم  یحاال حت 

که اسمش تو شناسنامه من و البرزه به عنواِن پدر، البرزو   یکنم؟ برم دادگاه بگم کس ویک  تِ ی_شکا
 عارف؟  دهیحقو به من م یبرداشته برده.. ک

 .. کرد  یجز بودِن البرز آرامم نم زیچ چیبدنم در تکاپو بودند.. ه  یبه تک سلول ها تک

و شش ساله رفته.. تو  ستیب  یباباته.. ول ومرثی.. درسته اون کیدار  یحق و حقوق هی_الوند؟ تو هم 
 ..ی.. تو بزرگش کردیالبرز  مِ یّ ق

  یهم حق و حقوق ومرثیکارساز نبود.. ک طمی من و شرا ی عارف قشنگ بود اما چندان برا یها حرف
بود..   ومرثی راه مالقات با ک نیعتری .. سرزدمیم  انبریم دیداشت در البرز.. حاِل البرز مساعد نبود و من با

 داشت...  یچه هدف دمیفهم یم دیبا

بحران   تیریافتاد اما افتاده.. مد یم  دیاتفاق نبا نی.. درسته اومدیم شی مالقات اول و آخر پ نی_ا
 .. زنمی .. بعدا بهت زنگ منیهم یعنی

کتم   یِ داخل ِب یاکتفا کرد.. تلفن را دروِن ج  یکوتاه  یِ عارف سکوت کرد و تنها به گفتِن خداحافظ  و
را فشردم.. سربلند    نیماش موِت یعقب برداشتم و ر  یِ را از صندل فمی.. ک دمیانداختم و در را به هم کوب

رزم بودم..   یمن آماده بفرستم..!  رونیب  قیکالبدم را عم یِ برِج مقابلم باعث شد هوا یِ کردم و بلندا
  یم ری ربع از ده گذشته بود.. بدوِن قصد و غرض د ک یزره پوش! نگاِه آخر را به ساعت انداختم.. 
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... وارِد سالن شدم و  یسه پله و دِر برق  قایبرج باال رفتم.. دق  یرو شدم و از پله ها ادهی.. وارِد پدمیرس
کم پشت بلند شد و   ییموجه و موها یظاهر  با ی.. مرددمیبه سمِت راست چرخ  ،ینگهبان دنِ یبا د
 احترام کرد..   یادا

 ..دی_سالم قربان.. خوش اومد

 ست؟_سالم.. شرکِت آرمان نو تو کدوم طبقه 

 راهرو اشاره کرد و همزمان گفت:  یدست به انتها با

 و دوم..  ی_طبقه س

  ومرثِ ی بود.. قلمرِو ک  ریبزرگ و چشمگ ی لیبرج خ نیا تکان دادم و به سمِت آسانسور رفتم.. یسر 
مورِد نظر را فشردم و مرد   یطبقه  ی.. دکمه ستادیهم کنارم ا ی.. وارِد آسانسور شدم و مردبیاد

 ییکذا یباهم داخل شدند.. باالخره به طبقه  یشد و زن و مرد ادهیراه پ  نِ ی.. بازدهمی یدکمه 
برج،   نیدستم مچاله شد.. پنت هاوِس ا نِ یب فیک یشدم.. دسته  ادهی و به همراه زن و مرد پ دمیرس

و    ی.. لباِس فرِم زرشکبای کرده و ز  شیآرا  ی.. زندمیرا د ی و بزرِگ منش یچوب  زِ یشرکِت آرمان نو بود.. م 
  نازیمتوجه شدم آ زشیم یرو شده ی.. زن که از اسِم حکاکستادمیا زی .. جلو رفتم و مقابِل میسورمه ا

ابرو آوردم..   ن یب  یز یام شد.. اخِم ر  رهیمات و مبهوت خ  یلحظه ا یکمر راست کرد.. اما برا بود یدیام
 که رو گرفت و به تته پته افتاد دمیکوب  کیداشت.. کِف کفشم را معترض به سرام یچشم برنم

 اد؟یم  یاز دستم بر م م ی من چ چ کمک  د؟یی_س س سالم.. ب بفرما

شهِر لندن   یاز منظره  یی.. تابلوزد یقدر فضا روشن بود که چشم را مبه اطراف انداختم.. ان ینگاه مین
 و چرخ و فلک... 

 هستم.. با... بی_سالم.. الونِد اد

 بود لب زد:  رهی نشست و همانطور که ناباورانه بهم خ ز ی هنوز در حاِل خودش نبود.. پشِت م یدیام

 منتظِر شما هستن..! بی_بله خبر دارم.. جناِب اد

 اشاره کرد..  یاتاق یبا دست به دِر بسته  و
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 سمت..  نیا دیی_بفرما

انتظارم   ومرثیدر، ک نیتکان دادم و به سمِت اتاق رفتم.. پشت ا یداشت.. سر   یبرنم یرگیاز خ  دست
 بود؟ من چه دهیرس  یبه چه حال دنشیو مکث کردم.. البرز با د ستادمیدر ا  ی.. روبرودیکش یرا م
 داشتم؟  یحال

 ..دمیرا شن   شیرسا یِ تقه به در زدم و صدا چند

 داخل..  ای_ب

  یاز پشِت پنجره  الدیو وارِد اتاق شدم.. به محِض وارد شدن، برِج م دمیکش ن ییدر را پا  ی رهیدستگ
داده  هیتک ز ی م یِ چوب یکه به بدنه  دمیبا کت و شلوار د  یمرد هیاز ثان یکرد و در کسر  ییبلند خودنما

  نِ یو چند چ یجوگندم  ییاز خودم بود با موها یر یتصو ومرثیو ماتم برد.. ک دم یبود.. چشم باال کش
بعد دودش را   ی هیرنِگ دستش را به لب زد و چند ثان یپهن و قهوه ا گارِ یکوچک گوشه چشم.. س

 .. دمیرا فهم یمنش  یِ رگ یشکالِت تلخ مشامم را پر کرد.. تازه علِت خ یفرستاد و بو رونیب

 الوند! ی_خوش اومد

کفشش   یبرخورِد پاشنه  یشد و صدا نییباال و پا  می گلو بِک ی .. سزدی پشِت پلکم نبض م ناخواسته
که هرگز  یبا مرد  داریبود.. د داریتوهِم پا  کیتنها و تنها   نیکردم.. ا یرا پر کرد.. باور نم نمانیسکوِت ب

 یشده بود برا  یعلت گر یو شش سال گذشته بود و حاال.... البرز باِر د  ستیبه خاطرش نداشتم.. ب
  دیآوردم.. نبا یدرمقابلش کم م  دینبودم.. نبا یموضوع راض نیاز ا چی.. هدنیو به هم رس  ییجدا

 کنم...  یراه کج نم  فتدیسمت ب  نی.. گفته بودم کالهم هم به ادیفهم یضعفم را م

 ..نی بش ای _سِر پا نمون.. ب

کرد.. انگار هنوز هم در آن عمارت بودم   یبه مغزم رسوخ م شتریب شهی... از همش ی صدا یِ لعنت  یتارها
آوردم.. آن نگاه، آن  یکردم به خاطر م ی... حاال که فکر م ومرثیلرزاند.. ک یو برِق نگاهش تنم را م 

 ... اشتمبه خاطر د یکامل شد.. حاال به خوب ومرث یبود.. پازِل ک  یشگیترس.. آن ابهت هم

 _سالم.. ممنون..



 سکون

223 
 

برگش   گارِ یبه س یگر یو پِک د  دیباال پر شیابرو یِ تا ک ی.. دیخّط و خش به گوشش رس  یب میصدا
 نداشت..    نازی پر سوانِ یبه تاِر گ یشباهت چیه گارشیشکالِت س یِ زد.. بو

 .. یمالقات باش  نیمشتاِق ا یلیکردم خ  ی.. فکر م یکرد ری_د

را   فمینشستن، ک یِ را نشانم داد و من به جا یدادم و جلو رفتم.. با دست مبل  ی را تکان نمیسنگ یپاها
نکرده بود..   ریی.. ابدا تغدیبه کتش کش یدست ومرثی .. ک ستادمیمبل قرار دادم و همچنان ا یبر رو

کرد و   زرنگش را با یکِت مشک ییِ طال یداشت؟! دو دکمه  یخودم در گذِر زمان چه حس دنِ ید
داشت که هنوز هم به  یسوختگ کی قسمِت راسِت گردنم اثِر  یِ گردنم ثابت ماند.. رو ینگاهش رو

 بود.. یقوِت خودش باق

 الوند.. نی _ممکنه صحبتمون به درازا بکشه.. بش

نشان ندادم اما با حرفم دستش را عقب  یکمرم.. عکس العمل ی هری لمِس ت یِ دست دراز کرد برا و
 : دیکش

 .. البرز کجاست؟ دیو بازد دید ومدمی_من ن

مبل گذاشت..  یو دسِت چپش را لبه  ستادیا کتریمشت شدند.. نزد میکرد و دست ها یخنده ا تک
 باشکوهش لب زد:  زِ ی رو به م

 _اونجاست.. 

..  اتشیمحتو یو همه  زیاجساِم مقابلم را از نظر گذراندم.. م یزده گردن کج کردم و همه  شتاب
از   یافق و مجسمه ا یاز پروژه  ییبزرگ که به حتم انتخاِب خودش بود.. عادت داشت.. تابلو  یِ صندل

و من رو   بود*" ییکننده.. مجسمه ا رهیخ  یسر و چشمان   یرو یباز.. حلقه ا مهی ن  یفرشته با بالها کی
 گرفتم..

 الوند...  ینی ب ینگاه کن.. البرزو م قتری_دق

قاِب عکِس   کیلحظه شوکه شدم.. ناباور پلک باز و بسته کردم..  کی.. اما ای داشت گو یباز  قصدِ 
 دیبا بود که یزن همان نیسبز.. ا  ی! لبخنِد کم رمق و چشمان ییخرما ییبا موها یکوچک از البرز و زن 

  یرو لبرزا ینشان داده باشم از درون شکستم.. دست ها یعکس العمل  نکهیکرد؟ بدوِن ا یم یمادر 
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 نیخواندم.. من عادت نداشتم.. ا  یاز نگاِه البرز نم  زیچ چیدستش.. چرا ه یاش و دسِت زن رو نهیس
 .. زدیکاِر من نبود.. از کِف دستم آتش فواره م یهمه دور 

 باشه! دیکه با یی پدرش.. همونجا ی_کناِر مادرشه.. تو خونه 

بود چشم از قاِب عکس گرفتم و به نگاِه فاتِح   یدهانم را قورت دادم و به هر زحمت ینداشته  آِب 
 در دود غرق شد..   نمانی اندِک ب یرا دوباره به لب زد و فاصله  گاریدوختم.. س ومرثیک

 ه...شد میتیو شش ساله که   ستی_البرز ب 

را دروِن   گارشیو ازم فاصله گرفت.. س  دیکش یق ینفِس عم ومرثی.. کزدی پلکم داغ بود و نبض م پشتِ 
کرد   یرا باز م   نشی سِر آست ییطال یآورد و همانطور که دکمه ها رونی گذاشت.. کتش را ب یگار یجاس
مقابلم   ی وقت لباسم را مرتب کردم.. ی قهیزدم و با دسِت چپ،  هیمبل تک یشد.. به بدنه  کینزد

 را تا آرنج تا زده بود..    نش یهردو آست ستادیا

 _به من نگاه کن.. 

شلوارش فرو برد و من به حرکاتش فکر کردم که من   ِب یمن پوزخند زدم.. هر دو دستش را دروِن ج  و
 دادم..   یناخواسته بر طبِق عادت انجام م

 _سرتو بلند کن الوند.. 

را تار کرد.. دسِت راستش را به   دمید  شی مردمک ها یِ اهی و س دمیاقتدارم کم نکردم.. چشم باال کش از
 چانه زد و گفت: 

.. کناِر مادرش حالش  یخوب به اون عکس نگاه کن یاستخو ی_البرز پسِر منه.. پسِر من و الماس... م
 !گهیم نویا شیپزشک یداشت.. پرونده ها  ازی.. البرز به خانواده نشتریخوبه.. از تماِم گذشته ب 

 کوتاهم در فضا اکو شد.. یخنده  ی.. صدادمیحرف، مرِز پوزخند را رد کرد و خند نیزدم.. ا  پوزخند

 _خانواده؟  

نشان بدهم، پنجه   یعکس العمل  نکهیکتفم را نشانه رفت و قبل از ا ومرث،یسِت ک.. ددمیدوباره خند و
 را در عضالتم فرو کرد.. خنده ام را خاتمه دادم و پر اخم براندازش کردم..   رومندشین یها
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  تی فاصلتو رعا ،یو شش سال دور  ست یب ی.. به اندازه ومرثیک ی_بهتره که فاصلتو با من نگه دار 
 اومده.. ادتیکه انگار تازه  یحس نیبرز کجاست.. بگو تا نخندم به اکن.. بهم بگو ال 

  روی دست ها ن نیماند.. هنوز ا رهی انگشتانش در کتفم خ یفرورفتگ یتمام شد و نگاهم رو حرفم
بودم و   دهی البرز را فهم  یعمر زباِن نداشته   کیکردم..  یکه داشت حس م   یفیداشتند.. من لرزِش خف 

دادنش  رارق ی.. دست باال آوردم و برادمیفهم یرا م ومرثیفعل و انفعاالِت ک  یحاال داشتم ذره ذره 
 دستش تعلل کردم.. یِ رو

 .. ومرثی _دستتو بردار ک

 شکالت کالبدم را پر کرده بود..   یِ کرد و جلوتر آمد.. حاال بو  شتریدستش را ب  فشارِ 

تا   ی.. اگه تونستیکرد داشی تو، اگه پ یبدم.. البرز برافرصت   هیبهت  خوامی _گوش کن پسر.. م
باِر دوم البرز رو دور از مادرش نگه  یبرا ی.. اگه بتونیر ی مادر و پسرو بگ یوابستگ   یاونموقع جلو

 ..ارهد یبه تو بستگ یداد؟! همه چ ی چه تاوان ییجدا  نیرفته که البرز به خاطر ا ادتی.. یدار 

.... البرز   یحاال هم آدرِس آن خراب شده را داشتم.. ول نیکرد.. من هم یم یبا من بد معامله ا داشت
در دلم به پا کرده بود؟!  یچند جمله چه ولوله ا نیبا هم  ومرثیداد و ک یهنوز هم تاوان پس م 

و    دیطلب یم  دربود.. خونش، ما دهی که هرگز ند یزن.. زن کیآن هم به  شدی! البرز وابسته م؟یوابستگ
 مروت..   یانصاف البرز.. ب یالبرز بود و او... ب امی زندگ یمادر داشت.. همه 

چون تک به تک   یار یب  ادمی ویزی که چ ومدمی.. من نومرثیبا من معامله نکن ک   شی_سِر البرز و زندگ
 کردم.. بهم بگو البرز کجاست؟  یهزار بار زندگ یگذشته رو روز 

.. به دمیرا به گردنم د اشره ی.. نگاِه خزدی انگشتانش نبض م یاشت.. جادست از سِر کتفم برد باالخره
تنها هفت ساله بودم با ته  یوقت  یدر عالِم مست کبار یمرد  نیبود؟ خوِد هم یدنباِل اثِر سوختگ 

 به آغوشم نگرفته بود..  د،یخند یگردنم را نشانه رفته بود و آن زن که در عکس و کناِر البرز م  گارشیس

  نی.. همیاز فرصتت استفاده کن  یتون  ینداره م تیکناِر ما امن  ی کن ی_البرز جاش امنه.. اگه فکر م 
 مادر و پسر..  یواسه جوش دادِن طناِب پاره  ه یکاف مهی دوروِز نصفه ن

تا شدن بودند اما  یایمه میروح و روانم بود.. زانوها یآرشه   ومرثیک یو حرف ها عرق بودم  ِس یخ
نثارش کردم.. رو گرفت و   ییالتماس کردم کمتر.... پوزخنِد بلند باال نیزم یمحکم تر از قبل به جاذبه 
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حالِت  آمد.. با  متمرفت.. قاِب عکس به دست دوباره به س زی فرو رفته تا کناِر م  بی در ج یبا دست ها
 ..خوردیتکان م  ییالبرز و آن زِن مو خرما رِ یعکس را برانداز کرد و نشانم داد.. تصو یخاص 

  دی.. بادارشونیبود د یباشکوه یموضوع کنار اومده.. لحظه  نیبا ا ی.. البرز به راحتنی_خوب بب
 .. ختنیر ی.. مادر و پسر اشک شوق م یدید یو م یبود

 نگرفتم..  اشروزمندانه یرا به هم فشردم.. چشم از نگاِه پ میدندان ها ِف یرد

 .. مارهی_البرز ب 

و خوب    میشد چون ما رفت ضی کناِر مادر و پدرش باشه.. خودتو گول نزن الوند.. البرز مر ی_نه وقت
 ..یر یکردنو ازش بگ  یشانِس زندگ یخوای.. تو ممیچون ما برگشت شهیم

افراشته   یخواستم هنوز با گردن یمرم خم شده بود و من باالجبار م ک ی رهیحرف پشتم را لرزاند.. ت نیا
 کنم.. یرومندی اظهاِر ن

 .. نمیالبرز رو بب  دی_با

 ه؟ یچ یشام خانوادگ  هی_نظرت درمورِد 

مبل برداشتم که مِچ دستم را  یرا از رو فمیماندن نداشتم.. ک شتریفاصله گرفتم.. تحمِل ب  یقدم
 گرفت.. 

 _الوند؟

 رفتن بودند..  یآماده  میکه پاها یسمتش سر چرخاندم در حال به

 الوند.. یی تو دونیم نیا ی.. چون اونوقت بازنده ینکن با من بجنگ ی_سع

شد و من  شتریو فشاِر دستش ب دیباال پر شی داشتم.. هردو ابرو یدیکج شد.. حالِت تهوِع شد لبم
 مچاله کردم..  میپنجه ها  نیرا ب  فیِد کبن

 _البرز حالش خوبه.. الماس هم خوبه.. 



 سکون

227 
 

حالت تنها   یب  ومرثیبود و ک می ابروها نِ یب  یظیو مِچ دستم را رها کرد.. اخِم غل  دمیسمتش چرخ به
دکترش دست و پا در آورده  یبود.. حرف ها  ریاس ومرثیمن در چنگاِل ک یِ زندگ ینگاهم کرد.. همه 

کرد.. البرز به مادر   یداشت براندازم م  یروز ی با پ ومرثی گرفتند.. حاال ک  یم یو گوشم را به باز بودند 
 داشت.. واقعا کنارشان خوب بود؟!  ازین

  یشاِم خانوادگ هیتونم  یبه من خبر بده.. م یدیمطلوب رس ی جهی_به حرفام فکر کن.. اگه به نت
 ..ییبدم.. چهارتا بی ترت

آمد و به زور پسش   یمدام تا حلقم م یترش عِ یرا جمع کردم.. سرم رو به انفجار بود و ما پوزخندم
 .. زدمیم

  یچ یبه من بگ  هی.. کافیدار   یهدف هیفهمه  یرو بشنوه م یکرد فیکه تعر یتراژد نیا ی_هرکس
  یادا ی که دار  یخوا یم ی.. چیدیالبرز رو طعمه قرار م یکه بخاطرش دار   یخوایم ی! چیخوایم
نداره..  یمن اثر  یتو رو  یِ ! سخنرانه؟یچ تیاصل یخواسته   ومرثی ک ؟یار یرو درم  یستیکه ن یز یچ

 از خودتم..  یی من که.. من که جز لحداق

 فرو برد.. بشیرا باال داد و هر دو دستش را در ج شی ابرو دمِ 

 _هدِف من پسرمه الوند..

 نبود... سالِن بزرگ، هوا نیبه گردنم زدم.. انگار در ا یدست

 شما بمونه..  شی البرز پ  ذارمی_من نم

 که از شدِت خشم رو به انفجار بودم تا کناِر در رفتم..  یرا گفتم و درحال  نیا

 .. دی_شا

 اش...جمله  لِ ی تکم یثابت ماند.. سراپاگوش بودم برا رهیدستگ یرو دستم

 .. میبرس جهینت با هم به میبهتر بتون یاگه طناِب حماقتت به اون خونه رو قطع کن دی_شا

 از آن خانه، عمارت بود؟  منظورش
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.. هی.. غفلت کاف شدیمن باز م یِ پاش به زندگ  دیبازرگان.. نبا  دِ یبازرگان، فرزنِد ارشِد خانداِن رش درِ ی_ح
 از اون خونه و خانواده دور شو.. 

که هول شده گفت   یزدم و چشم بسته در را باز کردم و بدوِن عقب گرد، بدون توجه به منش  پوزخند
رد شدم و خودم را دروِن آسانسور   یبه خروج  یمنته یِ احتمال رِ ی" از مسد؟ی بر یم فیتشر دی"دار

رف  ح  عارفبا  دیداشتم.. با یگذاشته بود.. حاِل بد  ری تاث ومرثیعقِل ک یرو ی ر یانداختم.. به حتم پ
  یدست م یدست رو دیکردم.. نبا یمعطل نم  گریکرد.. د یم دایادامه پ دینبا تی وضع نی.. ازدمیم

 یم دایرا، هرچه که بود پ ومرثی.. من راِه ورود به قصِر کدیرس  یم یروز یبه پ  ومرثیگذاشتم تا ک
 کردم... 

ممتد در سرم   یبود.. دستم مشت شد و حرِف آخرش مثِل بوق یداشتم.. حتما راه ازیکمِک بهروز ن  به
 ...دیچ یپ

 

 

 

 

 

 

 

عارف و بهروز بود که داشتند  ی رهی اما نگاهم خ دمی د یم  وارید یمبهم از عکِس البرز رو یر یتصو
گذشت.. تالش   یم  ومرثیاز مالقاتم با ک  کساعتیو  یس  قایکردند.. دق یهم تکرار م یرا برا یمعادالت

.. هنوز از بابت  مدآ یم شیپ یوقفه ا  ایکرد   لیپروژه را تعط  شدیکردم سرم را با کار گرم کنم که نم یم
اضافه شود.. کالفه بودم و راه   میاو به دغدغه ها یِ ر یخواستم درگ یراحت نبود و نم  المیطلب خ یروز 

نداشت از    ییکردم.. عارف از من کالفه تر بود و ابا یم یهرچه زودتر فکر  دی بردم.. با  ینم  ییبه جا
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چند فنجاِن قهوه.. در آخر عارف    و  نیوسط بود و چند  یا شهیش زِ ی م ینشان دادنش.. چند کتاب رو
 و بلند شد..   دیپوف کش

مامور   یکل یگیداره.. خودتم م نیدورب  یکی .. اون خونه هزار و شهینم ینطور یبهروز.. ا شهی_نم
 !؟ چوندی و مامور رو پ  نیاون همه دورب شهیم یهست.. چطور 

پا انداخته بودم و دسِت   یداد.. پا رو هیمبل تک یِ انداخت و به پشت زیم یخودکاِر دستش را رو  بهروز
درست و   یکرد و طعِم دهانم تلِخ تلخ.. غذا یچانه ام قرار داشت.. سرم بشدت درد م رِ یراستم ز

زنگ زده بود و   یار چندب نازیدادم.. پر یخوردم... نگراِن حاِل البرز بودم و به خودم حق م  ینم  یحساب 
 .. عارف پا به آشپزخانه گذاشت و بهروز خونسرد گفت: زنمیگفتم بعدا زنگ م  یم  ایدادم  یجواب نم  ای

داخت که  راه ان  یسوز  شیآت هی شهیمامورا رو سرگرم کرد.. م یجور  هی دی.. باستین یا گهی_راِه د
 با من..   نایپراکنده شن.. از کار انداختِن دورب 

  نیسِر ا  کینبود..  یبود.. از جا بلند شدم و جواِب توهماِت مزخرفش را ندادم.. باز  یاحمقانه ا فکرِ 
رفت   ی.. پا به آشپزخانه گذاشتم و رو به عارف که داشت با قهوه ساز ور م دی رس  یباتالق به البرز م

 گفتم: 

 برد عارف! شی از پ یکار  شهینم  ینطور یکار و بارش.. ا یِ پسره بره پ نی.. بگو اهین کار نشد نی_ا

  دیُسر داد.. به سمتم چرخ نتیکاب  ِک یسرام یِ را رو  یکیسرام وانِ یو ل  دیقهوه ساز کش یاز دسته  دست
 و اخم کرد.. 

خودش   هی.. خصوصا حاال.. از ساهیهم آدِم زرنگ ومرثی باالست.. ک یل یخ تشی.. امننهی_فکِر منم هم
 به آب زد..  گداریب  شهیترسه.. نم یهم م

  یشد.. لبخنِد کمرنگ نهیراستش انداخت و دست به س  یپا یِ چپش را رو یِ زد و پا  هیتک  نتی کاب به
آشپزخانه داشت کم کم  یساخته شده از چوِب گردو نشستم.. فضا یِ صندل یِ لبش بود.. رو  یگوشه 

 رفت.. یم  یکی رو به تار

 ؟یدار  ی_خودت فکر 

 نگذاشته بود..  یباق یراِه نفوذ  یجهنم یورود به آن خانه  یبرا  ومرثیک
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 دارم..  یدارم حرفشو گوش کنم نه راه ی لی.. نه میچ ی_فعال ه

 ابرو آوردم.. نِ یب  یز یلبخنِد کمرنگش را حفظ کرده بود.. اخِم ر همچنان

 ؟ یخند  یم ی_به چ

 ت.. اش را جمع کرد و رو گرف خنده

 افتادم..  یز یچ  هی ادِ یبابا..  یچ ی_ه

 ؟ یچ ادِ ی_

را مقابلم گذاشت..   یکی شد.. دو فنجان قهوه دم کرد و  ری کرد و برگشت.. دوباره با قهوه ساز درگ یمکث
 ...بردیقهوه هوش از سرم م  یِ ... بودیبو کش قی نشست و عم میروبرو

 بگذر.. برو دادگاه..  رشی و از خ ای .. الوند بستین  یخاص  زِ ی_چ

 پدِر البرزه..  ومرثی.. بعدم کهیبه ک یکنم کِم کم، چند ماه زمان الزمه تا بفهمن ک  تی _بخوام شکا

 و داخل شد دمیبهروز را از پشِت سر شن  یصدا

  شتری.. آقا الوند شما دو راه بستین  یراه حل خوب  تی.. شکادسیفا ی.. ببرهیمسائل زمان م  نجور ی_ا
 ...یندار 

 نشان ندادم و تنها دستم به دوِر فنجاِن کوچِک قهوه حلقه شد.. عارف پرسشگر گفت:  یواکنش من

 ؟ ی_چه راه

 داد.. هیدو در تک  خچالِ یکرد و به  یمدت یمکِث طوالن بهروز

 هم دوراه داره.. ی.. قانونی قانون ای.. یست ین یکه شما راض یعمل کن یقانون  رِ یاز راه غ دیبا ای_

 شده بود..  نیکاِم من زهرآگ ایتلخ بود   یادیز ای.. دمی از قهوه نوش یا جرعه

 ..هیهدفش چ  میبدون  دی.. اول بایباهاش معامله کن ای هیکه منتف  یکن تی شکا ای_

 دانستم.. یرا نم ومرثیبود که من هدِف ک  نجایارائه نداشت.. مشکل ا یبرا یدیجد زِ یچ
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 گفتن نداره؟ یبرا یم یخودش تصم یوقت  میهدفشو بفهم دیبا یکه چطور   یهم فکر کرد نی_به ا

 د یبه خاطرم رس یز یبهروز بود اما رّد نگاهم عارف را نشانه رفته بود.. سکوت کردم و در آخر چ  مخاطبم

.. بعدش دخالت تو پروژه و  دیبود که ازش بهم رس یز یچ  نیکتاِب کهنه.. اول هیلباس البرز و   کهیت هی_
 ه؟ یجز شکست دادِن من نداره پس چ یحاالم البرز.. اگه هدف

 گذاشت..  زیم  یِ زد و بهروز کِف هر دو دستش را رو زیم یرو  یم یمشِت مال عارف

 فرصت بده.. راِه ورود به اون خونه با من.. تا فرداشب..  هی_به من 

و   دمی آخر از قهوه را نوش ینم متالطم بود و افکارم ناموزون.. جرعه  داشتم.. ذه یفرصِت کم  من
 ..ستادمیا

 راه هست..  هی_

 کردم و رو به دِر آشپزخانه ادامه دادم:  پشت

 ... ومرثی_خوِد ک

 یِ تلفن همراهم به هوا بلند شد و من معطل نکردم.. تلفن رو یبزند صدا یحرف   یکس نکهیاز ا قبل
 اتصال را لمس کردم..  یچشم بستم و دکمه   نازی پر یشماره  دنِ یتخت در اتاقم بود.. با د

 _جان نازدختر؟ 

 ماتم برد.. نیپرو یصدا دنِ یبا شن  اما

 پسرم؟  ی_سالم.. خوب 

 را نداشتم..   نیبا پرو یدهانم گذاشتم.. انتظاِر هم صحبت یرا رو مشتم

 خانم؟  نی_سالم.. جان پرو

  نِ یو من لب تخت نشستم و سرم را ب دیرس  یبه گوش م  رونیعارف و بهروز از ب  یمکالمه  یصدا
 مشت گرفتم..
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 سرکار؟  ای یمادر؟ خونه ا  یی_کجا

 فرو رفته بود.. یکی در تار اتاق

 شده؟  یز یخانم.. چ  نی_خونم پرو

 .. نجایا ای سر ب  هی ستی_نه.. هول و وال نداشته باش.. فقط اگه دستت بند ن

  یتوجه یب  شدیم  شتریکه داشت لحظه به لحظه ب یآشفته ام را به عقب سوق دادم و به درد یموها
 کردم 

 در؟ یخوبن؟ آقاح  یرعل ی و ام نازیشده؟ پر  یچ  یول امی_چشم.. م

خنده اش گوش فلک را کر نکند.. آرام و با   یکه صدا دی خند یم یطور  شهی.. همدیخند زی ر نی پرو و
مادرم    نیپرو  یرفت.. ول یانتظار م یبود.. به همان صورت که از هر مادر  ی ر ینظ  یمتانت.. زِن ب 

 نبود...

 صحبِت مردونست.. بابات باهات کار داره پسرم..  هی_

 در؟ یح ی عنیلفظ.. بابام  نیاز ا دیپشتم لرز و

 ..رسونمی_باشه.. خودمو م 

 ها.. منتظرتم! یای حاال ب نی_هم

 ِف یکه داشتم رد یاز حد شیب ی قطع شد.. بلند شدم و باوجوِد کرخت یکوتاه  یتماس با خداحافظ و
به در خورد و من مقابِل   یبودم که تقه ا اوردهی ن رونشی لباسم را باز کردم.. هنوز از تنم ب یدکمه ها

 .. ستادمیکمد ا

 _الوند؟

 تو..   ای_ب

اتو  یلباس ها  کیبه  کیو من  ستادیاتاق ا نِ یبرق را زد.. ب دِ یعارف قدم به اتاق گذاشت و کل  و
 .. دمیکش رونیب  دیسف  یراهن یرا از نظر گذراندم و باالخره پ   نازیکاِر دسِت پر یشده  دهیکش
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 ؟ یر یم ییبود؟ جا  یشد؟ ک  ی_چ

 انداختم..تخت   یرنگ به دست گرفتم و رو یطوس یرا با کت و شلوار  راهنیپ

 باهام کار داره.. دریگفت آقا ح یشده ول  یدونم چ یخانم زنگ زد گفت برم اونجا.. نم  ن ی_پرو

 داد.. هیتوالتم تک زِ یزد و به م یدر دستش بود.. گاز  یبزرگ  ِب یس

 ؟ ییهویشده  ی_حالشون خوب بود؟ چ

 دونم..  ی_نم

رفت.. لباس    رونی از اتاق ب یکوتاه دِ یتکان داد و با ببخش  یسر  دیلباس که د ضیتعو یرا برا مکثم
  تیرا به باال هدا  میموها یِ .. با برس، آشفتگستادمیتوالت ا  زیم ی نهیآ لِ یکردم و مقا ضیرا تعو میها

دسِت   ی.. انگشِت نشانه دمیرا د  یکردم و اثِر سوختگ یگردنم خال  یکردم و عطِر مخصوصم را رو
  دمیهمان شب ازش پرس یپشتم را لرزاند... وقت ی رهیلمس کرد و سوزشش ت را  اشی راستم برآمدگ 

بار داغم کرده بود...  نیو آخر ن ی اول یبرا  یآن شِب لعنت  ومرثیچرا.. سکوت کرد و جوابم را نداد.. ک
  دنمیبود و به محِض د ستادهیزدم.. بهروز حاضر و آماده وسِط سالن ا رونیو از اتاق ب دمیدست کش

 گفت: 

 گردم.. ی_با دسِت پر برم 

 بود..  ختهیکرد.. خانه بشدت به هم ر یبهروز را راه  یمختصر  ینزدم و عارف با خداحافظ  یحرف 

 کنم..   ی_برو.. من خونه رو مرتب م

 کتفش گذاشتم و گفتم:  یرو دست

 کشم.. یبه سر و گوش خونه م یدست هیرو تنها نذار.. خودم بعدا  مای .. سستی_الزم ن

 هل داد.. یداد و دست پشِت کمرم گذاشت و به سمِت دِر خروج لمی تحو یور   کی یلبخند

 نشه.. منتظرشون نذار..  رتی.. برو که دمی_من و تو ندار

 راه برگشتم و گفتم:  نِ یگفتم و چند گام برداشتم.. ب یهوم
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 .. رمیم گهیبذار تالششو بکنه.. من د ی.. ولشهیگرم نم  یم آببهروز ه نی_از ا

 _باشه.. برو به سالمت داداش..

سقِف  یا  رهیت  یزدم.. ابرها رونیبه دست گرفتم و از خانه ب   فیو اورکِت بلندم را به همراِه ک چییسو
.. سوار شدم و به سمِت  دیرنگ را د  یآسماِن ب شدیابرها هنوز م یِ بود و از البال دهیآسمان را پوش 
شدم و زنِگ در را فشردم..  ادهی.. پدمیبعد به عمارت رس ی قهیچهل دق بایکردم.. تقر یعمارت رانندگ 

حرف باز شد و من وارد شدم.. چراِغ اتاِق    یبودم.. در ب  ومرثیاز سمِت ک  ی همچنان منتظِر تماس
اش   یشگیسِر جِا هم  یرعلیام نِ یخاموش بود و من با چشم به دنبالش گشتم و نبود.. ماش  یمشهد

از   یکه در را باز کرد اندک یرعل یام دنِ یقرار نداشت و من دل نگران خودم را به در رساندم و باالخره با د
 کاسته شد..  مینگران

 _سالم..

 آوردم جوابش را دادم  یم رونیکه اورکتم را ب یمن در حال و

 ستن؟ی ن هیبق  ؟ی_سالم.. خوب 

 به سالن اشاره کرد و گفت:   یرعلی آوردم.. ام  رونیرا دروِن کمد گذاشتم و کفشم را ب  فمیک

 تو اتاقش..  نازی_مامان و بابا تو سالنن.. پر

 به کتفش زدم..  ی گفتم و دست یا باشه

 ؟ی ر یم یی _باشه.. تو جا

  یِ آب نِ یج یرنگ و شلوار  یبه دستم انداخت و من خوب براندازش کردم.. کِت تِک مشک ینگاه مین
 جذاب بود برادِر کوچکترم..   یروشن.. در هر حالت

 _آره.. 

 ما شد.. یکردِن مکالمه  دایمانع از کش پ نیپرو یصدا و

 ؟ی_سالم پسرم.. اومد



 سکون

235 
 

  ِش ی... آرایدرشِت زرشک بایتقر یکرم با گل ها یِ رنگ تنش بود و روسر  رهی ت یِ زرشک   یو دامن کت
  ی.. نگاهش برِق خاصستادیا یرعل یمن و ام نِ یرا چند برابر کرده بود.. ب اشییبای هم ز یمی مال یلیخ

 داشت.. 

 کجان؟ دری_سالم.. آقا ح 

 افتاده... یشصتم خبردار شد که اتفاق دمیچهارچوِب دِر سالن د نِ یرا که حاضر و آماده ب  دریح

 .. دری_سالم آقاح 

 جلو آمد و مردانه دست داد..  دریح و

 ..ی_سالم.. خوش اومد

 شد..  ریکه د میرو صدا کن بر نازیبرو مادر، پر یرعل ی_ام

اما  دیبه کمرم کش  یدست دریو از کنارم دور شد.. ح دی پوف کش یرعل یبراندازشان کردم.. ام  کنجکاو
 نزد..  یحرف  چیه

درست   یز یچ  یشربت هی ادیب  نازیتا پر  ای.. ب یخونه؟ خسته نباش یمادر؟ تازه برگشته بود ی_سِرکار بود
 !یر ی کنم بخور جون بگ

 را مخاطب قرار دادم..  نیمسکوت، پرو درِ یبه ح  رو

 د؟ یریم ییافتاده؟ جا ی.. اتفاقخورمینم  یز ی_ممنون.. چ

 ...ینامزد میری_م

را به خاطر آوردم   نیدرخواسِت پرو کبارهی.. ستادیسالن ا  نِ یکه پله ها را تمام کرد و ب دمیرا د  نازیپر و
چشم  نینداشت ا  یلیبود؟ دل دهیتوانم را گرفت.. فهم  یهمه   نازیپر ینشسته به خون  یو چشم ها

 جابجا شد..  می گلو ِ بکی از خون بغلتند... س یدر طشت اهیس یها

به حرف آمد    هیقبل از بق در یزد.. ح رونیب  یگفت و از کناِر همه رد شد.. از دِر خروج  یبااجازه ا یرعل یام
 .. نازیلرزاِن پر یبود به لبها رهی و نگاِه من خ
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 _باهات در موردش صحبت کرده بودم الوند.. 

 پا بند نبود..  یرو نینزده بودم.. پرو یکرده بود اما من حرف  صحبت

 ..گهید می_بر

 من باالخره زبان چرخاندم  و

 کار دارم.. کمی من  دری_آقا ح 

 ..میر یتو م  نِ یخراب شده.. با ماش  یرعل ی ام نِ ی_بعدا بهشون برس.. ماش

نداشت   یابدا حاِل خوش  نازیبه من سالم نداده بود.. پر ی مسخ شده رفت.. حت  نازِ یبه سمِت پر  نیپرو
 و من...

 ..می.. برنازی پر گهید ای_ب

داد و اخم   نازیبه پر یتکان ن،یبرنداشتم.. پرو نازیبه سمِت در رفت و من چشم از پر هیقبل از بق دریح
 کرد 

 ..گهید فتی_چت شده دختر.. راه ب 

کرده بود،   یرنگش را مخف اهیکه دامِن س یبلند یِ رفت.. مانتو رونیاز در ب دری خودش پشِت سِر ح  و
چشم گرفت و به سمِت در رفت..    نازیپر  یم ولبزن ی.. دهان باز کردم که حرف رهیپهن و ت  یِ .. روسر دمید

غرِق    دربدهم.. به کل فراموش کرده بودم.. آنق یح ی و توض  رمی جرات نکردم دستش را بگ یحت
دانست.. از   یم نازیو حاال به حتم پر دهید میبرا یچه خواب نیرفت پرو ادمیمشکالِت البرز بودم که  

دخترک هنوز هم در هوا معلق بود  مِ یآمد.. عطِر مال یاز دستم برنم یکار  یدسِت خودم شکار بودم ول
دادم و به خودم   یخشک شده ام را تکان  یکشاندم.. در آخر پاها هیهمه را به ر  یق یو من با نفِس عم

جلو نشسته بود و  یصندل  یرو دریافتاده بودم.. ح نی پرو یلعنت فرستادم که چقدر راحت به تله 
سر    دریسوار شدم و در را بستم.. به سمِت ح دری ... با تکاِن سِر حیرعلی و ام نیپرو نِ یب  نازیپر

 کردم؟  یچه م دی.. باشتمگفتن ندا یبرا یحرف   چیچرخاندم.. نگاهش به روبرو بود و من ه

 ..میرس  یم  ریمادر د می_ساعت از هشت گذشته.. بر
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از من داشت   ی.. دِل ُپر دمیکردم و انقباِض فکش را د می تنظ دهیرنگ پر نازِ یپر  یِ را رو  نیماش ی نهیآ
  یسر انگشتانش را م یِ دیرا در هم قالب کرده بود و من سف  شیدادم.. دست ها یو بهش حق م 

  نیپرو بردی ممعرکه لذت  نیکه از ا  ی.. انگار تنها کسزدینم  یهم حرف  یرعل یکه از فشار بود.. ام دمید
شد و دِر    ادهیپ  یرعلینداشتم.. ام یحرمت یرا به حرکت درآوردم.. قصِد ب نیبود.. استارت زدم و ماش

که   یبرگشت و دوباره نشست نفِس کالفه ا یرا به حرکت درآوردم.. وقت نیرا باز کرد و ماش  یخروج
شد..   یدر سکوت سپر  ری سو تماِم م زدی نم  یحرف چکسی حس کردم.. ه  یداد را به خوب رونیب  نازیپر

  دیخر یشد و دسته گِل بزرگ  ادهیپ یی به تنها نی را متوقف کردم و پرو  نیراه ماش  نِ یکه ب  یزمان یحت
را   نازی.. من تماِم مدت پرمی شد ادهیپ  ییالیو  یساعِت بعد مقابِل منزل مینزد.. ن  ی حرف چکسیه

را گرفت   نازیدسِت پر نیکردم.. پرو تداشت و من خودم را لعن  هینظر داشتم.. حاِل گر رِ ی نامحسوس ز
  نِ یرا داد.. دسته گل ب یگفتِن شخِص پشِت گوش هی .. زنِگ در را فشرد و جواِب کستادیو جلوتر ا
  رمی.. ناخواسته اخم داشتم و هنوز مسستادیکتش را مرتب کرد و کنارم ا دریبود و ح  یرعلیدسِت ام

 بود..  نازیپر یِ خال یِ جا

 _الوند؟

 کتفم گذاشت  یدست رو  دریح کوتاه وارِد خانه شد و  یبا مکث  یرعل یام

 پسرم..  می_بر

 گفت..   یدسِت راستش بود و داشت ذکر م  حی زل زدم.. تسب  بهش

 .. از طرِف من.. میکاِر مهم داشت هی_عارف خونه من مونده.. 

 ماند.. مهی و حرفم ن دیباال پر دریح یابرو یتا کی

 و صالِح شماست.. الوند؟  ری واسه خ میکن ی م یو کار  میزن  یم یاگه حرف  نیپرو ای_من 

 آورد  نییرا پا  شیشد و تِن صدا  کترینزد

.. اون دختر  یخانوادت خواستن کنارشون باش  نکهیا ی.. امشبو بذار به پایستی ن  ی_تو مجبور به کار 
 ! رهیاگه هم نه که... بازم خ ره ی که انشاءاهلل خ یدیاگه پسند   ینیب یهم م
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  دریبود از دور سالم کرد و ح  دهیتازه رس ایاز بزرگاِن مجلس که گو یک یکوتاه به کتفم زد..  یضربه  چند
هم   یا  افهی شدند.. پسِر جواِن خوش ق  کیدست داد و هردو نزد رمردی از کنارم فاصله گرفت.. با پ

 .. ردندرفتند و کوتاه سالم ک  یکنارش بود و همسر و دو دخترش هم از دور به سمت ِ در م 

 ؟ _سالم حاج صادق.. احوال شما

گذاشته    یناسازگار  ی.. حاِل دلم ناخوش بود و قلبم بنام یبا هر دو دست دادم.. باهم وارد خانه شد و
و باالخره وارِد سالن   میبچه پر بود رد کرد یو سر و صدا ی شده را که از شلوغ یکار  یکاش  اطِ یبود.. ح

راست مجلس   ی شهگو.. شدی م میبود و با دو پله به دو سالِن کوچک تر تقس ی.. سالِن بزرگمیشد
  یو حاج صادق و پسرش احسان بعد از سالم و احوالپرس دریزنانه و چپ مردانه بود.. به همراه ح

و دسته  زدی جوان حرف م یکه با پسر  دمیرا د یرعل ینداشتم.. ام دید نازی.. به پرمیقرار گرفت یگوشه ا
از  یو هنوز خبر  تی از جمع ود وسط قرار داشت.. دورتا دوِر سالن پر ب زِ یم ی رو  نیپرو ییگِل اهدا

 رو به صادق گفت:   دریعروس و داماد نبود.. ح

 _کار و بار چطوره؟ باالخره احسان مدرکشو گرفت؟ 

 صادق با افتخار رو به احسان گفت:  و

 بخواد..اگه خدا  یکه بره سرباز  شهیساِل قبل مدرکشو گرفته.. داره آماده م نی_بله هم

و   ستیب  بای فرو افتاده داد.. تقر یرا با سر   دریح  ِک ی انداخت و جواِب تبر ریاحسان محجوب سر به ز و
 را با انگشِت نشانه عقب فرستاد و گفت:   نکشیشش هفت ساله بود... ع

 نمونده.. ادی.. زشمیاعزام م  زیی _پا

 سر داد.. یکوتاه  یخنده  دریح و

 پسرجون..  ی.. موفق باش رهی_انشاهلل که خ 

 گفت:  دریصادق تشکر کرد.. رو به ح و

 شما چطور؟  ی_آقازاده ها
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انداخت.. در دلم ولوله به پا بود و باالجبار سکوت کرده بودم..   الی خ یب  یِ رعل یبه من و ام  ینگاه مین و
 نداشتم.. نیجز ا یچاره ا

هم هنوز دانشگاه  ی رعلیکنه.. ام ی_خداروشکر.. همه خوبن.. الوند که خودش شرکت زده و کار م 
 .. یمثِل احسان بره سرباز  دی.. باشهیروزا اونم درسش تموم م  نی.. همرهیم

حال   نی کردم.. باا یتیو به لبخنِد نگاه صادق کم اهم  دمیکش شمیبه ته ر یبود.. کالفه دست گرمم
 گفتم: 

 .. میدار دریاز آقا ح میدار یچ_ما که هر

 رانم نشست و ضربه زد..  یرو  دریدسِت ح  و

 ..یخودت بود  یرو پا شهیپسرم.. هم ی_خودت َجَنم داشت

 لبخند گفت:  نِ یصادق ب و

 باال بزن..   نیروزا واسه آقا الوند آست نی_هم

 دور چرخاند:  کیرا   حیحرفش سر تکان داد و تسب  دِ یی به تا  دریانگار چاقو به قلبم فرو کردند.. ح  و

 که به صالحِ   یخدا.. هرچ دِ ی_به ام

.. دمیرا سر کش  وانیل  کجای.. عطش داشتم و میشربت مقابلمان گرفت و همه برداشت یِ ن یس یکس
ازش گرفته نشد.. قلبم درد داشت و   یسراغ یفکر کردم که حت ینزد و من به البرز  یحرف   گریصادق د

  امیپ  نازیآوردم و پر  رونی ب  بمیبرعلت بود که کالفه تر باشم.. تلفنم را از ج دیجهنم مز نیحضورم در ا
از پسِر جوان فاصله   یرعل ی.. امدمیند یز ی نداده بود.. نامحسوس چشم در قسمِت زنانه چرخاندم و چ

ره با وروِد عروس و داماد مجلس شروع شد.. اصال تمرکز  گرفت و به سمتم آمد.. کنارم نشست و باالخ
بود..   نازیپر  ی.. شماره دیمعمول گذشته بود که تلفنم لرز  یاز صحبت ها قهیدق  ستی ب باینداشتم.. تقر

 سکوت کردم .. نباریتلفن را به گوشم زدم.. ا اطیمن از هر دو طرف محاصره شده بودم.. با احت

 _الو؟ الوند؟ 

 دستم مشت شد  زد؟یزنگ م نازی پر یچرا با شماره  نیتم.. پروچشم بس کالفه
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 افتاده؟  یخانم.. اتفاق  نی_جانم پرو

  ی نگاه  میبه سمتم ن یرعل یبه گوشم چسباندم.. ام شتریآورد و من تلفن را ب نییرا پا   شیصدا نی پرو و
 جابجا شد..  یانداخت و کم

 ..  یشناسی رو م   یشکوه ی.. تو که آقاگمیم  ی_نه پسرم.. خوب گوش کن چ

 از تاجراِن خوش نام بود..   یکیشناختم..  یم

کنن واسه   ی_خانم و دوتا دختراش االن کناِر من نشستن.. دختر بزرگه نامزد داره مادر.. دارن نشون م
آفتاب  یکه بهت گفتم.. الوند پسرم مثل پنجه   هیهمون دختر نی.. انیرو بب  کهیپسر عموش.. کوچ 

 مونه.. هم هنرمنده هم باسواد.. یم

داشت   نی .. پرودمیکش امی شانیبه پ  ی.. دستدیجوش  یبدنم باال رفته بود و عرق از فرِق سرم م  یدما
 گفت..؟  یبه من م  نازیپر یِ ها را جلو نیا

 خانم؟ ن ی_پرو

امشب چتون شده..  ستیشماست.. اصال شما معلوم ن ی آرزوم خوشبخت  ی_پسرم من مادرتم.. همه 
مثِل   روزی .. از دنازیاز پر نمی.. ایرفت  یسر به هواست.. اون از تو که گذاشت شهی که هم یرعل یاون از ام

 برِج زهِرماِر.. البرزمم که...

 ..  شیگرفت در صدا ونهیغم آش و

 خانم.. چشم..  نی_حواسم هست پرو

 م.. نکن پسر نکاروی_با دِل من ا

هم هردو  یانداختم.. سرگرِم حرف زدن با صادق بود و گاه  ینگاه مین  دریتازه کردم و به ح  ینفس
 جمع را بشنوند.. یکردند تا صحبت ها یسکوت م 

 .. نیباش  نازیخانم.. بهتره قطع کنم.. مراقِب.. مراقِب پر نی_چشم پرو

 کرد.. امی عصب   نیپرو یلحِن صدا یِ ناگهان  رِ ییتغ و
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امشب با  ن یگفتم.. خوب نگاش کن مادر که اگه نظرت مثبته هم ینره چ ادتی مادر به فدات..  ی_اله
 ..میشب مزاحمشون بش هیمادرش صحبت کنم که 

 را به عقب سوق دادم.. میرفت.. با دست موها یکنار نم  دمیاز مقابِل د نازینگاه پر یِ خونمردگ رِ یتصو

 خانم.. فعال خداحافظ   نی_باشه پرو

 ظت پسِر گلم.._خداحاف 

سرش را کناِر گوشم آورد و   یرعلیمبل جابجا شدم.. ام  یحواسش بهم جمع شده بود و من رو  دریح
 آرام لب زد: 

 زنگ زده بود؟  ی_واسه دختِر شکوه

  یرعلی کرد گرفتم و به ام یکه به گمانم مادِر عروس بود و داشت ُنقل پخش م دهیکش یاز زن چشم
 دوختم..

 ؟ ی_تو هم خبر داشت

مبل گذاشت و مقابِل دهانش   یدسته  یِ جابجا شد.. دستش را رو شیگلو بِک ی زد و س یکج  خندِ لب
 لبش متوجه حرفش نشود.. یتکان ها یاز رو یخواست کس ینگه داشت.. م

 دونستم.. یوگرنه من از اولش هم م  دیفهم رید نازی.. پر دارهیتو دلش نگه نم ویخانم حرف  ن ی_پرو

 ..زدی م یپوستم به سرخ یانداخت.. رنگدانه ها یبدنم را به تکاپو م  یتک به تک سلول ها نازیپر اسمِ 

 نگفت؟  یز ی_چ

  ی.. عروس پشِت ستون بود و نم ات یعاقد بلند شد و با سالم و صلوات شروع کرد به خواندِن آ یِ صدا
  یرفت.. چند نفر  یم رنگ نشسته بود و لبخند از لبش کنار ن یاما داماد با کت و شلواِر قهوه ا دمشید

 بود.. یسنت  یلی.. مراسم خشدیم دهییسرشان قرار داده بودند و قند سا ی سبز رنگ را باال یتور 

 _من خونه نبودم.. 
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حرف در    ستادیمقابلم ا یکرد و وقت یبود روبوس  دهیکه تازه او را د یرمردی قد راست کرد و با پ دریح
بود به  یبازار  یاز حجره دارها ی ک یکه  رمردی.. دست دادم و پستادمیدهانم خشک شد و من هم ا

را به آغوش گرفت و با بلند شدِن   ی رعل ی .. بعد از من امیعقاب   یِ نیبود با ب  ینی.. مرِد متددیآغوشم کش
نشست.. دوباره   نیزم  یسالن و رو یاحسان را پر کرد.. احسان انتها یاحسان از کناِر پدرش او جا

 بلند گفت:  یمبل نشستم و کس  یرو

 عاقد خطبه رو بخونه..   دیساکت.. بذار کمی لطفا  ونی_خانما و آقا

 کاسته شد.. آرام لب زدم:  یصداها اندک و

 ؟ ی_کجا بود

 یازش نبود.. هر از چند یاثر  چیاما ه زدمی حرف م ناز یبا پر دیبه قسمِت زنانه هم بود.. با حواسم
 .. دیرس  یصلوات به گوش م یصدا

 .. میکن یکار م یقیدوِر هم موس میریم یاز دوستام.. گاه یک یونه _خ

  یلینزدم که خ  یدانستم.. حرف ینه را نم   ایآنجا بوده  روزید نکهیموضوع خبر داشتم اما ا نیا از
 خونسرد گفت: 

 _البرز خوبه؟

کتش را به هم  ینگاهم کرد و رو گرفت.. دو لبه  هیاز ثان ی.. تنها در کسر دمی من به سمتش چرخ و
حاال و    یرعلی حرف آتش گرفتم.. ام  نیپا انداخت.. خبر از حاِل دلم نداشت و با تکراِر ا یرساند و پا رو

وجودم   ی...؟! همه تربد نیاز ا یز ی.. من خبر نداشتم.. چه چدیپرس یچرا حاِل او را م طیشرا نیدر ا
مبل نشسته بود و با تلفنش   یرو یکه گوشه ا دمیرا د ی گ بزنم.. شکوه زن ومرثیکرد به ک یطلب م
سواِل  یعذابم.. برا یدست به دسِت هم داده بود برا زی.. همه چدیخند ی م  یو گاه زدی حرف م

همان تکاِن سر  باتکان داد و من  یدور سر  یاز همان فاصله  ینداشتم و شکوه  یجواب  یرعل یام
و کل   دی سالن به گوش رس یاهویه یهمه  نِ یعروس ب  ِف یبله گفتِن ضع یجوابش را دادم.. صدا 

 گفتم:  دریزدند.. رو به ح

 بخورم.. ییهوا هی اطیتو ح رمی _من با اجازه م



 سکون

243 
 

به   یهاحتراِم کوتا یبلند شدنم را به نظاره نشست و با ادا یرعل یبراندازم کرد و سر تکان داد.. ام کوتاه
وسط گذشتم  زِ ی گرفتم.. از م شیرا در پ   اطیو راِه ح دمیبه طرِف راست چرخ  یصادق و حاج محمدعل 

راه با چند   نِ ی .. بتخواس  یدلم قهوه م بی.. عجوهیو چند ظرِف م ین یریش یکه پر بود از گل و جعبه 
خّط اعصابم بود..   یِ رو نازیاز البرز و حاِل پر یخبر  ی.. بدمیرس  اطیکردم و کالفه به ح ینفر احوالپرس

مشغوِل  اطیح  یانتها یدادم.. زن و مرد هیدستم مشت شد و به ستوِن متصل به سقف تک نِ یتلفن ب 
و چند مرد    بردیم ییاش را به دستشو الهدختِر چند س ،ی.. مادر دیوز یم یحرف زدن بودند و باِد سرد

همهمه از  یصدا یو به خوب   دیکش یم  گاریدورتر س  یکس یزدند.. حت  یدروازه حرف م یدِر خروج 
را باز کردم و سرم را رو   راهنمیپ ی.. دکمه دمیبه صورت ملتهبم کش ی.. دستدی رس یداخل به گوش م 

به من زنگ  مانیپ  یآورد.. حت یدر م  روزگارمداشت دمار از  یخبر  یحجم از ب نیبه سقف گرفتم.. ا
را بستم..  راهنمی پ یو دوباره دکمه  دمیکش ی.. پوف نامحسوسومرثینزده بود... خدا لعنتت کند ک

و وارِد  دمیپا چرخ  یپاشنه  یخبر داشتم.. رو نازیکاش از پر یول  شدیتمام م یشِب لعنت  نیا دیبا
  یبا صورت  ن ی .. پرودمیرا د  یو دختِر کوچِک شکوه همسرو  نیسالن شدم.. اما به محِض ورودم، پرو

به عقب هلم داد و به   یاندک یکوچک یانداختم.. بچه  ن یی خندان و شاداب به سمتم آمد و من سر پا
زود همسِر   یلی.. خستادیسمِت راستم ا نیبرگشتم و پرو هیرفت.. دوباره به حالِت اول  اطیسمِت ح 

 ..ستادندینا سمِت چپم ای خانم و دخترش ت تا یآناه  ،یشکوه

 ؟ یینجای_الوند مادر ا

 یبلند بود و من به زحمت صدا کیموز یتکان دادم و با همان حالِت قبل سالم کردم.. صدا سر
 ..دمیرا شن  تایآناه

 مهندس.. حاِل شما خوبه؟ ی_سالم آقا

گوشم را   نای آهسته و نازِک ت یِ فرو بردم و صدا بمی سربلند نکردم و دسِت مشت شده ام را در ج من
 داشت..   ی. چه ناز نوازش کرد.

 ن؟ی_سالم.. خوب هست

.. درست  رهی ت یرنگش چشمم را گرفت.. چشماِن سبز و موها یسربلند کردم و شاِل صورت  ناخواسته
 : د یخنده به گوشم رس  نِ ی ب نی پرو یکه صدا دمی کش نییندادم.. چشم پا صی رنگش را تشخ

 پسرم؟  ی_کجا بود
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 را باهم دادم  یهردو شکوه جواِب 

 ..دی ت باش_ممنون.. سالم

 گفتم:  یحال به هم زن  یِ در ادامه با حاِل ناخوش و خونسرد و

 بخورم..  ییهوا هی  اطی_رفته بودم تو ح

شد.. به  نایت  ستادنِ یا کتریموضوع باعِث نزد نیرد شد و هم  نایگفت و از کناِر من و ت  دیببخش یدختر 
 گفت:  نیمن را مخاطب قرار داد اما رو به پرو تای کردم.. آناه یرا تحمل م   تیوضع  نیزحمت ا

چند ساِل  نیتو هم گنی.. مدمی شن  یآقا الوند رو از شکوه  تِ ی جون.. من خبِر موفق نی_ماشاهلل پرو
 یو دست رو دیخند نیداره.. پرو یروشن  ی ندهیگفت آ ی.. خودش م دهیرس  یروز یکوتاه خوب به پ 

 گذاشت و گفت:  تا یآناه یشانه 

 جان..  تایهآنا نطورهی_هم

 .. دیخند  نیپرو یهم پا به پا تایآناه

 .. لطف دارن..دیسالم منو برسون یشکوه ی_به آقا

مثِل طعمه براندازم   تایباعِث عذابم بود و آناه نیپرو یبرنده   یرا گفتم و سربلند کردم.. نگاه ها نیا
واقعا   ای سرخ.. از رِژ گونه بود  ش یانداخته بود و گونه ها نیی محجوب سر پا  یل یخ  نایکرد اما ت  یم

 .. دیکش یخجالت م 

 باهات صحبت کنه.. شهیهم خوشحال م یشکوه  یآقا الوند.. چشم حتما.. اتفاقا آقا ی_بزرگوار 

و   تایآناه  نِ یماب  یی.. جادمیرا د ناز یچشم بدوزم که پر تایو به آناه رمی بگ نایخواستم نگاهم را از ت یم
 یحاضر در سالن در هاله ا  تِ یکِل جمع یفاصله.. رنگ به رو نداشت.. به آن  یبود با اندک  ستادهیا انیت

توجهم بود و رنِگ نداشته  مرکزهمان دخترِک مغرور،  ده،ی فرو رفت.. حاال دخترِک رنگ پر یتوجه  یاز ب
مادر   نِ یحواس از ب یگفتم و ب  یکوتاه دِ یبه گود نشسته اش حالم را دگرگون کرد.. ببخش یو چشمها

لرزانش قلبم را به لرزه انداخت.. قرار گرفتِن   یو لبها ستادمیا نازیو دختر رد شدم.. درست مقابِل پر
  نیپرو یازود توجه همه به ما جلب شد.. دست ه یلیرا کنارم حس کردم و خ   نایو ت  تایو آناه  نیپرو
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  یداشت.. لبش همچنان م یچشم از من برنم نازیحلقه شد و نرم تکانش داد اما پر نازیپر یِ دوِر بازو
 .. زدیانگار داشت حرف م دیلرز

 مامان؟  یشد  یچ زم؟یعز   یمامان.. خوب ی_پر 

 که وسِط راه بود کنار زدم..  یبه جلو برداشتم و پسربچه ا یدسِت خودم نبود.. قدم حالم

 شده؟ حالت خوبه؟  یبزن چ  حرف ی_پر 

و نامحرم..؟! به عنواِن پسِر خانداِن بازرگان بزرگ شده   بهیآشنا و محرم بود و غر نقدریدختر ا نیا چرا
 گفت:  دهیترس تایحق نداشتم بهش دست بزنم.. آناه یبودم و حاال حت 

 ..ارهیآب قند ب وانیل  هی یکی_

انگشت   نِ یصورتش گذاشت و قرِص کامِل ماِه صورتش ب  یو دست رو ستادیا نازیدرست کناِر پر نایت و
به سمتمان   دریو ح یرعل یافتاد و ام هیبه گر  نیداشت... پرو یچشم برنم نازی .. پردیدرخش نایت یها

 : دیبه گوشم رس دریح یآمدند.. صدا

 شده؟  یچ ن ی_پرو

  وانیل زدیکه از فرِط ترس دورگه م ییلرزان و صدا ییبا دست ها نی.. پرودیآب قند رس وانِ یباالخره ل و
از کنارم   دری و نه نشست.. ح  دینوش یز ی نه چ نازیاما پر دی کش شیپ  یصندل یزد و مرد  نازیرا به لِب پر

مسخ   رونی و از ب هگفت و من از درون شکست یم یز یچ  یرا گرفت.. هرکس نازیپر  یگذشت و شانه ها
 صدا بلند کرد   یل رعیبودم.. ام  ستادهیشده همچنان ا

 شده مامان؟  ی_چ

 بلندتر گفت:   یکی

 بخوره..  نی.. آب قندو بدنی_حتما فشارش افتاده.. دورشو خلوت کن

به   یعرق بودم.. باالخره تکان  ِس یو خ  شدیم نییجهت باال و پا  یب نمیس ینفس نداشتم.. قفسه  انگار
بود دسِت   دمیمقابِل د نازیپر اهِ یس یرا کنار زدم و همانطور که چشم ها  دریخودم دادم و جلو رفتم.. ح

 نیو از زم زدخوش تراشش را بغل   یراستم را دوِر کمرش انداختم و خم شدم.. دسِت چپم پاها
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پا   ی پاشنه  یبه دست، رو نازیو پر دیبه گوشم رس  نیپرو ی خفه  ِغیج یبلندش کردم.. صدا
 سّد راهم بودند.. تنها لب زدم:  گریو چندنفِر د  یرعلی امو  دری و ح نی.. پرودمیچرخ

 .. مارستانیب  برمشی_م

زدم.. باِد سرد پوسِت ملتهبم را سوزاند و سِر داِغ    رونیرد شدم و ب   تی جمع نِ ی معطل نکردم.. از ماب و
پشت   ی.. به صداهادمیکش ینفس م قیو عم   دیکوب یام چسباندم.. قلبم محکم م نهیدخترک را به س

  دهیرنگ پر نازِ یرد شدم.. چند نفر هاج و واج براندازم کردند و من پر اطی ندادم و از دِر ح تی اهم سرم
را به حرکت    نیبرسد سوار شدم و ماش نیبه ماش  یکس  نکهیعقب خواباندم و قبل از ا  یِ صندل  یِ را رو

 درآوردم.. 

 .. تحمل کن نازدختر.. ی_تحمل کن پر 

دانستم که    یو خوب م زدی م برهیکوچه را رد کردم.. تلفنم و  چِ یپ یبه هوا بلند شد وقت  کیالست غِ ی ج و
.. با وجوِد تکان  دمید یرا م  نازیپر نهیکردم و مدام از آ یم  ی.. تند رانندگ دیلرز یم  میبود! دست و پاها

 بلند شد و نشست..  ن،یماش دِ یشد یها

 ..مارستانیرسونمت ب  ی.. دراز بکش االن منازی_پر

بغض کرده  نازِ ی.. پردمیفرمان گذاشتم و به راست چرخ یو دسِت چپم را رو  ستادمیچراغ قرمز ا پشتِ 
 شد..  رهی بهم خ

 کنه؟ یدرد م تیی جا  ره؟یم  جی_نازدختر.. دراز بکش.. سرت گ

زدم و   یکنار  یبه صندل  ی.. مشتدمیرا د  اهشیس یِ موها یشانیُسر خورده بود و من پر اشی روسر 
 بلندتر گفتم: 

 شه؟ یچراغ قرمز تموم نم نی_چرا ا

که   دمیکم.. اما شن امیی بودم و قدرِت شنوا دهیرا از هم فاصله داد.. ترس شی براندازم کرد و لبها مغموم
 لب زد: 

 _منو ببر خونه..
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  درهم اسمش را صدا یاما مکث کردم و با اخم ها دیلرز  یتلفن بشدت م ی بره ی و یبه واسطه  قلبم
 زدم..

 ناز؟ ی_پر

دخترِک مغرور و   یجهان پر شد از ناله ها یافتاد و همه  هیسِد تحملش شکست که به گر انگار
بار بوق زد و من مات نگاهش کردم.. لب باز کردم اما   ن یچند یپشت سر  نِ یمن.. ماش  یدلشکسته 

فرمان را نگه  یها باعث شد دو دست نیبوِق ممتِد ماش یِ نزدم که تواِن گفتن نداشتم.. صدا یحرف 
  ادهیپ نی .. از ماشدمیاعتراِض راننده ها را نشن یپارک کنم.. صدا ابانیخ یرا گوشه  نیدارم و ماش 

و دِر عقب را باز کردم..    دمیخر  نیری و چند شکالت ش ی آب معدن یِ بطر   ابانیکناِر خ  یشدم و از دّکه 
  یو ب عی سر زیاز توهم فرو رفته بود.. انقدر همه چ یا در هاله زیو مبهوت بودم.. انگار همه چ جیگ

کرد اما هق  ینم  هیحاال بلند گر نازیبودم.. پر امدهیکنار ن  یا هیقض  چیآمد که هنوز با ه یم شی وقفه پ
آورده  رونی پاشنه دارش را ب  یصندل ها نازیرا پر کرده بود.. کنارش نشستم و پر نیماش  یهقش فضا

 آب را مقابلش گرفتم و خودم بازش کردم.. یِ غم به بغل گرفته بود.. بطر  یو زانو

 آب بخور..   نیاز ا کمی  ای.. بینازدختر تو که منو سکته داد ؟ی_خوب 

 نداد.. مصرانه دست جلو بردم و دوباره گفتم:  تی حرفم اهم به

 .. به من نگاه کن..نازیبخور پر  ری_بگ

و دستم   دمیچسب  یصندل  یِ ماتم برد.. به پشت شی چشم هاخونِ   یِ سرخ دنِ ی .. با ددیسمتم چرخ به
که با پشِت دستش اشک    یرا گرفت و در حال یدندان گرفتم.. دست دراز کرد و بطر  نِ یافتاد.. لب ب

 .. دیاز آب نوش یکرد کم یگونه اش را خشک م یرو یها

  دیلرز یتم.. تلفنم هنوز مام گذاش یشان یپ یو دسِت چپم را رو دمیکوب یصندل  یِ دردناکم را به پشت  سرِ 
  یشکالت را در فضا یآوردم و بسته ها رونی وجود تلفن را ب نیجواب دادن نداشتم.. با ا یبرا یو حال 

نگراِن  ی.. صدادماتصال را لمس کر یدادم.. چشم بستم و دکمه  یجا نازیخودم و پر  نِ ی ماب یِ خال
 دم یرا شن  یرعل یام

 خوبه؟   یپر  ؟یمارستانی کدوم ب ؟یی_الو.. الوند؟ کجا

 ابدا کمتر نشده بود..   نازیهِق پر هق
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 آب خورده االنم بهتره..  کمی ابونمی خ یفشارش افتاده بود گوشه  کمی.. یرعل ی_خوبه.. نترس.. خوبه ام

را   نیپرو انِ یبغض آلود و گر یشد و صدا  دهیبدهد تلفن از دستش کش یجواب  یرعلیام نکهیاز ا قبل
 دم یشن

بود..  دهیرنگ پر  روزی دختر از د نیشده؟ ا یکجاست؟ چ نازمی_پسرم.. تو رو خدا راستشو بگو.. پر
 حالش خوبه؟ 

  دمیکرد.. برِق اشکش را د یم هیزانو گذاشته بود و گر یِ زل زدم.. چانه بر رو  نازی باز کردم و به پر چشم
 .. دمیو لب گز

.. حالش خوبه.. فقط  ستین  شیزی هم گفتم چ یرعلی.. به امنیخانم.. شما رو به خدا آروم باش ن ی_پرو
 فشارش... 

از خدا  ی  هینقل  لِ یها.. بوِق سرسام آوِر وسا نیشهر.. نوِر ماش  یافتاد.. نوِر چراغ ها هیبه گر نی پرو و
  یشد و صدا دهیکش نیورفت.. دوباره تلفن از دسِت پر یخّط اعصابم رژه م یرو زی .. همه چخبریب

 ...دریباابهِت ح

 _الوند؟

 خوبه.. نازی.. پردری_آقا ح 

افتاد.. هردو   نی را رها کرد و کِف ماش  یبطر  نازیآرامشم شد.. پر دریالحمداهلل گفتِن ح یِ صدا و
 صورتش گذاشت.. نفسم را نامحسوس فوت کردم..  یِ دستش را رو

  هی برمیرو م  نازی .. من پرنی .. شبو خراب نکنرونی ب دیاز مراسم بزن  ستین  یاز یراحت باشه.. ن التونی_خ
 ..نی خونه.. نگران نباش  برمی ِسُرم بزنه بعدم م

 گفت:  میمال ی ل یخ  دری.. حدیرس یخط به گوش م یِ از آن سو یادی ز یو صدا سر

 ..نی خبر نذار ی.. ما رو هم ب نی کن اطی _باشه.. احت

 نگران نباشن..  نی خانم بگ  نی_چشم.. فعال خداحافظ.. به پرو
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  یصندل  یِ و دسِت چپم را رو  دمیچرخ نازیگفت و تماس قطع شد.. به سمِت پر یباشه ا  دریح
 گذاشتم.. 

 ..نمتی _دختر؟ بب

  یمی شکالِت مال یِ زدم.. بو  ین یپنجه گرفت و به ب  نیرا ب  شیاز موها یناخواسته دسته ا دستم
 یبود رو ری را نداشت و انگار هق هقش شمش هیحجم از گر نیقصِد تمام کردِن ا زنای داشت.. پر
 را رها کردم و گفتم:  شی.. موهااتمیشاهرِگ ح

 .. مارستانیب  برمتی_م

 _نه..

از فشاِر   یناش  یِ و من فرورفتگ دی.. لبش لرز دمید یکی متورمش را در تار یسربلند کرد و من چشمها و
ام  نهیبه س یکرد؟ دست یصاحبم چه م  یدختر داشت با دِل ب  نیو دم نزدم.. ا  دمیرا د شیدندان ها
 امی شانیپ  یِ رو  میهاکرد.. بدنم داِغ داغ بود و چند تاِر مو  یکه قلبم پر فشار خون پمپاژ م ییزدم.. جا

ض  بغ  نازیام ضربه زدم و پر  نهیبه س  یآورد.. چند بار  یام فشار م نهیلباس به س یِ بود.. تنگ ختهیر
 براندازم کرد.. ی اشک یکرده و با چشم ها

 .. اینازدختر.. ب   ای_ب

 در گردش بود.. د،یکوب یامان م یب  یاش قلب هیال نی چند رِ یکه ز یا نهیچشمانم و س نِ ی ب نگاهش

 ..یشدیآروم م ینطور یا ی.. بچه بودای .. بنجای_سرتو بذار ا

فرو   شی موها رِ یرساندم و دستم را ز چیرا به ه  نمانیب  یافتاد و من معطل نکردم.. فاصله  هیگر به
  یِ کت، تِن داغم را احاطه کرد.*". سرم را رو  رِ یهر دو دستش از ز د،یام چسب نهی بردم.. سرش که به س

 .. دمیبو کش قیگذاشتم و عم  شیموها

 خواِب بد بود و تموم شد.. هی.. یدیبد دخواِب  هی .. فقط ستین  یچی_آروم نازدختر.. آروم.. ه

تماِم   ی.. به اندازه  دمشی..*".. بوسزدیرفت و مثِل دختر بچه ها زار م   یدر کمرم فرو م شیها پنجه
 را بوسه زدم و زمزمه کردم:  نشی شمیفرگونه و ابر یِ خواستن ها و نتوانستن ها.. تار به تاِر موها 
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 رفته؟! ادتیدختر..  ی.. قول دادینکن تیاذ خودتو ی.. بهم قول دادهی_نازدختر.. کاف 

ام سر برداشت.. با هر دو دست صورتش را از رّد اشک  نهیاز س نازی و پر دیلرز یناخواسته م میصدا
کِل صورتش را پوشاند و من با دست پسشان زدم و   شی انداخت.. آبشاِر موها نییپاک کرد و سر پا 

 کوچکش قرمز و متورم شده بود و چشم بست..   یِ نیصورتش را قاب گرفتم.. ب

  تیز ی کنه؟ حالت خوبه؟ حرف بزن بفهمم چ یدرد م تییدختر.. جا  نمتینکن.. بب هیگر گهی_د
 .. ستین

 ام نشست..  نهیس یهر دو دستش رو  کِف 

 ..یل یالوند.. خ  یبد یل ی_خ

دختر آرامِش محض بود.. من فراموش کرده   نیا یصدا   دنِ یرا نامحسوس فوت کردم.. شن نفسم
سوختن   ن ی.. اینابخشودن یدادم.. تاواِن گناه یرا.. انگار داشتم تاوان پس م زهای چ یل یبودم.. خ
 ..یل یخسته بودم.. خ یل یبود.. خ  یکاف زدیحرف م نازیپر  نکهی.. همشدیتمام نم

 خونه..   برمتی_م

شدم.. گرمم بود و تحمِل   ادهیو فاصله گرفتم.. در را باز کردم و پ دمیشو*" بوس  یِ شانیچشم بسته، پ و
کشاندم و به  هیسرد به ر یاز هوا یقیدست گرفتم.. دِم عم  نِ یآوردم و ب  رونیکت را نداشتم.. کتم را ب

 یِ .. صدادیخر گاریس یکناِر دکه، بسته ا یشلوغ بود و موتور سوار  بایتقر ابانی اطرافم زل زدم.. خ
  ش یمدام برا ینیو ماش  زدی که داشت با تلفن حرف م  دمیشن  یم یرا از چند متر   یدختر  یخنده ها

 یکنار  یصندل  ی.. کالفه بودم.. دِر عقب را بستم و پشِت فرمان نشستم.. کت را مچاله روزدی بوق م
 انداختم و استارت زدم..

 _الوند؟

جلو   یها  یصندل   نِ یبرداشت و ماب نیآب را از کِف ماش  یِ بطر  نازیشدم.. پر ابانی زدم و وارِد خ راهنما
 قرار گرفت.. 

 ؟ یخوا ی_آب م
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حال   نیسوخت و سرم رو به انفجار بود با ا یخواستم.. معده ام م یم آرامش ن یجز اندک  یز یچ چیه
 گفتم: 

 کنم..  یم دارتی... بمی_نه.. دراز بکش تا برس 

سوخت..   ی دانستم از شدِت اشک م  یکه من م دیبه چشماِن متورمش کش یو دست  دیلب گز دلخور
ز بزرگراه خارج شدم.. هنوز شهر  بود..*".. ا یرارادیکرد کامال غ یم ییخودنما م یابروها نِ یکه ب  یاخم

 کرد..  یم ییبود.. آسمان با چند لکه ابر خودنما نی سنگ کی شلوغ و تراف

 ..؟ نازی_پر

 نفِس داغش به صورتم خورد  و

 _جانم الوند؟ 

مرا در بد   نازیکردن.. امشب پر یحرف در دهانم ماند.. نگفتم نکن.. نگفتم دست بردار از بچگ اما
 قرار داده بود..  یتیموقع

 _الوند؟ *"

 

شکست.. داشت دستم را رو   یسّد مقاومتم را م یاز رو بسته بود و داشت همه  ریدختر شمش  نی. ا
دست گرفته و از آن  یرا رو نازی پر مهیر سراس آمد که چطو یکرد.. انگار تازه داشت به خاطرم م یم

 .. دیکوب یزدم.. قلبم نامنظم اما آرام م   رونی ب یمهمان 

 .. بهم بگو که..یخوا  ی_بهم بگو که تو اون دخترو نم

 .. نازی_بس کن پر

کرد..   یم  یدختر حال  نیبه ا دیبا یکس یاز حّد معمول باالتر رفت دسِت خودم نبود ول میصدا نکهیا
دانستند   یمجلس م  ن یحاضر یکه همه  یدر حال  ب،ینبود.. امشب من، الونِد اد یا ابدا عادم ِط یشرا

حضور   در یو ح   یرعلی که ام یبلند کردنش.. در حال یکردم برا یدست شیاما پ ستیخواهرم ن نازیپر
 داشتند.. از دسِت خودم شکار بودم.. حماقت کردم... 
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 _الوند؟

 ..  دیو واج براندازم کرد و من سکوت کردم.. دوباره بغض کرد و دستش را پس کش  هاج

 خواستم...  ینم  ی_من.. من.. ن ن نم

 آوردم..  نیی را پا  میدوِر فرمان مشت شد و صدا دستم

واسم   ویزیچ خوادیخواد.. دلم نم یکه ندونم و دلم نم  تس ین یز ی .. چیبد حیتوض ویزی چ ستی_الزم ن
 دختر..  یتکرار کن 

 یدختر همه  نیسوختم.. ا یکه از درون م ی.. درحال تی از عصبان ینشانه ا ی زدم.. ب یحرف م آرام
نداشتم..  ییآنقدر تحِت فشار بودم که راه به جا  طیشرا نی خواستم.. اما حاال و در ا  یبود که م یز یچ
.. ترس به دلم نازیو پر نیپرو االِت ی.. خواب و خومرثی سر و تِه ک یب  یاز البرز.. حرف ها یخبر  یب

را نگه داشتم..    نیعمارت ماش  یِ را دور زدم و وارِد کوچه شدم.. درست روبرو یاصل ابانِ یافتاده بود.. خ
و در   میهر دو سکوت کرد ینشان ندادم.. لحظات یانداخت و من عکس العمل نیی بغ کرده سر پا نازیپر

 آخر گفتم: 

بخور جون    یگرفت جهیخوب خودتو بپوشون.. اون شکالت هارو هم ببر اگه سرگ  یشیم ادهیپ ی_دار 
 ..یو تو اتاق موند ینخورد  یز ی چ دمی.. شن یر یبگ

 قرار داشت زل زدم..  یل صند یو به ظرافِت انگشتانش که لبه  دمییبه هم سا دندان

 ناز؟ ی_پر

  ی.. عادت داشت هرزمان استرس مدمیلبش را د یکوچک رو یها یکرد و من دوباره فرورفتگ سربلند
 ..دی جو  یگرفت لبش را م

 ..ی.. قول دادینکن تیخودتو اذ ی.. قول دادیبزرگ ش  ی_قول داد

 که زد باعث شد سکوت کردم..  یبا حرف نازیپر و

از دستت بدم..   دمیترس یکه نم ی.. مثِل وقت مایشب تو بغلت بخوابم.. مثل قد  هی ی_تو هم قول داد
  یکنم که از دستت بدم.. الوند من.. من نم یفکر م  نیبه ا  هیبه ثان هی.. شبا روز.. ثان شنیروزا شب م
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  یکه تو فکر م رم.. من اونقدستین   یول ینه دار حِس بچگا هی یبهم بگ دی.. شایتو بتون دیتونم.. شا
  یغلط.. تو به کدوم قولت عمل کرد یدرسته چ یچ دونمیو چهارسالمه.. م ستی .. بستمیبچه ن یکن

که دوسش دارم   یمامانم داره واسه الوند.. واسه کس ینگم وقت  یچ یو ه نمیبش ؟یکه از من توقع دار 
 یطبق گفته  یکه تو داشت  نایت نی هم یوقت هیمن چ فی گرده؟ تکل  یآل م دهیهمسر ِ ا  هیو .... دنبال 

 !ه؟ی.. گفت برادرت چطور آدم دیپرس یاز من حاِل تورو م  ی کرد یمامان نگاش م 

به   یمیمال دخترک.. مشتِ  یبلندباال  یِ کرد و من مات ماندم از سخنران یم انی ب هیگر نِ یها را ب نیا
را داشت؟ خودم را لعنت   یو دلشکستگ هیهمه گال  نیا ِش یکتفم زد.. دخترِک نازک دِل من گنجا

 کردم.. 

حواست بهم   ینگران نباشم.. گفت یشب شام مهموِن تو.. گفت هی ی.. گفتی_به کدوم قولت عمل کرد
 .. نیخوردم زم  شیمن چند روز پ یدی نفهم  یحت یهست ول 

اش را بلندش را باال زد و آرنِج خونمرده یمانتو نِ یبزنم، آست یحرف نکهیاما قبل از ا دمیدرهم کش ابرو
 نشان داد..

 ؟ی.. فقط بگو سِر کدوم قولت موندنی_بب 

پوسِت   یِ کمرنگ رو  یِ رگ یت نینبود اما هم ادی.. زدمیمحسوسش را د یِ دستش را گرفتم و کبود نگران
در را  ی رهیدستم را پس زد و دستگ  نازیپر  یتر شد ول ظی کرد.. اخمم غل یم ییخودنما  یل یخ دش یسف
..  انداختینگاه هم ن میبه سمتم ن  یشد.. حت ادهی حرف پ  یرا مرتب کرد و ب  اشی .. روسر دیکش نییپا

فرستادم   نییرا پا   نیماش ی شهیمکث کرد و زنِگ در را فشرد.. ش ی.. لحظه استادیدِر عمارت ا یِ روبرو
نگران دو  یوارد شد.. مشهد  نازیباز شد و پر یو تِن داغم را به باِد سرد مهمان کردم.. در توسِط مشهد

حس و حال  یکرد.. بوق زدم و ب  دمتوقف شد و دست بلن نیماش  یِ را برانداز کرد و رو ابانیخ یِ سو
در   شیده بود و حرف ها عقب جامان یِ صندل یرو نازیپر  یرا به حرکت درآوردم.. شکالت ها  نیماش

 سرم... 

و آخم در گلو خفه    دمیبه فرمان کوب یقول بودم؟ بد بودم؟ خودم را لعنت کردم و مشِت محکم  بد
 ی.. کاش بهروز با دسِت پر بر مدیکش یبود.. کاش البرز در خانه انتظارم را م یشد.. چه شِب بد
از   نازیپر یغمزده  یجمله را در ذهنم کامل کنم.. چشم ها  نینتوانستم ا ی.... و حتنازیگشت.. کاش پر

 یگردنم م یرو  نازی پر یانگشت ها ی.. جادیتپ یرفت و قلبم در تماِم بدنم م  یکنار نم دمیمقابِل د
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  ابانیخ  نی.. ادمیباِر چندم مشتم را به فرمان کوب  یخواست.. برا  یم یابد ی سوخت و دلم سوختن
 داشت..!  یدست از سرم برنم  ی.. دلتنگشدینم  تمام یدور  نی.. اشدیتمام نم

 

 

 

 

 

 

 

و بهم   دیسقِف سردش گذاشتم.. بهروز چرخ یسمنِد بهروز را باز کردم و دسِت راستم را رو نِ ی ماش درِ 
 ستادهیاز من ا یقدم کی یزل زد.. عارف با فاصله   ییروبرو ی شهیانداخت و دوباره به ش ینگاه مین

را  نمانیسقف مشت شد و عارف باالخره سکوِت ماب ی.. دستم رودیتاب  یم  میبود و آفتاب مستق
 شکست.. 

 _چه خبر؟ 

  دیفهم  یرا م  یبرادر  یِ حاِل درون   یفرمان بود سکوت کرد.. چه کس یبهروز همانطور که دستش رو و
 قبِل همان اندک  گذراند؟! کابوِس شِب  یعمرش را م   یروزها  نیداشت واپس  یکه از دلهره و نگران

و سواِل عارف را بلند تر و   دمیالبرز.. آخ... نامحسوس پوف کش یآرامشم را گرفته بود.. آخ از چشم ها
دِر  ی.. دسِت راستش را لبه  دم یشدن داشت و من کنار کش ادهی .. بهروز قصِد پدمیمحکم تر پرس 

زود   یل یبود.. خ ستادهیله اقدم فاص کیبه عارف انداخت که هنوز با  ینگاه میگذاشت و ن  نیماش
 چشم گرفت و رو به من لب زد: 

 .. دمیفهم ییزایچ هی ی ول  ستین ی_راِه نفوذ

 شدم..  دهیجلو آمد و من به چپ کش عارف
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 ؟ یدیفهم  ی_چ

گوشه  نیطبقه را گذراندم و چطور به ا نیبودم که چطور چند دهیسر چرخاندم.. خودم هم نفهم  کالفه
 در هوا تکان داد و گفت:  یحرِف عارف بهروز دست نی! حالم خوب نبود.. ابدا.. با همدم؟یرس  ابانیاز خ

 که..  دمیاومد پرس و جو کردم فهم رونیاز اون خونه ب  یدکتر خبر کردن.. وقت هی_

کردم افکاِر بد را از خودم دور کنم   ی افتاده بود؟ خدا نکند.. سع یالبرز اتفاق  ی.. دکتر؟ برادیتپ  ینم قلبم
 داد..  یدر سرم جوالن م ی.. فکِر شوم شدینم  یول

 ..دیتشنج و تِب شد هی.. ستی _حاِل البرز خوب ن

خواستم عارف    یبودم.. م دهیانداختم.. انگار که حرِف بهروز را نفهم ینگاه می و مبهم به عارف ن  جیگ
  کبارهیداشت؟ عارف  ییچه معنا  زدی که بهروز در موردش حرف م یتشنج و تب   نیترجمه کند.. ا میبرا

متعجب و   ردک  یو همانطور که من را برانداز م ستادی بهروز ا یروبرو قایسرخ شد و جلو آمد.. دق
کرد و من   یداشت مغِز سرم را سوراخ م دیگفت و من متوجه نشدم.. انگار نوِر خورش یز ی چ دهیترس

 ی غهیو از ت   دیجوش  یمبه اسم عرق از فرق سرم  یکردم.. مواِد مذاب یذوب شدِن سرم را حس م
جز بوِق    یلعنت ابانِ یخ  یداد و من انگار از شلوغ ی.. بهروز جواِب عارف را مدیچک  یم  نییپا مینیب

  ی .. البرز تب کرده بود؟ تشنج؟ مثل همان تبدمیشن  ینم یز ی چ چیه زدیکه در گوشم زنگ م یکشدار 
  دهیچسب نی به زم  میرفت؟ انگار پاها شی کرده بود و تا مرِز مردن پ دایپ  یسرماخوردگ یکه به واسطه 

 خوردم..   یبود که با وجود فشاِر دست عارف تکان نم

 _الوند؟

  نیکرد.. من الوند بودم و البرز تب داشت.. چرا به زم یم میکه عارف صدا دمیکلمه شن  کیمن تنها  و
گشتم و  ی بود و من آزادانه م ریدسِت آن مرد اس که البرز در یبودم؟ هنوز ادعا داشتم در حال دهیچسب

ام حس   نهی س یرو رابرخورد کنم؟ دسِت داِغ عارف   یخواستم منطق یخبر بودم؟! م  یاز حاِل برادرم ب
  نیالبرز تب داشت! چرا ا یکجا بود؟ کجا بودم وقت نمیبه عقب برداشتم.. ماش یقدم  یکردم و با ناباور 

و خواستم به بهروز فرصت داده  ستین یدانستم راِه نفوذ یداختم؟! مان قیرا به تعو  یمالقاِت لعنت 
را رد   ابانی به هردو عرِض خ ینگاه یحرف و ب   یباشم؟! خدا لعنتم کند.. دسِت عارف را پس زدم و ب

گذشت تا به  یم لیها سِد طو ونیل یها که از پشت ِ م نیماش یِ در پ ی پ  یکردم و به بوق ها
به سرش آمده باشد چه؟    ییفروختم؟! اگر بال رتمیکردم.. جاِن البرز را به غ یتیاهم یبرسد ب  امیی شنوا
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  بمیدر ج  ییهرگونه احتماِل خطا  یدادم؟ خودم چه؟ هر دو دستم را برا  یرا چه م  نیو پرو دریجواِب ح
  نِ یاشم  نیچند نِ ی آوردم و از ب  رونی ب بمی را از ج نیماش موِت یگذاشتم.. ر نگیفرو کردم و پا به پارک 

داشت اسباب و   یزن  نگیپارک  یبود و در انتها یشگی هم یِ همان جا نمیپارک شده رد شدم.. ماش
را   نی در ماش  یو وقت  دمیشن یاز عارف م ینامفهوم یِ کرد.. صدا یرا از صندوق عقب خارج م  لشیوسا

و باالخره   دمیتواِن اخم کردن نداشتم.. چشم باال کش یباز کردم دستش مانع از سوار شدنم شد.. حت 
 ..دمیگردنش را د یصورِت سرخ شده و رِگ برآمده 

 _کجا؟! صبر کن الوند.. 

  نیی هدف کج شد.. سر پا یامانش ادامه داد.. لبم ب یسکوت تنها نگاهش کردم و قلبم به کوبِش ب در
 د؟ یکش  یدر مشت شد.. عارف چرا عقب نم یانداختم و دستم رو

 ؟ یر ی_کجا م 

داد الونِد   یبودم که اجازه نم  یبود و من به دنباِل اثِر چسِب پر قدرت  دهیچسب نیکفشم به زم کِف 
 مرد، من نبودم که البرز تب داشت و من... نیشک ا ی تکان بخورد.. ب  بیاد

 .. ومرثیک  سراغِ  رمی_م

 بستِن در را نداد یبه خودم دادم و برخالِف فشاِر دسِت عارف، نشستم.. اجازه  یباالخره تکان  و

 .. زنمیزنگ م  مانی.. به پ امی _بذار باهات ب

 جاخوش کرده در نگاهش مثِل شمع آبم کرد..    یِ را به سمِت چپ کج کردم و نگران سرم

 زنگ بزن و بگو خودشو برسونه.. تو هم بمون شرکت..  مانی_به پ

 شهیخودش در را بست.. از پشت ِ ش نباریو ا ستادیعقب ا  یقدم  یبراندازش کردم.. ناراض  قیعم و
.. زدیبدنم آتش فواره م یِ جا یکرد و سرتکان داد.. فکم منقبض بود و از جا   ینگاهمان در هم تالق
  د یِد خورش ینوِر شد نگیا کنده شد.. به محِض خارج شدن از پارک آف از ج کیبا ت  نیاستارت زدم و ماش
رفتم..  یم ومرث یبه جنِگ ک   ی.. با دسِت خالدمیکش رونی کتم تلفنم را ب یِ داخل  ِب یچشمم را زد و از ج 

را پر کرد.. حالم    نیماش یبوق فضا یکردم و صدا دای شماره تلفنش را پ یتمرکز نداشتم و به سخت
 .. دیفهم یم یناخوش بود و کاش کس
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 _منتظِر تماست بودم.. 

 یداشت مثل خوره همه  یلعنت نیغمبارم شده بود.. ا یِ متِن زندگ کیموز ش،ی صدا یِ لعنت  یتارها
 ییدارا ی.. البرز همه  دید یبرادرم م یداشت اگر ضجه زدنم را برا یتیخورد.. چه اهم یوجودم را م 

 من...... ییدارا یمن بود! همه 

 کجاست؟   ومرث؟ینه؟ کجاست ک  ای_فقط بهم بگو البرز کجاست؟ حالش خوبه 

.. دیلرز یروح و روانم شد.. تلفن در دستم مشت بود و م  یفندکش آرشه  کی ت یکرد و صدا سکوت
ها   نیچشمم به روبرو بود و هجوم ماش کی.. دمید ینم یروشِن تلفن را به خوب  یصفحه   یمن حت

 داد.. یرا م اشی شکالت   گارِ یس یبو  بیکه عج  یچشمم به تلفن کیو 

 ..نمشیحاال بب نیهم خوامی_البرز کجاست؟ م

بوِق کشدار   نی چند ماش یو سرعتم را باال بردم و برا دمی به فرمان کوب یهم سکوت.. مشِت محکم  باز
را فوت کرد و من به    گارشی.. دوِد سینفوِذ لعنت یبود.. همان زنداِن ب  ومرثیزدم.. مقصدم عمارِت ک 

  یبرد.. رِگ دردناک  یلذت را م تِ ی نها دنمینداشت که از عذاب کش یتیکردم.. ابدا اهم یحس م   یخوب
اگر   دمیکش  یخط و نشان م کیو در ذهنم هزار و  ختمیر   ی.. عرق مزدیاز پشت گردنم تا سرم نبض م 

 .....ومرثیافتاده باشد... ک یناکرده اتفاق  یخدا

 ..ی.. آدرسو دار نمتیب  ی_تو خونم م

را باز کردم.. نفس نبود.. من  راهنمی پ یانداختم و دو دکمه  یصندل   یتلفن قطع شد.. تلفن را رو و
 نیا دیبود و با یشده طوالن نی به آن عمارِت نفر دنیکم داشتم.. راِه رس دنی نفس کش یالبرز را برا
ها و کوچه ها را  ابانیها و خ نیساعِت بعد باالخره ماش  مین  بای کردم.. تقر یرا تحمل م ادی مسافِت ز

که از وجودم سربرآورده بود داشت    ییو گرما  دیتپ ی.. قلبم نامنظم مدمیشکافته بودم و به مقصد رس
  نیبزرگ و چند ماش تی نها یو ب یی الیو یو خلوت.. جز چند خانه  یفرع  یابان یکرد.. خ  ی نابودم م

.. تلفنم را به  دمید یدر م رِ یز زدو نفر را ا یبود و من کفش ها یت فلز .. دِر عمار شدینم دهید یز یچ
رنگ  یدِر فلز  یشدم.. درست روبرو ادهی.. در را باز کردم و پدمیکش رونی را ب  چییدست گرفتم و سو

را بزنم و چندان  نیماش  موتیمغِز سرم را نشانه رفت.. فراموش کردم ر د یو نوِر خورش ستادمیا
و   دمیام را به در کوب و مشِت گره کرده  ندمکتم را به هم رسا یدو لبه  دیترد  ینداشت.. ب یتیاهم
 داد زد: با یتقر یک یبودم قطع شد و  دهیکه از دور کفششان را د ینامفهوِم دو نفر  یمکالمه  یِ صدا
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 ه؟ی_ک

و باالخره هردو   ی.. کت و شلواِر مشک ین ور یانداختم و همزمان در باز شد.. کفش ها نییمن سر پا  و
به جلو برداشت..    یاز آن ها که بلندقد تر و پر تر بود قدم یکی .. دمیمقابلم را د یِ کل یمرِد بلند قد و ه 

در حاِل کنده شدن  م.. پوسِت تنزدیبرق م  دینوِر خورش رِ یکتش را بسته بود و سرش ز یسه دکمه 
  یپر  یها  لی انداختم که جوان تر بود وسب ینگاه  یمرد، به نفِر عقب ی نهیبه س  نهیبود.. جلو رفتم و س 

 داشت.. 

 ش؟ ی_فرما

به سِر   یو دست  ستادیا یکه کناِر اتاقِک نگهبان دمیمرِد جوان زنگ خورد و از ما فاصله گرفت.. د تلفنِ 
 بارزش بود.. یمشخصه  اهشیس ی.. پوزه دیکش وی نیاز نژاد مال یسگ

 رم..کار دا بیاد ومرثی _با ک

به صورِت اصالح   یزود اخمش از هم باز شد و دست ی ل یبراندازم کرد.. خ قیو عم  دیدر هم کش ابرو
در گوِش مرد گفت و هردو کنار   یز ی .. تلفِن مرد جوان قطع شد و به سمتمان آمد و چدیشده اش کش

 ..ستادندیا

 داخل.. آقا منتظِر شماهستن! دیی_بفرما

شلوارم فرو کردم و جلو رفتم..   ِب ینداشت.. تلفنم را دروِن ج   یتیاهم نیکمتر می هردو برا زِ یت یها نگاه
کوتاه داشت و با لمِس دسِت مرِد جوان ادامه    یکف، فرو رفت و سگ پارس یها زهی کفشم در سنگر

 میو گل.. ن بود.. از دو طرف درخت مودمیسنگفرش شده را پ  رِ ینداد.. چند گاِم بلند برداشتم و مس
  نیدورب  نی دقت چند ینبود و با کم  دمیمقابِل د یاتاقِک نگهبان  یبه اطرافم انداختم.. حاال حت ینگاه

... دستم مشت شد و به راهم ی بود و آن تماِس تلفن  دهیمن را د ومرثی.. به حتم کدمیمدار بسته د
پوسته در آمده داشتم که خودم هم   ازبزرگ بود.. انقدر احساساِت تازه  یادیعمارت ز نیادامه دادم.. ا 

که وسط قرار   یوسِط محوطه بود و آب از سنِگ بزرگ  یضعف داشتم.. حوِض بزرگ فشانیدر توص 
  دمیمقابِل د دیدورتا دوِر حوِض بزرگ قرار داشت و ساختماِن سف نیماش نی.. چندزدی داشت فواره م
... هنوز از  ری اسب و ش یِ سنگ یبزرگ.. دو مجسمه  یرنگ و ستون ها یقهوه ا یبود.. سنگ ها

ارتفاع   ن یرا از سطِح زم ومرثی پانزده پله، قصِر ک  قای.. دقدیرس  یسگ به گوش م یباغ صدا یابتدا
ماننِد سمِت   زی بود؟ زنِگ آو نجایمکث کردم.. البرز ا یلحظه ا  یو برا ستادمی در ا یِ داده بود.. روبرو
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  یکه در باز شد و زن  دینکش یاز آمدنم داد.. طول خبرو آونگش  دمیرا کش یا شهیو ش  یراسِت دِر چوب
 ..ستادیمقابلم ا دیسف  یبند  شیو پ یبا لباِس فرِم سورمه ا

 ! دییبفرما _سالم..

به داخل گذاشتم.. زرق و   یچپم را وادار به حرکت کردم و قدم یتکان دادم و پا یحرف سر   یمن ب و
را    یکف، زن  زِ ی تم یها کیمنعکس شده در سرام رِ ینداشت.. از تصو یتیاهم میعمارت، ابدا برا نیبرِق ا

شبح   نی.. اودب ستادهیا یو چند متر دورتر از لوستِر بزرگ  یچوب ینرده ها یکه پشِت انحنا دمید
بدنم بشدت باال بود.. دِر  یکتم نشست.. دما یلبه   ی.. سربلند نکردم و دستم روزدیآشنا م  یادیز

جز سالمِت   یز یچ چینداشتم.. ه  یحس چیدر سرم اکو شد.. ه یمنحوس یِ بسته شد و صدا  یچوب
 نداشت.. ت یالبرز اهم

 کجاست؟   ومرثی_ک

که هردو دستش را پشِت سرش   دم یو د دمی.. به سمتش چرخ ستادیزن مبهوت، سمِت راستم ا و
  ،یکه کس دم یشن  ی.. حتدمیکرد د یباال را برانداز م ینگاهش را که طبقه  رِ یقالب کرده بود و من مس

 زمزمه کرد.. یز یچ

 سوالم را تکرار نکرده بودم که زن گفت:  هنوز

 کنم..  یم تونیی_من راهنما 

و بلندش را از   یو من جوراِب مشک  دیکوب  کیسرام یبلنِد کفشش را رو بایتقر یآرام پاشنه ها یل یخ و
کردم به آن شبِح آشنا نگاه نکنم.. من   یکوتاه بود.. جلو رفت و من سع یادینظر گذراندم.. دامنش ز

  نِ یب  یی.. کِف دستم عرق کرده بود و جادیکوب یتِن برادرم آمده بودم.. قلبم نامنظم مپس گرف یبرا
  یچی مارپ یشد و از کناِر پله ها  یو وارِد سالِن بزرگ   دی.. به سمِت چپ چرخدیکش یم ری کمر و گردنم ت

  یره هاو من پنج  دیرس یم یکه به باِغ پشت میشد ییحرف رد کرد و وارِد راهرو   یرد شد.. سالن را ب
بهم انداخت و    ینگاه می.. ن دیسمتم چرخ هو ب ستادیبه پنجره ها ا دهی.. نرسدمید یرا م  ییبزرِگ انتها

 بود چشم گرفتم..  زانی آو واریکه از در و د ییمن از مجسمه ها و گل ها

 ..دیی دارن.. بفرما  فیتشر  ی_آقا تو محوطه پشت
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به پشِت سرم   ینگاه میشده گذاشتم و ن یچمن کار  یحرف به سمِت در رفتم.. پا به محوطه  یب
  بیکه عج ییدرختچه ها و گل ها نِ یگشت و من ب   یآمده را برم رِ ی مس شخدمتیانداختم.. زِن پ

 رانیاز حضورش در ا یحت  شیچندماه پ نیگشتم که تا هم یم یسرمستم کرده بودند به دنباِل مرد
ها   یموش و گربه باز  نیفرو بردم و چشم چشم کردم.. ا  بمی.. کالفه دسِت چپم را دروِن ج شتمداخبر ن

به گلخانه  هی محوطه، شب  نی.. ادمی شن یآب م یِ خوش خوان و جو یپرنده ا یبه خاطِر چه بود؟ صدا 
  رختانمتصاعد شده از د یبود و هوا شهیگلخانه، ش نیقرار داشت.. سقِف ا شهی بود که در ش  یبزرگ ی

پر   یالسینشسته بود و گ یرنگ دی سف یِ فلز  یِ صندل یکه رو دمیرا د ومرثیدلچسب.. باالخره ک بیعج
پنج   بای تقر یمشت شد و باالخره با فاصله  بمی رنگ دستش بود.. دستم در ج ینارنج  یات یاز محتو

پا برداشت و   یرا از رو  شیاو پ  دینوش یشینما یرا به لب زد و جرعه ا السشی.. گستادمیا یمتر 
 داد.. یشکالت م  یرا کم کرد.. بو نمانیب یبه دست فاصله  السی.. گستادیا

 _البرز....

 اجازه نداد حرفم را کامل کنم.. و

 ؟ یخور   یم یز ی_چ

 لرزِش صدا حروفم را به هم چسباندم   یمنقبض ب یو با فک دمیدر هم کش ابرو

.. دمی.. پول و ثروتتو دومرثیک دمی.. قدرت و نفوذتو دیتالش کرد یلیمسخره خ  ِش ینما نی_واسه ا
تو   نکهیواسه اهدافت.. ا یگذر  یتو از پسِر خودت م  نکهیوسط چشم منو گرفته.. ا نیا زیچ هیاما 

 ه؟به کدوم هدفت دنیرس ی  لهیالبرز وس نباریبه هدفت.. ا دنیواسه رس  ی کن یم  یپسرتو زندان

به اطرافش انداخت و لبخنِد    ینگاه میکرد.. ن هیچپ تک یِ پا یداد و رو یرا تکان  وانیل  اِت یمحتو
  یسخنران  یبرا یکرد.. االن ابدا حس و حال   یم یروز ی احساِس پ یبه لب آورد.. در هر صورت  یکج

 .. دمید یالبرز را م دیکردن نداشتم.. با

 _من هدفم پسرمه.. قبال هم گفتم..

 _البرز کجاست؟ 
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داشت و کم کم  یمرطوب یِ گذاشت.. هوا یا شهیش زِ یم یدستش را رو ِس ال یفاصله گرفت و گ ازم
لباس ها به تنم   شدیموضوع باعث م نیکردم.. پوسِت تنم رطوبت داشت و هم یم دایپ  یحِس خفگ

 ..وهیو م  یدنیپر بود از انواع نوش  زیو جلو رفتم.. م دمی ام کشعرق کرده یبه موها یبچسبند.. دست

 یچ یکه خبردار  دونمی.. مین یالبرز رو بب یتون یم میبرس  جهینت هیبه  یقت_بخور عطشت کم شه.. و
 شده!

داشت   یرفت و دل نگران  یخشمم باال م یبشدت در هم گره خورده بودند.. هرلحظه درجه  میابروها
 آورد.. یمن را از پا در م

 تو به البرز منم..  دنی.. الوند راِه رس زدیپسِر جوون حرف م  هی یِ ناگهان ی_دکترش از حمله 

تازه کرد و من    یگذاشت.. نفس یصندل  یو دستش را لبه  ستادیو چشم در چشمم ا  دیسمتم چرخ به
  قهیدست به  یرا برا میانتقام جو به سمتش رفتم.. علنا داشتم دست ها رونی از درون درمانده و از ب 

 کردم..   ینشدن با او کنترل م 

! حرف بزن.. بذار ومرث؟یکنه؟ کجاست ک یاومده؟ دکترش تونسته کار  نییپا _حالش خوبه؟ تبش 
 ... نمشی بب

آورد   یکه به کتفم م یکتفم نشست.. فشار  یبلند قد بود.. مقابلم قدعلم کرد و دستش رو  ومرثیک
راه نفسم را مسدود  س،ی توپ تن کی یبه اندازه  یز ی .. چزدیم  شتریبود که به قلبم ن یکمتر از درد

 کرده بود: 

.. خصوصا که  فتهیواسش ب  یاتفاق دمیکه من پدِر البرزم.. اجازه نم  یکن بفهم  یالوند.. سع نی_بش
 تازه به دستش آوردم.. 

احساس در وجودش   نیا یدست بلند کردم و دستش را پس زدم.. پدر نبود که اگر درصد ناخواسته
افکارم را به    یچوب ی.. شبِح آن زن، پشت نرده هامیرا نداشت تی موقع نیا چکدامینفوذ داشت حاال ه

 .. ختیر یهم م

 الوند.. نی .. بشمیحرف بزن دی_با

 پر بود از مواِد مذاب.. نی .. آرام و قرار نداشتم و انگار زمدمیبه صورِت ملتهبم کش یدست
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 .. میدرموردش حرف بزن دیمهم هست که با ی_چندتا مسئله 

از   یکی یرا به عقب هل دادم و رو  میکردم.. با هردو دست موها یتوجه  یب و من خوردیزنگ م تلفنم
  زیم  یرا از رو گارشیشکِل س  لیمستط یتکان داد و بسته  یسر  ومرثی ها نشستم.. ک یصندل

  یصندل یرا تار کرد.. رو   رشیتصو ظش یگرفت و دود غل  یق یبرداشت و با فندک روشن کرد و کاِم عم
 نشست و من لب زدم:  بلممقا

 _حالش خوبه؟

 گرفت و چشم بست..  یقتر یگرفتم.. کاِم عم یآرامش نم شدیاز بابِت سالمتش راحت نم  المی خ تا

 _دکتر تبشو کنترل کرده و بهش مسکن زده.. االن کناِر مادرش خوابه!

زانو خم شدم و سِر دردناکم را به دست  یفشار، کمرم خم شده بود.. رو نیباِر ا  رِ ی.. زدمشید یم دیبا
 گرفتم..

 .. اونوقت.. میباهم به توافق برس میتون  ی_من و تو م

نه چندان  یرا از فاصله ا یکس یگام ها  یصدا  گار،یفرستادِن دوِد س رونیکردم.. عالوه بر ب  زی ت گوش
 با آن زن را نداشتم..  ییارویرو ی.. من آمادگدمیشن یدور م

..  ستی ن شهیتب مثِل هم نی.. ا سوزهیساله که تو تب م شی و ش  ستی.. بارهی دووم نم نجای_البرز ا
 ؟ یفهم  یمن باشه.. م  شیپ دینکن.. البرز با  یخودت باز  یبا جوِن بچه  ومرثیفهمم.. ک یم دهیند

 بمون...  ششی_پس پ

جمله   نی و چندبار ا نی.. چندنی به زم  میپاهاو   یصندل  یسرم.. خودم رو یخشک شدم.. دستم رو و
  یبدنم را شکافت.. حس یکرده بود چاقو شد و رگ ها انشیکه ب  یفی لط یدر سرم اکو شد و صدا 
..  دیچ یدر سرم پ یو درِد بد ستادیاز حرکت ا یا هیثان یکرد و قلبم برا  دایپ انی ناشناخته در عروقم جر

و من   ستادی... درست پشِت سرم اشدیم دهیکش نیزم ی راستش رو  ی.. انگار پاشیقدم ها یباز صدا
 هرِم *".

 بمون...   ارهیکه البرز با ما و بدون تو دووم نم  یمطمئن نقدری_اگه ا
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کرد.. درست مثِل   یم  ریج  ریج  ژنیاکس یام ب نهیس  یو قفسه  دمیکش ی.. نفس نم شدینم  باورم
 که سالها روغن نخورده باشد..  یدر  یِ لوال

 .. ی_الماس؟ بهت گفته بودم تو اتاقت بمون 

  یکه سالها یبودم...؟! کس دهیکه سالها اسمش را تنها در شناسنامه ام د یزن، الماس بود؟! کس نیا
مادرم بود؟ دست از سِر دردناکم برنداشتم و قلبم را وادار کردم   نیکردم کاش نبود و پرو یسال، آرزو م 

 کوبش.. به 

جاتون پر شد..    شیسال پ یلیو مدبر، خ ری و مد سییمونه.. هرچقدر ر  ینم  یخال   استی ر یِ _صندل 
 از وجودتون..  دمیند  چوقتیبه سرتون بزنه که ه یز یچ ینموند که سودا  یخال

کرد... از    یدود م گاریپا انداخته س یپا رو  ومرثیآشفته ام و بلند شدم.. ک یاز موها  دمیکش دست
 استفاده را بردم:  تیسکوت نها نیو از ا دمیشم اندامش را دچ یگوشه 

  نجایکنم.. البرزو از ا یبرادر  یجهنم واسه البرز مسمومه.. خوب بلدم چطور  نیخونه، ا نیا ی_هوا
 ..!برمیم

چشم گرفتم و   ومرثی.. از ک نازیپر یموها یبو یِ کرد برا یم کی شامه ام را تحر یشکالِت لعنت  یِ بو
که هزاران بار تالش   ی.. زندمی لرز ی.. نامحسوس م دی لرز میزانوها دنشیپشت کردم.. به محِض د

بود.. با   ستادهیها حاال مقابلم ا کی پاک نشود.. زِن خنداِن عکس، شبِح سرام  رشی کرده بودم تصو
.. همان حالِت نگاه..  .. انگار البرز را در وجودش داشتییخرما یوضوح هرچه تمامتر.. با همان موها

کرده بود..    فایا میگذشته البرز نقِش مادر را برا یهمان چشم ها و همان ظرافت.. انگار تماِم سال ها
لمِس تار   یورم داشتند برا میداشتم.. چقدر انگشت ها یو روان  یچقدر دلتنگ بودم.. چقدر فشاِر روح

ماهرانه را   ییتوانا نیا ومرثی آورد؟! ک یم زن داشت چه به روزم  نی.... ای.. لعنت شی به تاِر موها
 لب باز کردم و محکم تر از قبل گفتم:  ینداشت.. به سخت 

 _برادرم کجاست؟ 

به جلو   ی .. *".. قدمدیگونه اش چک یدرشت بر رو یالماس به اشک نشست و قطره ا  یِ ها چشم
 : دمیرا شن  ومرثیک زِ ی اعتراض آم یبرداشت و صدا

 _الماس؟ 
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که از  دمی را د ومرثیبزرگتر شد.. ک میگلو ِس ی و توِپ تن  دیچشمش چک یاز گوشه  یگر ید یقطره  و
  یو قفسه   دمیکش  ینفس م انیرا گرفت.. چند درم  شی بازو رِ ی سمِت چپم به سمِت الماس رفت و ز

  یانداخت و لبش ب ومرثیبه ک ینگاه می.. الماس ن شدیم نییحرکت، باال و پا   نیام با کمتر نهیس
 یحجمه  نیو ا دیتپ یم میکوتاه گفت.. قلبم درست در گلو  یباشه ا ومرثیو ک  حرف تکان خورد

را کنار زد    ومرثیکرد... الماس دسِت ک یداشت دلم را از آماِس درد، پر م میکوبش و تنفِس مال مِ یعظ
 ..دی رس یبه مشامم م یشتر یشکالت با غلظِت ب ی جلو آمد.. بو یو قدم

 _برادرم، البرز کجاست؟ 

 گفت:  هیگر نِ یالماس ب و

 ..یومرثی_درست مثِل ک

مشت شده ام را   ی.. دست هادمی بحث اخم کردم.. جلو رفتم و ابرو در هم کش یِ ناگهان   رِ ییتغ نیا از
 سوالم را تکرار کردم  گرینزدن باِر د ادی فر یتالشم برا تِ ی دو طرفم رها کردم و با نها

 جهنم بمونه! نیتو ا گهید هیثان کی خوامی . البرز کجاست.. ؟ نم.خوام یجواب م هی_من 

 کتفم گذاشت:  یبه سمتم آمد و دست رو  ومرثیبزند ک یالماس حرف  نکهیقبل از ا و

 اورژانس.. البرز رو با خودت ببر..  ه یزنگ بزنن به  گمی_م

 را برانداز کرد..  ومرثی که مات و مبهوت ک  دمینگاِه الماس را د و

گرفت..   یبرداشت و شماره ا  زیم  یکه تلفنش را از رو دمیفاصله گرفت و د یگر یحرِف د  یب  ومرثیک
نگاه کردم و الماِس مبهوت همچنان نگاهم   ومرثیرفتِن ک  رِ ینگاِه الماس من بودم.. ناباور به مس رِ یمس

به   االخرهو الماس ب دمیرا شن ومرثیک یآهسته  یمکالمه   یبودم؟ صدا دهیکرد.. درست شن  یم
.. دمی*" خودم را عقب کشدیرا پر کرد.. دستش که تا نزدکم رس نمانیب یداد و فاصله  یخودش تکان 

 گرفت..  دنیدستش در هوا خشک شد و دوباره نگاهش بار

 _الوند؟

و شش سال؟ نه.. الماس، البرز را   ستیگذشت؟ ب یکرده بود م میکه صدا یبار  نیسال از آخر چند
 باردار بود...
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 _پسرم؟ 

معنا بود.. ناخواسته لبم به   یب  میزن برا  نیکلمه شرم کردم.. حروِف ادا شده از زباِن ا نیمن از ا و
  یسست م ستادنیلرزانم را در برابِر ا یِ و زانوها دیلرز ی از لبخند کج شد.. تلفنم مدام م یطرِح گنگ

و با   دمیرا شن   ومرثیک یلمسم باال آمد که صدا یف بود.. دسِت الماس دوباره براکرد.. به حتم عار
 چند گاِم بلند فاصله گرفتم.. 

 !یالبرز رو ببر  یتون ی.. مادیآمبوالنس م  گهید ی قهی_تا چند دق

رنگ به سمِت الماس    ینارنج  یالس یگذاشت و با برداشتِن گ یگار یرا دروِن جاس گارشیس  ومرثیک
.. پوسِت تنم در حال ورقه شدن بود.. دیکوب یم  واریدر قلبم با مشت و لگد به در و د یر کسرفت.. انگا 

الماس گرفت و   را به سمت ِ السیگ ومرث یانداختم.. ک ینگاه  میتوانستم البرز را ببرم؟! به هردو ن یم
 کرد.. یمقاومت م  وهیآبم دنِ یداشت و دربرابِر نوش یالماس مصرانه چشم از من بر نم

  یبرا  یو حاال فرصِت مناسب زدیآوردم.. حدسم درست بود.. عارف داشت زنگ م  رونی ب بمی را از ج تلفنم
 مکالمه نبود.. جلو رفتم و گفتم: 

 _کجاست؟ 

کرد و   یچون او هم مثِل من سکوت م دیدادم.. شا یم  صیتشخ  یبود و من به خوب  یعصب   ومرثیک
 داشت خونسرد رفتار کند..  یسع

 ..میزن  یادرتو ببرم اتاقش.. تا اومدِن آمبوالنس حرف م _کمک کن م

  یب ومرث،یشدم.. ک  خکوبیخواند.. سِر جا م یالماس را مادِر من م ومرثیبود که ک یبار  نیاول نیا
ها   شخدمتیاز پ  یک یکه  دینکش یگرفت و طول  یتلفنش را برداشت و شماره ا دیمن را که د یِ حرکت

راه   هگفت ب دیکه ببخش شخدمتیکرد و با کمِک پ  هیبه من بلند گر  رهی وارِد محوطه شد.. الماس خ
  یرفتِن الماس نگاه کرد و رو  رِ یبه مس یچند لحظه ا ومرثیکرد.. ک ینم  یرفتن مخالفت یافتاد.. برا

 ..ستادیرا پر کرد و درست مقابلم ا نمان یب ی.. چند متر فاصله دیپا چرخ  یپاشنه 

 _الوند؟

 .. دیرس یشکالت و عطِر تلخش به مشامم م یانداختم.. بو نییمن سر پا  و
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 ...شگاهی_البرز رو برگردون خونت.. تو اون آسا

 کتفم نشست..  یادامه نداد.. دستش رو و

 ..شگاهینه آسا دریح ی_نه خونه 

 کرد..  یدرهم تالق یلحظات یدستش باعث شد سربلند کنم و نگاهمان برا فشارِ 

 .. دنمید ایکن و ب یدگ یالبرز رس  _به

 

 

 

 

 

 

 

 

به اتاقش به   یمنته  یِ راهرو نِ ی.. مستاصل و درمانده بانداختم ینگاه هم ن میعارِف قهوه به دست ن به
  یِ شکافت و به حلزون یخانه را م  وارِ یالبرز در و د ی نهی خس خِس س یِ داده بودم و صدا هیتک  وارید

  مهیکناِر البرِز ن ه،برگشت به خان رِ ی نداشتم.. تماِم طوِل مس شی .. ابدا آرامش و آسادیرس یگوشم م
 و تب کرده نشسته بودم و تواِن حرف زدن نداشتم..  هوشیب

کنارش   زاتی با تجه گهیو دو سه تا دکتِر د مانی.. نگران نباش پیشیسرحال م کمی بخور  نویا ای _الوند ب
 هستن..

 کرد..  یم دی سردردم را تشد اخمم
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 .. خورمی_نم

برگشت.. مشت ِ دسِت چپم را   یاز کنارم فاصله گرفت و دسِت خال  یلحظات  یو برا  دیپوف کش عارف
در حاِل مرگ   وارید نیزل زدم.. البرز پشِت ا میروبرو وارِ یبه د  بیو دسِت راست به ج  دمیکوب واریبه د

  یو آرزو م دمیکش یپشِت در انتظار م  مانی.. به اصراِر عارف و پدمیکش یبود و من هنوز نفس م 
زد و هر دو    یکنار  وارِ ی.. عارف کمر به دگشتیبرم یبه رواِل عاد  زیکاش زودتر همه چ یکردم که ا

 فرو برد و سرش را به عقب سوق داد.. بشیدستش را در ج 

 حرف نداره..  مانی_کاِر پ 

از بسته شدِن دِر اتاِق البرز   قهیو هفت دق  ستی ب بایبودم.. تقر دهیرا د  مانیمن حرف نداشتِن کاِر پ و
 یقفسه   نِ یب  یی.. جادمیشن یدردناکش را به وضوح م  ی نهیگذشت و من هنوز خس خِس س یم
کرد..   یلرزانم را تا م یلرزش داشت کم کم زانوها نی.. ادیلرز  یکمرم م ی رهیسوخت و ت یام م نهیس

 یاز اتاق به گوشم م یفیضع یمکالمه  یآخ نکشم.. صدا یدندان گرفتم که از درد و درماندگ نِ یلب ب
زدن.. چه به روِز البرز آورده بود آن مرِد پدرنما...   ادیفر یبرا  دمید یدر خودم م یادیز  ازِ یو ن  دیرس

بدنش را   ِف ی زِش خفرفت.. لر ینم کنار دمیالبرز از مقابِل د یعرق کرده   یِ شانیپوسِت سرخ و پ  رِ یتصو
انداخته...   یمن و البرز را در چه مخمصه ا دیفهم  یم ومرثیکردم و کاش ک یدستم حس م  رِ ی هنوز ز

  یقیکردم.. ؟! عارف نفِس عم  یچه م دینداشت و من با ی.. البرز حاِل خوب دمیبخش یخودم را نم 
قلبم نشست و مشت   ینگران... دستم رو دلکه به سمتم سر چرخاند.. دلتنگ بودم و  دمیو د دیکش

 کردم.. 

 ؟ یکن یم کاریبا خودت چ ی_الوند؟ دار 

  نهیس یِ استخوان ی وارهیکه قلبم با شدِت هرچه تمامتر خودش را به د یو در حال   دمیسمتش چرخ به
 لب زدم:   دیکوب یام م

 بمون عارف!  نجایبمونه.. امشبو ا  نازیپر ِش ی ارت.. پ زنگ بزن و بگو شب بره عم  مای_به س

دست از شکنجه کردنم برداشت و    مانینزده بود که باالخره پ ی.. هنوز عارف حرفدمینگاِه ماتش را د و
  یبود و گردنم درد م نی.. سرم سنگدمیفاصله گرفتم و چشم باال کش واریمکث از د یدر باز شد.. ب 

عرق   یها انه دوِر گردنش بود و د  یپزشک  یِ .. گوشدهیدر هم کش یفروغ و ابروها یب یکرد.. چشم ها
داشت ِسُرِم البرز را   یکیکه  دمیدو نفر از همکارانش را د اشی .. از پشِت انداِم عضالن اشی شانیپ یرو
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من حروِف درهِم مغزم را به هم  یکتش بود.. عارف به جا دنِ یدر حاِل پوش یگر یکرد و د یچک م
 : دیاند و پرس چسب

 _حالش چطوره؟ 

.. چه دیکش یدغدغه نفس م  ینگاه کردم که چشم بسته آرام و ب یبه البرز  میگلو ِس یمن با توِپ تن و
کردم؟! البرز نفس   یدست و پنجه نرم م  لییداشت که من در حاِل مرگ بودم و داشتم با عزرا یتیاهم

 ...دیکش یم

 کنه.. اما.. اما... ینم دشیتهد ی.. خطر نی_نگران نباش

  یبود و چشم از البرز برنم  زیداشت؟ گوشم ت یدر پِ  ییاما چه خبرها نی.. امانی خدا لعنتت کند پ و
  نروزهایسِرپا ماندن نداشتم.. ا یِ خوردم که نا فیخف   یکتفم را نشانه رفت و تکان مانیداشتم.. دسِت پ

کاش کنارم بود و   یا ه... آخ کدریبود و ح   یمناسب ی نهیداشتم به تنها نبودن.. عارف گز یمبرم  ازِ ین
 البرز نزدم...  تِ یاز وضع  ی... مقصر خودم بودم که حرفومرثیکرد در برابِر ک یم یپدر 

  یرو گذرونده.. روبرو شدن با مسائل  یبد  ِط یاما چون البرز شرا گمی_الوند.. برادِر من نگران نباش.. م
که  یفهم  یبزرگ بوده واسش.. م یاد یشوک ز نیده.. اکه ناخواسته البرز باهاش دست و پنجه نرم کر

 گم؟یم یچ

که ابدا   یام.. همانفراتر از فهم بود... البرز خوِد من بود.. خوِد شکسته و درمانده  یز ی چ دم؟یفهم یم
  ایبا آن زن و مرد هنوز.... خدا ییاروی حال البرز با وجوِد رو نیبودن! باا یقو  یکرد برا یتالش نم 

 شکرت.. برادِر من مرد بود... مردتر از من...

 رو بودنت حساب کنم؟   تونمیتو.. کنارش باش.. م کمیسکوت..  کمی آرامش..  کمی_

 عارف دست پشِت کمرم گذاشت..  و

  یله او چهارساعته.. نگران اون نباش.. االن البرز از هر مسئ ستی_خودم حواسم به شرکت هست.. ب
 مهمتره! 
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در  ستادهیانداخت که ا یبه چهارچوِب در و مرد ینگاه می کرد ن  ی که داشت سرِم البرز را چک م یدکتر 
و کناِر تخِت البرز   دیپا چرخ  یپاشنه   یکرد و رو میرا تنظ نکشی ع گریحاِل جان دادن بود.. دکتِر د

 گفت:  یلب  رِ ی و ز دیکش اشی شان یبه پ یدست

 .. ستین  ی.. مشکلنیی_تبش اومده پا

گفت.. عارف   یبلند دِ یبه عقب چرخاند و خسته نباش   یکتفم بود و سر  یهنوز دستش رو  مانیپ
 آهسته تر گفت: 

 کنم..  یم ی_برو الوند.. کنارش باش.. من بچه هارو راه

انداختم که داشت با   ینگاه می ن مانیبه دست تا کنارمان آمدند و من باالخره به پ فیدکتر ک هردو
 داد.. چند ضربه به کتفم زد و گفت:   یسر تکان م اننیاطم

خونه و حضوِر تو واسش خود   نیکردم.. ا  یکه فکرشو م هیزی تر از چ یگذشت.. البرز قو ری _به خ
 رسونم.. ی.. خودمو منی زنگ بزن هیاومد فقط کاف شیپ  یاگه هر مشکل ششیدرمانه.. برو پ

ادب تکان   یبه نشانه  یسر  می.. هر دو دکتِر روبرو دور شد دمیاز کنارم فاصله گرفت و از مقابِل د و
باشد.. کناِر   ستادهیا مانیدادم پ ی که احتمال م یی.. جادم یدادند.. از کنارم که گذشتند به عقب چرخ

  یمن به مکالمه  وگفت  یکنم  یاکتفا کردم.. خواهش م  مانی عارف بود و من تنها به گفتِن ممنون پ
انداختم و  ی نگاه می.. رو به عارف ندیکش یکردم.. البرز نفس م ییاعتنا یهر چهارنفر ب نِ یماب

قدرشناسانه سر تکان دادم که با تکاِن سر جوابم را داد.. پا به اتاق گذاشتم و در را پشِت سرم بستم..  
  رِ یتصو... و  فشیانداِم ظر بارهگذشت؟! حاال دو یداد.. چند وقت از نبودنش م  یغم م یاتاق بو

  یو دستم را برا ستادمیدادم.. کناِر تختش ا یالماس در برابرم جان گرفت.. اخم کردم و به خودم تکان 
خوش خبر بود و دلم لک  اشنهی س یشدِن قفسه  نییدادم.. باال و پا  هیبه تاِج تخت تک ختنیفرو نر
ِک نرِم تخت البرز  تش ینشستم و تکان ها تختخم شدم و لِب   یمعطل ی.. بشی لمِس موها یزد برا
 اشی شانی پ یِ مالحظه رو ی.. دستم بدمیرا د شیگلو بِک یداد و من جابجا شدِن س فیخف   یرا تکان

 دهیمحسوِس پشِت دستش کش یِ خدارا شکر کردم.. نگاهم از کبود یِرلب ینشست.. تب نداشت و ز
نرمش فرو رفت و   یِ موها نِ یب  می.. پنجه هامبرادر ی.. دلتنگ بودم برا دمیشو*" بوس یشانیشد و پ

 زمزمه کردم: 

 کابوِس بد.. هیکابوس بود..  هی_تموم شد البرز.. تموم شد داداش.. فقط 
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دکمه   ِف یانداختم.. رد نیزم  یرا بوسه زدم و کِت تنگم را از تنم کندم و رو اشیشان یو چندبار پ  نیچند
و به پهلو  دمیتخت دراز کش  یتوجه به زمان و ساعت کنارش رو  یرا باز کردم و ب راهنمیپ یها

مبادا تب کند   کهبرنداشتم  اشی شانیآرام بود و من دست از سِر پ شهیمثِل هم هوش ی.. البرِز ب دمیچرخ
و چشم بستم.. تنم، فکرم، دلم خسته بود و  دیرس  یبه گوشم نم  رونی و متوجه نباشم.. سر و صدا از ب

 یو آهسته نفس م قیبرگشته باشم عم یماراتِن سخت یِ از دو ای.. گوزدیبدنم نبض م   یجا یجا
 دادم.. یم هیهد امهیحضورش را به ر یِ و هوا دمیکش

 .. تموم شد!نجاستی_بخواب الوند.. البرز ا

اما چشم باز نکردم و دست از سِر لمس کردنش   ردب یخودم تکرارش کردم.. خوابم نم یبار برا نیچند و
 داشتم و البرزبود...  ازیبه بودنش ن  بیبرنداشتم.. عج

 

 

 

 

 

 دیعادت کند طول کش  یکی محض فرو رفته بود.. تا چشمم به تار یِ ک یچشم باز کردم اتاق در تار یوقت
 یِ ام را از پستوخسته  یِ صداشدم و  زیخ  می.. نزدی برق م یک ی .. چشمانش در تاردمیو باالخره البرز را د

 و خش داشت:   دیلرز یفرستادم.. م رونیحنجره ب 

 !؟ی دار یب  ؟ی_البرز... خوب

داد.. بلند   یگردن را انجام نم  ِف ی حرکِت خف نیمکث کرد و به سمتم سر چرخاند.. معموال ا یا لحظه
نگاهش   رِ ی آب گشتم اما نبود.. البرز هنوز مس یوانیشدم و آباژور را روشن کردم.. با چشم به دنباِل ل

زانو زدم و دسِت   تخت یمن بودم.. نفسم به شماره افتاده بود و باالخره دست از تکاپو برداشتم و رو
 سرش نشست.. رِ یچپم ز

 ! جانم داداش؟ جانم؟ ؟یخوا  یم یز ی_چ
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 داد.. همچنان تب نداشت..  یبهم آرامش م مشیمال نفِس 

 خونه و منم کنارتم.. بخواب داداش.. بخواب.. یکه آرامشتو به هم بزنه.. برگشت ستین یز یچ گهی_د

 اشی شانی نمود.. لب به پ ینوِر آباژور زرد م یچشمش گود افتاده بود و رنِگ صورتش به واسطه  رِ یز
  یسکوِت چندساله، انتخاب نیدانستم ا یکه خوب م زد یرف م .. کاش البرز ح دمش یچسباندم و بوس

 بود! یاجبار 

تو  مونی رفته.. واسه من و تو که کِل زندگ یاومده نه خر  ی.. نه خر فتادهی ن یاتفاق  میفکر کن ای_ب
  زهیبه هم بر اهمی.. اگه تماِم دن وینه من جز تو کس  یدار   وی! نه تو جز من کس هیبوده کاِر راحت  ییسرباال

 .. چوقتی خوب نبودم.. ه  نقدریا چوقتینکردم.. ه یکنم.. البرز تو نبودت زندگ  یمن ولت نم

بود..  می حرف ها یِ بابت مطمئن بودم که البرز گوِش شنوا نیو لبخند زدم.. از ا دیکش یق یعم  نفِس 
ردم و به  اش باال آو  نهی و پتو را تا س دمیکش رونی گردنش ب رِ یمثِل البرز نفس تازه کردم و دست از ز

شب را نشان   مهیاتاق سه ن وارِ یاز د زانیهوا خوب بود... ساعِت آو یانداختم.. دما ینگاه میشوفاژ ن
 داد.. یم

 .. ارمی_وقِت قرصاته.. صبر کن واست آب ب 

  یآوردم و رو رونی ب یعسل یمخصوِص قرص را از دروِن کشو یتخت بلند شدم.. جعبه  یاز رو و
  یدلتنگ نیدانستم که ا یداشت.. دلتنگ بود و من خوب م یتخت گذاشتم.. البرز چشم از من بر نم 

  هیپا  آباژورِ چراِغ باِز  دنِ یزدم.. راهرو را رد کردم و با د رونی .. آهسته از اتاق بشدیبرطرف نم  یبه راحت
کاناپه بلند شد و من  یِ از رو دنم یبلند وسط سالن تازه حضوِر عارف را به خاطر آوردم.. به محِض د

تکان داد و من  یشد.. سر  یوجودم پر از قدرشناس ی.. همه  دمیرا د زیم یرو  یقهوه  یفنجان ها
 یمبل بود و نگاهش، به من... چند دکمه  یِ پشت ی.. دستش رو ستادمیاز حرکت ا ی لحظات یبرا
و نفسش را    دیبه پشِت گردنش کش ی.. دستدمیشدِن کمربندش را د زانیباز بود و من آو  راهنشیپ

 را بستم و گفتم:  راهنمی فرستاد.. سه دکمه از پ رونی شل ب

 !یینجاینبود ا ادمی_

 زد..  ییکج و با صدا لبخندِ 

 .. البرز چطوره؟ هیکاف ی_خوب باش
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 آب گفتم:  وانِ یل یِ ادآور یآمده انداختم و با  رِ ی به مس ینگاه مین

 .. امی و م دمی_وقِت قرصاشه.. بهش م

 .. کنارش باش! تنها نمونه بهتره..ستیالزم ن_

 بودم... به آشپزخانه اشاره کرد و گفت:  ونیدر جسِم انسان بود.. بهش مد یعارف به حتم فرشته ا و

 _زود باش.. 

بود را کنار زدم و سر تکان دادم.. به  ختهیر امی شانیپ یرو   یحواس  یکه با ب یآشفته ا یِ من موها و
کاناپه نشسته بود و نگاهم   یبرگشتم، عارف رو  یولرم پر کردم و وقت  یآب وانِ یلسمِت آشپزخانه رفتم و 

زد.. من  ی برِق خاص شچشمان دنم یکرد.. به سمِت اتاق رفتم و البرز به سمتم سر چرخاند و با د ینم
گذاشتم و خم   یعسل  یرا رو وانی و خدا لعنتم کند.. ل  دیترس   یبلد بودم.. هنوز م ینگاه را به خوب نیا

قرص   دی قرارش دادم.. با دهیخواب  مهیسرش گذاشتم و بلندش کردم و به صورِت ن رِ ی شدم.. دست ز
  نِ ی ب زدیالبرز دو دو م یو کِف دستم نگه داشتم.. چشم ها دمیکش رونی.. چند قرص از بسته بخوردیم

را به لبش زدم   وانیل رنگارنگ و من.. دهان باز کرد و من قرص ها را در دهانش گذاشتم و یقرص ها
 و گفتم:   دمیاش را بوس  یشان ی.. پ دیو نوش

 .. یبخواب یتون  ی_حاال بهتر م 

 آوردم که تمام شده بود و گفتم:   رونی برگرداندم.. ِسُرم را از دستش ب هیدوباره البرز را به حالِت اول و

  یچ ی.. از هزنمی و مدام بهت سر م ذارمی.. دِر اتاقتو باز مرونهی! اما عارف ب رمینم یی_آروم بخواب.. جا
 نترس! 

  نهیکردم.. پتو را تا س میشرتش را تنظ یت ی قهیرا کنار زدم و  شیبست و رو برگرداند.. موها چشم
 شهینبود که هم صی البرز قابِل تشخ یِ دار یماندم.. خواب و ب یهمانجا باق یلحظات یو برا  دمیباال کش

خس خِس    از ی.. حاال خبر دیکش یو منظم نفس م شدیم نییباال و پا  یبه آرام نهیس یقفسه  نیا
 یزدم و در را باز گذاشتم.. عارف رو رونیبعد از اتاق ب  ی قهیدق ستینبود و تب نداشت.. ب نهیس

خبر از حضورش داشت.. تلفنم را از  دیرس  یکه از آشپزخانه به گوش م ییکاناپه نبود و سر و صدا 
زل زدم..   یخال  یاکه عارف بود نشستم و به فنجان ه یکاناپه ا یِ و رو دمیکش رونیشلوارم ب  ِب یج

را   نازیپر یزدم و شماره    ای.... دلم را به درنازیشب بود و پر مهیخواست.. ن  یرا م  نازیپر یدلم کم دیشا
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و قد   دمیخواب آلودش را شن  یبوق صدا  نیبوق. دو بوق.. سه بوق.. باالخره بعد از هفتم کیگرفتم.. 
 راست کردم.. 

 _الو؟

مبلها رد شدم و بدوِن برخورد با   نِ یبه آشپزخانه انداختم که هنوز عارف آنجا بود.. از ب ینگاه مین
را در  نمینداختم که ماشنگاه ا  اطیسالن رفتم و به ح یبلنِد گوشه  یگل به سمِت پنجره  یگلدان

 جا گذاشته بودم...  ومرثیبرنداشت.. آن را مقابِل عمارِت ک 

 شده؟  یز ی چ ؟ی_الوند؟ خوب 

 را پر کرد..  ی نفِس نگرانش گوش و

 ناز؟ ی_پر

 ؟ ییشده الوند؟ کجا  ی_جانم؟ چ

خواب  یشده قصِد خروج نداشت.. صدا نینفر ِس ی توِپ تن نی.. ادمیمتورمم کش یبه گلو یدست
 کرد.. یچقدر عضالتم را منقبض م نازیپر یآلوده 

 کردم..  دارتی_ب

 البرز خوبه؟  ؟ی.. تو خوب ستی_مهم ن

و هوا سرد بود.. نوِر ماه آسمان   دی بار  یسرد نشست.. باران نم یپنجره  یکج شد و کِف دستم رو لبم
 کرد..  یرا روشن م

 به!_خوبم.. البرز هم... خو 

 تخت نشست..  یفرستاد.. متوجه شدم که رو رونیرا پوف مانند ب   نفسش

 ناز؟ ی_پر

 داشتم.. دیگفتن ترد یبود.. برا امدهیبه پشِت سرم انداختم و عارف هنوز ن ینگاه مین

 بهت بدهکارم..  یمعذرت خواه  هی_
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 کنم.. یمن قطع م یزنگ زد نی_اگه واسه ا

 داد.. ینم یعذرخواه یمغرور دل شکسته بود و اجازه  دخترِک 

 ..  ستیدلم، قرار ن یوقته که تو خونه  ی ل ی.. خیتابمو آروم کن  ی_نه.. زنگ زدم دِل ب

دندانش   نِ یقلبش گذاشته بود و لبش ب یدانستم که دخترک دست رو یم دهیکرد و من ند سکوت
 ..شدیفشرده م

 بشه.. برو استراحت کن!  داریب  خوامیکنارته.. نم مایس دونمی_م

 _الوند؟

 از طعِم شکالت..! ی.. نوازشدی طلب   ینوازش م میو دست ها دیکوب  یم بیکردم.. قلبم عج  سکوت

 _جانم دختر؟ 

 سرد برداشتم.. ی شهیکرده ام را از ش خی شد و من دسِت   یطوالن  یکم سکوتش

 _حالت خوبه؟ 

 واست از حالم بگم.. نمیرو س  یدوباره سرتو گذاشت ی بهتر باشه وقت  دی_شا

 و حس کردم که دوباره لبش را به دندان گرفت..  دیخند  نفسش

 کارو نکن..  نیا نازی_لبات.. پر

 را حس کردم..   ختی ر شیکه ناخواسته به صدا یناز  من

 ؟ی_چه کااااار 

 .. شدیفرو بردم.. عضالتم بشدت منقبض بود و فکم مدام جابجا م بمی را در ج دستم

 _بخواب دختر!

 بود..  امدهیزدم.. هنوز ن دیبرگشِت عارف را د  رِ یسکوت کرد و من دوباره مس  نازیپر
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 مونده؟! شتی نشده؟ چرا آقا عارف پ یز ی _مطمئن باشم چ

 فرستادم.. رونی را شل ب نفسم

 البرز هم خونست.. فکر کن جشِن برگشِت برادرمه.... میهم بمون ِش ی شب پ هی می_خواست

 باال رفت:   شیصدا متعجب

 ! ن؟یالوند! شما خوب یگفت؟ وا یدکترش چ ؟یچطور  ؟یک  ؟یگیم ی_جد

 به گوشم خورد:  ما یاعتراِض س  یصدا و

 ! ؟یزنی حرف م  یبا ک ؟یدار یب  نازی_پر

 ربط به من نبود..   یرا با دست به عقب سوق دادم.. اسارِت عارف ب میدندان گرفتم و موها نِ یب لب

 .. زمی.. بخواب عزیشکی_با ه

 .. زدمیبه عارف سر م   دیبه عقب بردارم.. با یهوم گفتنش باعث شد قدم و

 هم راحت بخوابه.. مای_امروز عصر.. حالش خوبه دختر.. بخواب بذار س

خوب کردِن احوالم را استادانه بلد  نازیداشتم.. پر یتر را به گوشم رساند.. حاِل به ش یصدا یخنده  و
 بود..

.. الوند.. شن یخوشحال م  یلی.. مطمئنم خگمیم نای.. به مامان ایخوشحالم کرد یل ی_قربونت برم خ
 من.. من..

 آورد..  ن ییرا پا  شی تِن صدا و

 .. ری_دوستت دارم.. شب بخ

دخترِک شرمزده با   رِ ی.. تصودی و نفسم خند بزنم تلفن را قطع کرد یفرصت کنم حرف  نکهیقبل از ا و
 سرخ مقابلم زنده شد... یگونه ها

 _واست قهوه آوردم.. 
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قهوه به دست داشت.. تلفِن   یکی که دو فنجاِن بزرِگ سرام دمیو عارف را د دمی پا چرخ یپاشنه  یرو
 و به سمتم آمد.. دیکِف دستم را د یجاخوش کرده 

 .. البرز هم خوابه.. بخور که سردردتو کم کنه..ری_بگ

گذاشتم و فنجان را از دستش گرفتم..   یا شهیبلنِد ش  هیپا زِ ی م یجهت کج شد.. تلفن را رو  یب لبم
 کرد و انگار تازه متوجهش شده بودم.. یسرم درد م

 _دستت درد نکنه..

 کاناپه نشست..  یو رو دیخند عارف

 بگذرونه..  ری_خدا امشبو به خ 

کاناپه   یو رو دیاز قهوه نوش ی.. عارف جرعه ادمیکش یق یدادم و نفِس عم هیستوِن وسِط سالن تک به
 و لم دادم..  دمیاز عارف قهوه نوش تی لم داد.. به سمتش رفتم و کنارش نشستم و به تبع

 گذشت.. تموم شد..  ری به خ ی_همه چ

کف چشم دوخت.. نفسم را   ِک یزانو خم شد و به سرام یکه رو دمیسمتش گردن کج کردم و د به
 کتفش گذاشتم..  یفرستادم و دست رو رونی پرفشار ب

 _با کمِک تو.. 

 بود...  یتکان داد و سکوت کرد.. عارف تکرار نشدن یسر 
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  شیکاناپه بلند شدم و تا کناِر پنجره پ ی.. از رودمیچشماِن متورم و سرخ شده ام کش یِ پا یدست
بود.. خسته بودم   دهیبخش  یهنوز رخ نشان نداده بود و نورش وسعِت آسمان را روشن دیرفتم.. خورش 

صبح هزار بار   خودِ تا  نکهیداشتم.. البرز چند متر دورتر در اتاقش خواب بود و باا یاما امروز، حاِل خوب
  یراحت بود.. حت المی و خ دیتپ  یک کرده بودم اما قلبم آرام مرا چ اشیدار یبدن و خواب و ب  یدما

بود و حاال...   دهیخانه رنِگ آرامش ند نیگذشته را مرور کنم.. ماه ها بود ا یخواست روزها یدلم نم
باال رفتن سن داشت خودش را  ن یکرد.. ا یم  یتاب یب روز یکه از د دمیدردناکم کش ی نهیبه س یدست

برگ، آفتاب و   رِ ی دختر مثِل انگوِر ز نیخواستم.. ا یرا م  نازی دم شکار بودم که پرداد و از خو ینشان م
چرخاندم   یسر  دم؟یفهم یخشن از عشق چه م یا هیو روح  دهیپوس  یبود و من با افکار  دهیمهتاب ند

حرف   نِ ی شده بود و ب یراِه شب زنده دار  مهی ن قِ یرفانداختم..  ینگاه میو به عارِف غرق در خواب ن
 نیبود.. ا یقهوه، خواب از چشمانم فرار  دنِ یدر اثِر نوش نازیزدن خوابش برده بود و من، به قوِل پر

  دیو با زدیاز حد در ذوق م شیب نمی ماش یِ خال یپررنگ داشت.. جا ینقش امیزندگ یجا یدختر در جا
  یِ تم و پتو به دست وارِد سالن شدم و روگرفتم و به سمِت اتاقم رف صلهکردم.. از پنجره فا   یم یفکر 

و لک شده را با    یخال یفنجان ها یزد و دوباره به خواب رفت.. همه   یفی عارف را پوشاندم.. غلِت خف
به شستِن ظرف ها فکر کنم  نکهیصدا به دست گرفتم و به سمِت آشپزخانه رفتم.. قبل از ا  نیکمتر

قصِد اتاِق البرز کج کردم.. طبِق معمول تکان نخورده بود و هنوز خواب بود.. پتو مرتب   بهآشپزخانه را 
  یاز سِر آسودگ یبود.. نفس دهی چی به خصوص در فضا پ یعطر   یِ هوا مطبوع و بو ی.. دمامیو تنظ

  اقاز ات نی داد.. پاورچ یِش صبح را نشان مخدا را شکر کردم.. ساعت ش اردمیل یباِر م یو برا دمیکش
  فیداشت.. دوباره وارِد آشپزخانه شدم و ظروِف کث یدانستم البرز خواِب سبک  یزدم که خوب م  رونیب

پر کردم.. کره و مربا.. عسل   یوسط را از چند نوع خوراک  یِ چوب  زِ ی را باز کردم و م خچالیرا شستم.. دِر 
 ..قوانی ل  رِ ی و خامه.. گردو و پن

بچه ها   یر ی گ وهی آبم یو با دست آب گرفتم.. صدا دمیکش رونی ب خچالینداشتم و چند پرتقال از   ریش
از  یِ و قوا  دمینوش ستادهیقهوه دم کردم.. ا یکرد.. در آخر قهوه ساز را به برق زدم و فنجان یم  داریرا ب

با گردو و پسته  یمعجون  ز،البر یدست رفته ام دوباره برگشت.. دوباره و چندباره نفس تازه کردم و برا
زدم و کتم را که هنوز    رونی شده بود.. ابدا خسته نبودم.. از آشپزخانه ب فیو عسل و موز گرفتم.. ضع

اتاق به دست گرفتم و به چشم  یرا از سبِد گوشه    فشیکث  یکناِر تخِت البرز بود را برداشتم و لباس ها
هنوز هردو خواب.. لبم هدفدار کج شد.. لبخند   وانداختم.. هفت بود  ینگاه  میالبرز ن یبسته  یها

  با یانداختم و خودم دوِش تقر یی را در لباسشو فیکث ی لباس ها یزدم به حاِل خوِب امروزم.. همه 
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شده بود..  دهیتا وسِط اتاق کش  دینور خورش .. زدم رونیاز حمام ب  دهیگرفتم.. حوله پوش یای طوالن
کمد   یکرد.. روبرو یحالم را خراب نم زیچ چی... هد یکش یم نبالشم گرد رِ یز  یلعنت  یِ کتاِب فارس

 مین ی نهیآ  یو روبرو دم یپوش کی به  کی.. دمیکش رونیب  یمشک  یو شلوار  دی سف راهنی و پ ستادمیا
ام را پوشانده بود.. با دست   یشانی پ یهمه  سمیخ ی... اخم نداشتم و موهاستادمیتوالت ا زیم یقد

کرد..   یم داریبچه ها را ب  شیرا زدم چون سر و صدا دنی سشوار کش دِ یهمه را به عقب سوق دادم و ق
به اتاِق البرز زدم و هنوز خواب   یزدم.. سرک  رونیو از اتاق ب  دمیسرم کش  یِ سیخ  یِ رو یکوچک  یحوله 

 بود.

  چکدامیخواب کردِن ه یکردم.. ابدا قصِد ب یربط به قرص ها نبود و من درک م  یب  قیخواِب عم نیا 
 یاگر ناِن تازه م شدیداده بود فکر کردم چه م رییکه حالتش را تغ دمیعارف را د یرا نداشتم.. وقت

زدم..   رونی انه باز خ  یپوِل چرم و کِت بلند  ِف یو ک دیرا خشک کردم و با برداشتِن کل میگرفتم؟! موها
  رِ یو مس  دمیراه بود.. کت را پوش یا قهیده دق بایتقر یینانوا نیبه اول دنینداشتم و تا رس نیماش

از شبنِم شِب گذشته نم داشت و چند لکه ابر آسمان را    نیکردم.. زم یرا ط اطیح  یسنگفرش شده 
 یزدم.. گنجشک ها  رونیب  نهکت فرو کردم و از دِر خا ِب یکرده بود.. هر دو دستم را در ج نیمز

 نیقلِب دردناِک ا یبرا یرو ادهیدادند.. پ یم دیرا نو دیزدند و شروِع روِز جد یم  غیسرمازده ج 
خواست    یکردم.. چندان جوان نبودم و دلم نم  یمراعاِت حالم را م شتریب دیمناسب بود.. با میروزها

و چهار سالم بود و افکارم   یکنم.. س اضافهالبرز و خانداِن بازرگان  یِ فکر  یبه دغدغه ها یدغدغه ا
.. به  مودمیبرگشت را پ رِ ی مس یو معمول یو با دو نان سنگِک کنجد  دمیرس یی.. باالخره به نانواشانیپر

باشگاه رفتن را از   دینبود.. با رمیاخ  یروزها یِ هوا و تنبل   یربط به سرما یهن و هن افتاده بودم که ب
را در قفِل در نچرخانده بودم که با   د یساعت هشت بود.. هنوز کل  دم یرسبه خانه   یگرفتم.. وقت یم سر

رنگ پارک شده بود.. آِب دهانم را قورت    دیسف ینیجا خوردم.. چندمتر دورتر پشِت ماش  نمیماش دنِ ید
خلوت را از نظر   ابانِ یخ یِ دو سو دهیخودم بود؟ ابرو در هم کش نِ یکردم.. واقعا ماش زیدادم و چشم ر

نان به دست  یرمردی و پ یبا لباس فرم و کوله پشت یمدرسه ا یگذراندم.. جز چند دختر و پسربچه 
به   نیکه مز یو برِگ کاغذ دمی را خوب برانداز کردم.. پوف کش  نی.. جلو رفتم و ماشدمیرا ند یکس
 حروف و کلمات را خواند..  شدیهم م نجایورد جلِب توجه کرد.. از همداشب یِ بود رو بای ز یخط 

..  رهی نم شی ما پ لِ یطبِق م یهمه چ شهیکنه هم  یبه آدم ثابت م  کیاتفاقاِت کوچ یسر  هی ی"گاه
 الوند!" یقرار مالقات بذار  هی.. منتظرم خودت یجا گذاشت نتویماش یالبرز رو ببر  یاومد
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وجود نداشت.. ابرو   یقابل توجه  زِ ی زدم.. دوباره دو طرِف کوچه را از نظر گذراندم.. چ  یحرص  یپوزخند
  اطیدور شدم و به محِض باز کردِن در، پا به ح نیاز کناِر ماش یواکنِش خاص  یو ب  دمیدر هم کش

بود..  کردهفرو  بشی .. هردو دستش را در جدمیاول عارف را پشِت پنجره د یگذاشتم و همان لحظه  
نامحسوس تکان داد و من  ی.. نان را ها به دسِت راست دادم و جلو رفتم.. سر دیکش ینتظارم را ما

خانه متروکه   نینشست و وارِد سالن شدم.. امروز ا ری سِر ش یکردم و دسِت چپم رو یسه پله را ط
 نبود...

 .. ری _سالم.. صبح بخ

 آوردم و عارف نان ها را از دستم گرفت  رونی را ب کفشم

 ! ری.. صبِح توهم بخ _سالم

 ..ستادمیو مقابِل عارف ا دمیکانتر د  یرا رو چمییسو

 تو.. اریب  نمویزحمت بکش ماش هی.. تو برمی _خودم م

نبود.. نان را گرفتم   حی توض  یبرا یبراندازم کرد.. عارف چندان از موضوع خبر نداشت که فرصت   کنجکاو
 اشاره کردم.. چییو به سو

 ..ی ر یم ی_ممنون که دار 

  میبرداشت و بعد از ن  یفرستاد و کتش را از چوب لباس رونی حرف تنها نفسش را شل ب  یعارف ب و
گرِم خانه   ِط یبه مح  یباز گذاشت.. سوِز سرد  مهیزد و در را تا ن رونی برنده به من از سالن ب ینگاه

کردم..   زانی آو یچوب  یِ صندل  یِ ه پشتو نان ها را در سبد گذاشتم و کتم را ب دمی رسوخ کرد.. پوف کش
 بود.. به زحمت لبخند زدم.. داریکه ب دمیبه سمِت اتاِق البرز رفتم و د

 !؟یشد دار یب  ی.. کری _صبح بخ

گذاشتم که  اشی شان یبه پ یاتاق را روشن کرده بود.. دست یِ فضا دیلِب تخت نشستم.. نوِر خورش و
شناختم.. با   یخوش رنگش بود که خوب م یها هیدر قرن یز ینگاهم کرد.. چ  قیچشم چرخاند و عم

 کرده بودم..  یحس زندگ نیا

 ..میماهه که باهم صبحونه نخورد نی! چندیر یجون بگ یصبحونه درست کردم که بخور  هی_واست 
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شد و رو گرفت.. گردن کج کرد و به پنجره چشم دوخت که با پرده  نییباال و پا  شی گلو بِک یس
 ینگاه میخوش حالتش را با دست به عقب هل دادم و به اطراف ن یِ شده بود.. موها دهیپوش

 یملحفه ا رِ یز ی.. گوشه ادمیماه بال استفاده شده بود را د  نیکه چند یچرخدار  یِ انداختم.. صندل
 د پنهان شده بود..یسف

 صبحونه سه نفره..  هیتو و عارف.. _من و 

کردم.. هنوز با خودش و اتفاقاِت گذشته کنار   یدرک م یامروز دل و حوصله نداشت.. به خوب البرز
به جسمش   یکم دینبود.. با یحاال... فرصِت مناسب  یول میزد  یباهم حرف م  دیبود.. با امدهین

 .. دیکوب یبود.. هنوز قلبم محکم م ادی حرف زدن ز یکردم.. فرصت برا یم یدگ یرس

 .. رونی ب میری.. باهم مارمیب  توی_بذار صندل

اتاق رها   ینشان نداد و من از کنارش بلند شوم.. ملحفه را برداشتم و گوشه  یعکس العمل چیه
رخش زل  می و به ن ستادمیآوردم و حرکتش دادم.. کناِر تختش ا رونیرا از حالِت ثابت ب   یکردم.. صندل

بدنش   یرو ز .. جلو رفتم و پتو را ادمیشن  یبرگشِت عارف را م یه قصِد تمام شدن نداشت.. صدازدم ک
تخت بلندش کردم   یکردم و با دو دست از رو میشرتش را تنظ یتنش بود.. ت   یکنار زدم.. شلواِر راحت 

البرز   سال عادت داشتم.. ینبود که من سالها ینشاندم.. بلند کردنش کار چندان سخت  یصندل  یو رو
 توالت،   ِزی م ی.. از رودمیرا مرتب کردم و کوتاه خند شی دست ها بزرگ شده بود.. موها نیهم یرو

را شانه زدم.. گردنش را به سمِت چپ، کج    شیها ییخرما یرا برداشتم و با خونسرد  شیبرِس موها
توالت،   زیم یبرداشتم و بعد از برگرداندِن برس به رو شی موها دنِ یکرد و من دست از سِر برس کش

کوتاه آوردم.. به حتم  یهردو کتفش گذاشتم و فشار  یو دست رو ستادمیچرخدارش ا یپشِت صندل
  بردیرنج م یز ی دم که نفسش را فوت کرد.. البرز از چالبرز تواِن قدرت و فشاِر دستم را نداشت.. حس کر

 .. سوختیم میگلو ِس یتوِپ تن  یِ خال یِ کرده بودم.. جا یسال با آن حس زندگ انِ یکه من سال

مردنم صداتو  یتا لحظه  یالبرز.. اگه حت میفهم  یماست که فقط من و تو م نِ یب  ینقاِط مشترک هی_
 ... نمی.. خوب بودنتو به چشم نبنمیراه رفتنتو نب شنیسته م چشما ب نیا ی.. اگه تا وقتیکن غیازم در

 کردم زودتر جمله ام را تمام کنم.. یبه اندامش افتاد و من سع یمحسوس  لرزِش 

 نیکه دارم ا گمیکنه.. البرز، به جرات م یما رو به هم وصل م نمون،ی_بازم.. بازم اون نقاِط مشترِک ب
 ! یکنم که تو خوب باش  یروز و شبارو تحمل م
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را گرفتم و   یصندل یِ پشت یکج شد و من دست از سِر کتفش برداشتم و دسته ها شتریب  گردنش
..  ندیتوانست حاالِت صورتم را بب  یسر، م  یِ که از همان کج شدگ  دمید یدادم.. من م یچرخش را تکان 

 ..دمی را از آشپزخانه شن عارف یزدم صدا رونیاز چهارچوِب دِر اتاقش که ب

  میتا ن رسونم ی.. من خودمو می زنگ بزن شونیبه ا خوادی.. من با مهندسم.. نم یوان ی_باشه خانم مر
 .. باشه باشه.. خداحافظ گهیساعت د

داد  یداد.. تلفنش را در هوا تکان  ه یتک نتیو به کاب  دیبه محِض ورودم به آشپزخانه عارف پوف کش و
 و من اخم کردم.. 

 شده..  ینه من هستم نه تو.. زنگ زده بود بپرسه چ دهیبود.. د  یانوی_مر

 خورد.. یبه کتِف البرز زد و البرز تکان  ینشان بدهم جلو آمد و دست ی واکنش نکهیقبل از ا و

 .. خداروشکر رنگ و روت هم بهتره.. یمرد؟ دل نگرانمون کرد ی_خوب 

 به من انداخت و پلک زد..  ینگاه میالبرز باز هم سکوت کرد.. عارف ن  و

 فتاده؟ یکه ن  ی_آره خداروشکر امروز حالش خوبه.. اتفاق

قرار دادم و عارف به سمِت قهوه ساز   زی که رد شوم.. البرز را پشِت م ستادیزد و کنار ا یلبخند عارف
بهم انداخت و عارف   یز یقابلش گذاشتم.. نگاِه تالبرز نشستم و معجون را م یِ کنار  یصندل یرفت.. رو

 گفت:  یبا شوخ

 داره ها داداش.. ازی معجون ها ن نی_بدِن ماهم به ا

باشد.. من   ی اصرار داشتم قو یاز حالِت نگاِه البرز برنداشتم.. حالش ناخوش بود و من به سخت چشم
معجون را   ستالِ یدسته داِر کر وانِ ی .. لشدیو تمام نم  میرا پشِت سر گذاشته بود  یسخت  یو البرز روزها

 بلند کردم و سرتکان دادم..

 _دهنتو باز کن البرز.. 

معجون را به لبش زدم و دهان باز کرد.. عارف با دو فنجان قهوه پشِت   اِت یقاشِق پر از محتو یِ سرد و
 را مقابلم گذاشت..   یکی نشست و  زیم
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 که زود برم..  خورمی_من زودتر م

 _باشه.. ممنون.. 

 پر را به سمِت دهاِن البرز بردم..  یاشق هاق و

 ..ستفه یکنم.. انجام وظ  ی_خواهش م

 وانیندارد.. ل لیرا به البرز خوراندم و در آخر با کج کردِن سرش متوجه شدم که م وانیاز ل یمی ن بایتقر
..  سوختی و گردو گرفتم و به دهان گذاشتم.. معده ام به شدت م  ریاز پن یرا وسط گذاشتم و لقمه ا

 ضعف داشتم.. 

 _الوند..؟!

 آورد ادامه داد:   نییپا  یقهوه اش را به لب زد و وقت عارف

ندارم.. خودم   نانی بهش اطم ادیمن فرستاده.. ز یِ رو جا  یوسفیاومده..  دیگفت باِر جد یم  یوانی_مر
 از بابت شرکت راحت باشه.. التیانبار.. فقط خواستم بگم خ رمی سر م هیعصر 

  یدسته  ینظر گرفت.. مِچ دسِت البرز رو رِ ی و البرز هم عارف را ز دمینگاِه معنادارش را به البرز د و
 .. سوختیام م نهیس  نِ یب  یز ی.. چدمیدستش را د یبرآمده  یبود و من رگ ها  یصندل

واسه امضا  ی اومد حتما زنگ بزن.. هر برگه و پوشه ا شی پ یشرکت و مشکل  ی دیراحته.. رس المی_خ
 شرکت..  فرستمیکنم و صبح م  ی.. امضا مارهی بود شب بده آژانس ب

صورِت البرز تکان دادم.. دهان  یاز خامه و عسل گرفتم و روبرو  یانداخت و من لقمه ا نییسر پا البرز
براندازم کرد.. فکم جابجا شد و    یعارف با حالت ِ خاصباز کرد و من لقمه را به دهانش گذاشتم.. 

 .. دمیسر کش کجایفنجاِن قهوه را 

 .. سیی_چشم ر

  ی را به من و البرز م اشی واشکی یبود و مشغوِل خوردن اما من نگاه ها  نیی.. سرش پادیکوتاه خند و
 ..زدی م بیعج  ی.. امروز عارف کم دمید

 با آژانس بره.. گمی مببرم کالس.. اگه زنگ زد  مارویس رسمی _نم
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وقت تلف کردن در خانه، البرز را   یبه جا شدیم دیتکان دادم و به البرز نگاه کردم.. شا دییبه تا یسر 
مالقات   نیآخر  شیپ یکرد.. چهارسال و اند یم یتاب  یب  یادی روزها ز نیا نیبردم.. پرو یبه عمارت م 

 یم د یمالقات شا نیحاِل البرز خوب بود.. ا یِ را باهم داشتند.. به دور از انصاف بود و به حتم برا
کنند.. حرِف   یی توانست خاطراِت خوِب گذشته را زنده کند که اتفاقاِت چندماِه قبل کمتر خودنما

را  اشی م که عارف صندلدر دهاِن البرز گذاشت یگر ید ینداشت.. لقمه   یتیمن ابدا اهم یبرا  ومرثیک
  شکمش گذاشت.. ِیروو قد راست کرد.. سربلند کردم که کِف هر دو دستش را  دیعقب کش

 نکردم..  یدگیبه کارا رس ادیهم که ز روزی کردم.. د ری د یلیشدم.. برم که خ ری س رِ ی_س

 که بلند شدم..  دیجو یم  یدهانش را به آرام یداشت لقمه  البرز

 ؟یدار  نی _باشه.. نوش جونت.. برو به سالمت.. ماش 

 داد و گفت:  یرا تکان  تلفنش

 آژانس.. زنمی.. زنگ ممیبهروز دنبالت کرد  نِ ی.. با ماشیباعجله رفت یل یخ  روزی_د

شانه باال    یدیق ینشان نداد.. با ب ی.. اما البرز ابدا واکنشندیکالمش را بب رِ یبه البرز نگاه کرد تا تاث و
به   یشوخ   یو کم ستادیالبرز ا یِ و عارف از کنارم رد شد.. پشِت صندل ستادمیو من کنار اانداخت 

 : خت ی ر شیصدا

 دربند..  ِک یشلیش می ریشب شام مهموِن من.. م هی_زود خوب شو 

از دِر  یکوتاه یانداخت و با خداحافظ  ینگاه می مردانه کرد.. به من ن یخودش تک خنده ا و
از   یدو قدم ی.. با فاصله ستادیچهارچوِب در ا  نِ یو کفش به پا ب دیزد.. کتش را پوش  رونی آشپزخانه ب

و نگراِن تِن کم  دیوز یم یبود..باِد سرد  اطیزل زدم که حاال وسِط ح نمیو به ماش ستادمیعارف ا
 پوشِش البرز بودم.. 

 فرمون.. یرو ی_اون نوشته 

 ه عارف دوختم که حرفش را قطع کرد.. گرفتم و ب نیاز ماش چشم

 شرکت کن.. ی.. حواستو جمِع کاراستیمهم ن  ادی_ز
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 کتفم گذاشت..  یزد و دست رو یپلک نانیاطم با

 .. ستیروبراه ن ادی _راحت باشه داداش.. فقط مراقِب البرز باش.. معلومه که حالش ز

 نمانده بود..   یباق  یتکان دادم که حرف  سر

شاهانه   ینطور یوقت بود ا  یلیخوابم برد.. بابت صبحونه هم ممنون.. خ هوی شبی.. ببخش دی_راست
 صبحونه نخورده بودم.. 

 را پشِت دستش پنهان کرد..  ششیزدم که ته ر اشی عضالن  یِ به بازو ی.. دست دیدوباره خند و

 _نوش جونت..

 .. اخم کردم که گفت: دیخند ی و مردانه م زی ر داشت

 هندستون کرده بود..  ادِ ی لتیف ی_متوجه شدم نصِف شب 

به دِر آشپزخانه انداختم.. انگار که امکان داشت البرز در چهارچوِب در  ینگاه م ی.. ن دیبلند بلند خند و
که  انداختمینگاه ن میباشد.. اخم نکردم اما به سمتش هم ن دهیحرِف عارف را فهم  نیو ا ستادهیا

 و گفت:  دیوباره خندمتوجه اعتراضم بشود.. د

 .. ری.. روز بخرمیم گهی_من د

 _خدانگهدارت.. 

البرز در چهارچوِب دِر   یِ خال یِ .. جادمیاز تِه دل کش یزد و در را بست.. آه  رونیباهمان لبخند از در ب  و
و   دیچشم باال کش ر،ی.. سر به زدم یآمده را برگشتم و البرز را د رِ ی .. مسزدیدر ذوق م یادیآشپزخانه ز

کرد..  ینم انشانیاگر البرز ب  یحت  دمیفهم ینگاهش را م ینگفته  یمغموم براندازم کرد.. من حرف ها
گفت.. چه به روزش آمده  یو از اتفاقاِت آن عمارت م  زدیپر از حسرت نگاهش کردم.. کاش حرف م

 نشستم و نفس تازه کردم..   زل زد.. کنارش زی و الماس..؟! چشم گرفت و به م ومرثیک دنِ یبود با د

 ؟ یشد ری_س

 دوشش گذاشتم.. یدست بلند کردم و رو ینشان نداد و من به سخت  یعکس العمل چیه
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 عمارت.. میبر ری دوش بگ هی_

 وحشت داشت؟  ومرثی.. از عمارِت کزدی سربلند کرد و من جا خوردم.. نگاهش دودو م شتابزده

 از نبودنت نگفتم..  یز ی. من.. چ. ننی خانم مشتاقن تو رو بب نی و پرو دری_آقاح 

 در حالتش نداد.. یر یی شد اما تغ نییباال و پا  شی گلو بِک یس

 ..می جمع کنم که بر  زوی_م

لب پنجره بردم.. کمتر از ده   یچرخداِر البرز را تا کناِر گلدان ها یمعطل نکردم.. بلند شدم و صندل و
مدت   یطوالن یدوش  یگذاشتم.. البرز را برا ییرا جمع کردم و ظرف ها را در ظرفشو زی م لِ یوسا قهیدق

  ی لباِس سرهم همانرا از کمدش برداشتم.. تصوِر البرز در  دشیجد یبه سمت حمام بردم و لباس ها
ش  البرز را تنش کردم و به غِم النه کرده در نگاه یساعِت بعد لباس ها میکودکانه درد به دلم نشاند.. ن

  دمیلرز یکه خنجِر نگاهش درست پشتم را نشانه گرفته بود.. من از درون م یکردم درحال  یتوجه  یب
دستش خبر از ضعفش داشت.. البرز را بغل   ِف یبود و حاال لرزِش خف دهی.. البرز رنج دکردیو سرم درد م 

ال به قّد بلندش  دستم انداختم و از با یرنگش را رو ینشاندم.. کِت مشک  یصندل  یزدم و دوباره رو
 راهنِ ی باِز پ  ی.. دکمه زدیو برق م دیرس  یدوشش م ی اش تا رو دهیبرس کش ینگاه کردم.. موها

اش زل زدم.. داد و من به صورِت اصالح شده  یرا نشان م اشنه یاز س یگردن و اندک  دش،یسف
 جواب ماند.. خم شدم و کت را تنش کردم.. کنار گوشش گفتم:  یبه لب آوردم که ب یلبخند

 ..بیالبرز اد یآقا یتر شد پیخوشت یبود پی _خوشت

انگار تواِن ناراحت   ، یبرادِر خون گانهی  نیانصاف بود اما ا یب  یادی کردم.. البرز ز یا  یمصلحت یخنده  و
البرز ِ    ادِ یوِر گردنش بستم و به را د یکردنم را نداشت.. هوا سرد بود و من شالگردِن پهن و بلند

و  شد ی.. صورتش سرخ مد یلرز یمثل بچه گنجشک م شهیبود و هم  ییچهارساله افتادم.. سرما 
  یب یبرادر  یک یدست ها بزرگ شده بودند..  نیهم  یرو نازیو پر یرعل ی.. البرز و امدیسف شیلبها

  رونیب نهی دلم را از س شدیکه کاش م یمعشوقه ا یگر یو مغرور و د دیرش  یک یانصاف و مسکوت.. 
  یبه خودم آمدم البرز رو یکوچک بود.. وقت یادیمن ز یبرا نازیپر دیفهم  یدل انگار نم نیبکشم.. ا
  ییروبرو ی  نهیو از آ ستادمیا اشی و پشِت صندل دمیاتاق.. پوف کش نِ یبود و من مات ب  رهی صورتم خ
البرز   دی.. شامیزد رونیرا به جلو هل دادم و از اتاق ب  یدل بود.. صن دهیکه ابرو در هم کش دمیالبرز را د

و تلفنم را به دست گرفتم و از دِر   فیچ و کیی.. سوشدیآماده م دیآماده نبود اما با دارید نیا یبرا
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  شتریرا فشردم و سوِز سرما لرزِش دسِت البرز را ب نیماش موتی .. از همان فاصله رمیزد رونی سالن ب
متوقف شدم..  ن یدِر ماش یبردم و روبرو نییالبرز را از سه پله پا یِ صندل  اط،یکرد.. در را بستم و با احت

نشاندم و کتش را مرتب کردم.. به نفس نفس افتاده   یصندل یزدم.. رو بغلدر را باز کردم و البرز را  
 تر شده بود.. نیسنگ میالبرز برابودم.. انگار وزِن 

 تحملش کرد.. شهیسرد شده.. نم یلی_هوا خ

را دور   نی زود ماش  یلیرا در صندوق عقب جا دادم.. خ ی هدف کج شد.. در را بستم و صندل یلبم ب  و
را    یهر دو رانش قرار داشت.. بخار  یزدم و پشِت فرمان نشستم.. نگاِه البرز به روبرو بود و دستش رو

را روشن    نیکردم.. پوسِت صورتم به گز گز کردن افتاد.. ماش میالبرز تنظ  یرا رو اشچهی در روشن و
 شترِ ی بود.. ب  نطوریهم شهی.. هم مینزد یکدام حرف   چیکردم و به راه افتادم.. در تماِم طول ِ راه ه

را به شب  اشی که روز، باِر خستگ یوقت  گشتیشب ها برم  مهیمکالماِت من با البرز به شب ها و ن 
 یِ گذاشت.. البرز گوِش شنوا  یجا م  میدوش ها یِ همه را رو  یمروت یداد و شب، با ب  یامانت م

 و رو به البرز گفتم: دمیبعد به عمارت رس  کساعتی بود.. کمتر از  میدردها

 .. کنهیدرو باز م یدمن هستم.. بمون تا در بزنم.. مشه  یبدون  هینباش البرز.. فقط کاف  یچ ی_نگران ه

نانوشته در زدم..   یشدم و بر طبِق قانون  ادهیسر تکان دادم.. پ نانی سمتم سر چرخاند و من با اطم به
و خودش   دی به گوشم رس یمشهد یبود.. چند لحظه بعد صدا فمی عمارت هنوز در ک نیا دیکل  نکهیباا

فشردم که   یرمکرد.. دستش را به گ زد و دست دراز یشد.. لبخند ِ جانانه ا ان یدر چهارچوِب در نما
 گفت: 

 .. نی_به به.. سالم آقا.. خوش اومد

 تو.. البرز باهامه!  ارمیب  نوی.. درو باز کن ماش ی_سالم مشهد

کج شد.. دستم را رها کرد و جلو   نی لبخندش را خورد و نگاهش به سمِت ماش هیاز ثان یدر کسر  و
 رفت 

 البرز جان؟  ی_آقا البرز اومده؟ س س سالم.. خوب 

جانش را   ی ب یدست ها شهی.. عادت داشت همدیرا باز کرد.. دسِت البرز را گرفت و بوس نیدِر ماش  و
صورت اشک   یعنان از کف داده به پهنا نباریخواندم.. ا  یرا م  یتیو من از نگاِه البرز نارضا زدیبوسه م
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خم شده   کهکمرش گذاشتم  یگونه اش زد.. جلو رفتم و دست رو  را به یبعد یو بوسه  ختیر یم
بود و  دهیالبرز را ند ،یچهارسال و چند ماه بود که مشهد قا یکرد.. دق یبود و هنوز البرز را بوسه باران م

 نیزمان اشِک ا چیگذاشت.. من ه یرا تحِت فشار م  یمشهد یلیخ  ،یناگهان دارید نیبه حتم ا
 بودم..  دهیرا ند ِرمردیپ

 سرده.. یلی.. هوا خیمشهد هی_کاف

کاپشِن   نِ یصورتش را با آست  یِ س یو خ دیبه خاطرش آمده باشد عقب کش  یز ی چ یانگار مشهد و
گرفتم و به البرِز سر به   شیچشم ها یرنگش گرفت.. کالهش را مرتب کرد و من چشم از سرخ یطوس

 زل زدم.. ریز

وقت   هیداخل که  می.. آره هوا سرده.. زودتر بردمیو ندوقته آقا ر  یلی.. خ ستی _بخدا دسِت خودم ن
 نشن..  ضی ناکرده آقا مر یخدا

 زد.. نه یبه کتفش زدم که دست به س یکرد.. دست ی م ییخودنما شتریحاال ب اشی جنوب ی لهجه

 .. ادهیز ی.. درو باز کن وقت واسه احوالپرس ینداره مشهد یب ی_ع

 هول شده عقب رفت..  یمشهد و

 _چشم آقا چشم..

نبود که البرز تازه  دارید نیا یبرا  یفرصِت مناسب دیانداختم.. شا ینگاه میکه رفت به البرز ن  یمشهد
 کرده بود... دایبهبود پ

 ..میگرد ی.. بعدا برم ستین  یمشکل دنشونید یبر  یتون ی_البرز؟ اگه االن نم

را    نی.. ماشدیکش یدر را باز کرده بود و انتظارمان را م ی شهدالبرز سکوت کرد و من رو گرفتم.. م یول
  بیمرد عج نیکرد.. ا یم هیرد شدم که هنوز گر یدور زدم و سوار شدم.. استارت زدم و از کناِر مشهد

شدند چه   یخبردار م   ومرثیدانستم.. اگر از اسارتش در چنگاِل ک یبود و من تا به حال نم یاحساسات 
  نانیپارک کردم و نه تنها من، بلکه البرز هم از وجودش به اطم یرعل ی ام نِ یرا کناِر ماش  نیماش شد؟یم

با دو خودش را به ما رساند   یبود.. مشهد بیآرامش، عج  نینشان نداد و ا یاما باز هم واکنش  دیرس
 دم..آوردم و البرز را به بغل ز رون ی را از صندوق عقب ب  یصندل یشدم.. با کمِک مشهد ادهیو من پ
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 خبر بده..   دری_به آقا ح 

.. حرفم که  ستی نگر یغمبار البرز را م یانداختم که هنوز با نگاه  ینگاه مین یرا گفتم و به مشهد  نیا
 گفت و دور شد..  یچشم دیبه انتها رس 

 ! یکه استراحت کن میگرد یزود برم ی خسته ا دونمی.. ممیمون یدوساعت م یکی_

 یعمارت برسم همه  یِ سواس مرتب کردم و جلو رفتم.. تا به ورودالبرز را دوباره با و یِ و موها کت
  نیداد و خودش... کجا بود؟ پرو یخبر از حضورش م  نشی.. ماش دمیرا د یرعل یاهِل خانه به جز ام

حاِل من   ملِ آغوش تنها شا  تِ ی.. ممنوعدیبود که جلو آمد و مادرانه البرز را در آغوش کش یکس  نیاول
شده بود.. وجودم به غم نشست..   یکه پشِت پدرش مخف یناز یبود و پر  دری.. من نگاهم به حشدیم

نصفه و   نازِ یکرد و پر  یسوخت.. خاطراتم درد م یمغزم، م یخاکستر  یسلول ها  یدر انتها یز یانگار چ
دانستم  یدور شد و من خوب م  یکوتاه دِ یبا ببخش  یسوختن بود.. مشهد  نیبر علِت ا دیمز مهین
 ..دمیدستش را د حِ ی هر دو دستش را مقابلش قفل کرد و من تسب دری داشت.. ح هیصِد گرق

 _سالم..

رفت و البرز را هنوز   یبه هوا بلند شد.. مدام ناله وار قربان صدقه م نیپرو یزنانه  یها هیگر یصدا و
پشِت    نازیو پر ستادیجلو آمد و مقابلم ا دریکرد.. ح ی را نوازش م شیهم در آغوش داشت و موها

 شد..  یمخف دریاز ح  یکوه

 _سالم پسرم..

کتفم نشست و   یرو  دریاز سرم را نداشت.. دسِت ح یانداختم.. گردنم تواِن نگهدار  نییمن سر پا  و
 فشرد..

 سرده.. یلیتو.. هوا خ ایتو پسرم.. ب ای .. بیالبرز رو آورد یکرد ی.. خوب کار یکرد ی_خوب کار 

به   شترین نازیپر  زِ ی.. اخِم ردمیو پدر و دختر را د دمیگوشم را پر کرد.. چشم باال کش نازیسالِم کوتاِه پر و
 .. زدیقلبم م

 _سالم دختر.. 
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  نیپرو یآماِج بوسه و نوازش ها  رِ ی که هنوز ز دمیگفتم و به سمِت البرز چرخ یباشه ا دریرو به ح و
 نمود..   یسرخ م

 سرده.. رونیتو خونه.. ب  می_مامان؟ بذار البرز رو ببر

البرز را گرفتم و   یِ صندل یاز البرز فاصله گرفت.. دسته ها نازی با کمِک پر  نیکردم و باالخره پرو سکوت
 دورگه و خشدار گفت:  یبا صدا نیکنم پرو یحرکت  نکهیقبل از ا

 من.. یشاه پسرها  نیومد! خوش ای_ممنونم پسرم.. البرزو دوباره به خونش برگردوند

گرفتم..  شی راِه عمارت را در پ  ندازدیالبرز را به لرزه ب ِف یسوِز سرما تِن ضع  نکهیکردم و قبل از ا  یتشکر 
 کنارم بود و مادر و دختر پشِت سرمان.. دریح

 _برو داخل الوند.. 

م و تا قد راست کنم  آورد رونیکردم. وارِد عمارت شدم و کفشم را همان دم ب تیالبرز را هدا یِ صندل  و
 را به سمِت سالِن مخصوصش برد و از همانجا گفت:  یصندل   دریح

 ..نیرو خبر کن یرعل ی_ام

مدام  نیرا گرفته بود و پرو  نیدسِت پرو ناز،ی.. پردمیو به سمتشان چرخ دمیرا شن نازیگفتِن پر چشم
  یبا نگاه نی انداخت اما پرو نیی نگاهم نکرد و سر پا نازی .. پرستادندیکرد.. درست مقابلم ا یم هیگر

لمسم  یبرا اهر ی مهیسرخ شده براندازم کرد.. دست باال آورد و از همان ن یاشک آلود و صورت 
 گفتم:  ریشد و من سر به ز مانیپش

خانم..   نی دکترش خواست پرو نویکنار خانوادش باشه.. ا ینداشت اما بهتر بود مدت یحاِل خوب  ادی_ز
 .. میندار وین و البرز جز شما کس م

 باال گرفت:  نی پرو ی هیگر و

 ..نجانی.. پسرات ایخوشحال باش  دی_مامان تو رو خدا االن شما با

  نباریخواهرم بود و نبود! ا  نازیعمارت بودم و نبودم و پر نی من به وضوح جا خوردم.. من پسِر بزرِگ ا و
راه   نِ ینداشت که دستش ب یتی.. اهمدمیرا بوس  نیپرو یِ روسر  یِ به خودم جرات دادم.. جلو رفتم و رو
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براندازم   قی و عم  دیشحرکتم جا خورد.. چشم باال ک نیاز ا نی نداشت که پرو یت ی.. اهمشدیم مانیپش
که   یبلد بودند و من آهسته و درحال  یسرخش را به خوب یگونه ها رِ ی کرد.. قطرات ِ درشِت اشک مس

 دخترک پر شده بود لب زدم:  نِ یری شاّمه ام از عطِر ش

 مادر مثِل شما...  هیخانم..   نیداره پرو ازی_البرز به مادر ن

به لرزش افتادند.. من ناخواسته نگاهم به دخترک افتاد.. مغموم   شیو شانه ها دیلب گز نیپرو
 ..دمیرا از راه پله شن  یرعل یام  ین هنوز فاصله نگرفته بودم که صداکرد و م ی ما را برانداز م  یهردو

 الوند! ی_سالم.. خوش اومد

دار و  قهی شرِت  ی.. تدمیسوم د یپله  یرا رو یرعل یزدم و ام  یپا چرخ یپاشنه  یگرفتم و رو فاصله
 لباسش را تا آرنج باال زد و من کتم را مرتب کردم  نِ یشلواِر گرمکن.. هردو آست

 سالم.. ممنون! کی_عل

  کمیآمد و نزد نییآهسته هر سه پله را پا  یرعلی.. امزد ینم یحرف نازیکرد و پر یم هیهنوز گر نیپرو
 .. دست دراز کرد و من دستش را فشردم.. گردن کج کرد و مادرش را مخاطب قرار داد:ستادیا

 _البرز اومده؟ 

 جوابش را داد:   نازیپر ن،یپرو یجا هب

 _آره.. با بابا تو سالن هستن..

 ادامه داد: یشاک و

 .. بس کن..یکن  یکردن نداره.. بخدا دِل اونم خون م هی_مامانم.. قربونت برم البرز اومده.. گر

ه ک ی.. همان البرز نمیخواستم واکنشش را از برگشِت البرز بب یبرنداشتم.. م  یرعلیچشم از ام من
 قرار گرفته بود..  یرعل یام یمورِد حمله  ،یروز 

هم  یواسه مامان.. چا اریآب ب  وانیل هی نازینداره.. پر ه ی.. اومدِن البرز گرنازِ ی.. حق با پرگهی_راست م
 نره.. ادتی
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داد خوب   ینشان نم  یواکنش  یرعل یام نکهیهمانطور که دستم را گرفته بود به سمِت سالن رفت.. ا و
 : دینال  هیگر نِ یب   نیدوباره چشم گفت و پرو نازیبد؟ پر ایبود 

 .. دمیوقته بچمو ند یل ی.. خ ستیکنم مادر؟ دسِت خودم ن کاری_چ

البرز درست   یِ که صندل دمینبود و من د حواسش به ما دری.. ح میباهم وارِد سالن شد  یرعلیمن و ام و
خم شده  در،یقرار داشت و ح  دریدسِت ح  یِ باال... کِت البرز رو یبخار  یقرار داشت و درجه  یکناِر بخار 

 کرد.. یلباِس البرز را مرتب م  ی قهیبود و داشت 

 _سالم البرز.. 

.. نگاهش به ما افتاد و من  دندیطناب داشتند که گردِن البرز را باال کش ایگو ،یرعل یام یِ صدا یتارها و
برنداشت.. از    یرعلیقد راست کرد و البرز چشم از ام دری در سکوت به هردو برادِر نابرادرم زل زدم.. ح 

رفت و   یرعل یسمِت ام  بهکت به دست  در،یکتِف البرز نشست.. ح یرد شدم و دستم رو یرعل ی کناِر ام
و انگشتانم به کتِف البرز   دمیکوتاه مدِت نگاه هردو را به هم د یرگ یمکث کرد و من خ یا هیانث یبرا

 کرد و از همان فاصله گفت:  زانیآو ی کت را به چوب رخت دریآورد.. ح یفشار اندک 

 پسرم..  نیبش یرعل ی _خداروشکر باالخره البرز هم برگشت.. ام

را با وسواس شکار کردم..   یرعل یلب ام ینِد واضِح گوشه با چندگاِم بلند از کنارش گذشت.. من پوزخ و
دور چرخاند   کیرا  حشیو تسب  ستاد یکنارم با دو گام فاصله ا دریداد و جلو آمد.. ح یبه خودش تکان

سر خورد و    نییو نگاهش از من به پا ستادیدرست مقابِل من و البرز ا یرعل یگفت.. ام یز یچ یلب  رِ یو ز
 البرز مکث کرد  یرو

 البرز؟  ی_خوب 

 هم مثِل البرز، برادرم بود!   یرعل ی کج کرد و من با فشاِر انگشتانم، اظهاِر وجود کردم که ام گردن

 _خونه فقط تو رو کم داشت!

به  شهیرا بم تر از هم  شیهم متوجه شد که تِن صدا در یکالمش را گرفتم و به گمانم ح  ی هیکنا من
 گوشم رساند: 

 ؟ی رعل ی ام ینیش ی_چرا نم
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همچنان به  نیپرو یها هیگر  یبود و از دور صدا دمی درست مقابِل د یرعل یفِک ام  یِ هم فشردگ به
  یانداختم و به البرز زل زدم.. پوسِت صورتش سرخ بود.. از تضاد سرما نیی.. سر پا دیرس  یگوش م

 یم  یرعلیو چند ساله؟! البرز و ام ستیب یِ رعل یبا ام یاز هم صحبت ایداخل بود  یو گرما رونیب
 باشند اما...   یتوانستند هم صحبت خوب

 کنم بابا.. حقشو ندارم؟  یم ی_دارم با البرز احوالپرس 

مدام در گوشم زنگ   درینداشت.. حرِف ح   یواکنش چینگاهم کرد و من چشم گرفتم از البرز که ه زیت
 کردم؟ یدوبرادر چه م  نیا نِ ی ماب دی.. من بازدیم

 ؟ یرعل ی_ام

و من   ستادیآمد و پشِت سِر البرز ا شی پ دری.. حدیبا همان گردِن کج شده ابرو در هم کش یرعل یام و
 آهسته گفتم:   یلیخ

نون و نمک   هیحروم *"... .از  یگفتن لقمه  میاما.. از قد میست یگوشت و پوست و خون ن هی_از 
 نه مقابِل هم.. میپشِت هم باش  دی ! سه تا برادر بامیخورد

تکان  دییبه تا  یسر  دریبه وضوح جا خورد.. چشم گرفت و فکش به شدت منقبض شد.. ح یرعل یام
 داد و بلند گفت: 

 .. نییخونه شما سه تا نیا ی.. ستون ها نطورهی_هم

 گفت:  میمال  یل یبه هر سه نفرمان زل زد و در آخر خ  دریح

 ..ارهی خونه رو به بار م یِ ون خراب ست هی دنی_لغز

باال رفته   یمعنادار انداخت.. من دما ینگاه  یرعلیو به من و ام  دیمردانه به کتِف البرز کوب یچندبار  و
  یتک نفره ا یِ صندل یسکوت کرد و فاصله گرفت.. رو ی رعلیکردم.. ام یحس م  یالبرز را به خوب ی

با همان   دریح  پدرِ عکس   یقرار داد.. تابلو یرعلیام یالبرز را هل داد و روبرو یِ صندل  درینشست و ح
کناِر البرز   در یافتاد و ح یصحاف زِ ی م یرو دریدسِت ح حِ ی داد.. تسب  یرخ م وارید یرو یشگیابهِت هم 

حالت به روبرو   ینشستم.. البرز ب  یرعل ی تازه کردم و جلو رفتم.. کناِر ام  ینشست.. نفس یصندل یرو
گفتن داشت و   یبرا ی.. انگار حرف اختاند یرا از پا م  یهر مرد در ینگاِه ح  یِ ن یکرد.. سنگ ینگاه م
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به حرف   دریدانم چقدر زمان در سکوت گذشت که باالخره ح ی.. نمشدیصحبت باز نم یزبانش برا
 آمد: 

 نداشت؟!  یخبِر خوب  مانی_حاِل البرز خوبه؟ پ 

 منتظِر جواب بود.. در یکردم و ح   یآمده فکر م شیبه اخباِر پ  من

 ..یکن  یدگ یبه داداشت رس نایاز ا شتریکردم ب ی_الغر شده.. فکر م

مدل  کی.. شدی.. فکش مدام منقبض و منبسط مرمیچشم بگ دریباعث شد از ح  یرعلی ام حرِف 
 را از بر بودم.. یرعل یخصلِت ام  نی بود و من ا  یخودخور 

 .. شهی درست م ی.. حاال که البرز برگشته همه چستین یمناسب  یجاچندان  مارستانیب  ِط ی_مح

 را نشانه رفته بود:   یرعلیالبرز، ام ی رهیراِن البرز نشست و آرام تکان داد.. نگاِه خ یرو دریح دستِ 

 _خوبه! 

 تا صبح؟! میکتاب بخون م،یشب مثل قد هی هی البرز.. نظرت چ نمی_بب 

 د یآه کش دری مکث داشتم و ح یرعلیحروِف "خوبه" از زباِن ام یادا یهنوز رو من

گذِر زمان  نیاز ا نمی ب یشما سه تا رو م یوقت  یشد.. ول فیح گهیم فتهیگذشته ها م ادِ ی_آدم به 
 ...میراض

چه حس و   انی م نیکرد.. من ا یخصمانه براندازم نم  نگونهیا یرعل یکرد و ام  یکاش البرز سکوت نم  و
نجات داده   منیهنوز خبر نداشت! البرز را از دسِت اهر دری برگشته بود و ح ومرثیک یت داشتم وق یحال

گذاشته  جا یز یآن روزها و شبها چ  یِ در البال ییکه من جا زدیحرف م  یاز گذشته ا دریبودم و ح 
راه   نِ یکه ب یجستم و دست یم  گرید یخانه ا یدر پستو دیکه با یبه خانواده ا هیشب یز یبودم.. چ

داشت بدجور خودش را   یو چهارسالگ  یام.. انگار ساز لمِس صورِت به غم نشسته شدیم مانیپش
 داد.. ینشان م

از   یکی در یگرفت و ح دریرا مقابِل ح   یچا یِ نیو از کنارم رد شد.. س دمیچشم د یرا از گوشه  نازیپر
 را برداشت و نفس تازه کرد ک یکمربار یاستکان ها
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 ترم.._دستت درد نکنه دخ

خم شد و  در یکوتاه به البرز، دوباره سمِت ح ینگاه می" گفت و بعد از ن  یکنم  ی" خواهش م نازیپر و
 گفت:  یِرلبیز

 برگشتِن البرِز.. یِ _واسه البرز هم بردار بابا.. چا

البرز   ی برا  گرید یاستکان دریکف دستم را سوزن سوزن کرد.. ح  شمیدهانم را پوشاند و ته ر دستم،
 را دور زد..  زی م نازیبرداشت و پر

 _خداروشکر.. 

 مقابلم همزمان شد..   نازیپر ستادنِ یبا ا دری ح یشدِن جمله  تمام

 نگفتن بابا؟  یز ی چ ی_خانواده شکوه

حرف   نیاز عمد ا یرعل ی.. امدمیرا د  نازیپر  ِف یافتاد و من لرزِش خف دیبه ترد یبرداشتِن چا یبرا دستم
 دانستم.. یرا من خوب م نیرا زد.. ا

 بعد.. ی.. بمونه براستی صحبت ها ن  نی_حاال وقت ا

  دی.. لب گزدم یرا د  نازیپر یچشم ها یِ ابر  مهی و نگاِه ن دمی دوباره سکوت کرد.. چشم باال کش  یرعل یام و
 برداشتم و گفتم:  یدوباره، استکان یمکث  یو من ب

 _ممنون..

مشهود   شیاز خنده در صدا یا  هیکه ته ما یبرداشت و درحال  یاستکان ،ینیخم شد و از س  یرعل یام
 بود گفت: 

.. برو به مامان برس هنوزم داره  یدوال راست ش  رهیگی.. کمرت درد مکهی _دستت درد نکنه خواهر کوچ
 کنه.. یم هیگر

 آهسته گفتم:حال  نیکردم.. با ا یمخف  یصندل یران و دسته   نِ یچپم مشت شد و ب دستِ 

 ..رهی گی.. البرز کنارش باشه آروم منجایا ادی خانم بگو ب نی _به پرو



 سکون

295 
 

  دریزد.. ح رونی " از سالن بیرا نداد.. کمر راست کرد و با گفتِن "بااجازه ا چکدامیجواِب ه  نازیپر و
 و گفت:  دی نوش یاز چا یجرعه ا

 _خوش طعم شده.. نوش جان.. 

  ی کم دیشا  میها قهیکرد و شق یزل زدم که به البرز تعلق داشت! سرم درد م زیم  یمن به استکاِن رو و
 را کم داشت!  نازیپر یانگشت ها

  میایگفت ب یآروم و قرار نداشت.. م نیخبِر برگشتِن البرز رو داد.. از همون اوِل صبح پرو نازی_پر
 ..یومدا ی.. به هر حال خوب کرد م ینیخونت و البرز رو بب 

 .. زدیهنوز حرف نم یرعلیپا انداختم.. ام یو پا رو دمی نوش یاز چا یا جرعه

 ..ادی خواست ب ی.. البرز هم دلش مدریبود آقا ح  فهی_وظ 

 گره کرد.. یصندل   یپا انداخت و مشتش را کنارش رو یپا رو یرعل یام

 کوه غم از رو دوشم برداشته شد.. هیالبرز  دنیراحته.. با د المی_االن خ

 بود.. رهی خ  یرعلی حالت به ام  یبه البرز انداخت که هنوز ب  ینگاه مین و

  نی من و پرو یکنار  یصندل یرو  نازیدادم سکوت کنم.. پر حیکه به سالن برگشتند ترج  نازی و پر  نیپرو
کرد.. حاال البرز به   یپاک م  زاللش را یکرد و با دستمال گلوله ها یم هیدرست کناِر البرز.. همچنان گر

 .. ختی ر یکرد که اشک م ینگاه م نیپرو

 مادر..  یخوشحالم که خوب  یول یالغر شد  یلیشکرت.. خ ای_خدا

 معترض گفت:  دریالبرز حاال پر از حرف بود.. ح  نگاهِ 

 به آرامش داره..   ازیبچه ن نی.. اهی_خانم کاف 

 هر چه صدا بود..  یگوش بستم رو نازیپر یعطِر مدهوش کننده  یِ صدا و بو  یتارها دنِ یبا شن و

 الوند؟ ی_تو خودت خوب

 ..  دینوش یم یچشم دوختم که آهسته چا یرعل ینگاه کنم به ام  نازی به پر نکهیچرخاندم و قبل از ا  سر



 سکون

296 
 

 _خوبم دختر.. خوبم..

  یرلب یه دست گرفت و ز البرز را ب یِ دسِت کم مو ن،یوسط گذاشتم و پرو  زِ یم  یرا رو یخال  استکانِ 
 گفت: 

  یول  دنتید امیخواستم ب ی ذره شده بود.. همش م هی دنتید ی_مادر به فدات پسرم.. دلم برا
که دلم به  رمیگیاومدم.. خدا رو شاهد م نکهیگفتم نکنه بچه هام ناراحت بشن از ا ی.. م دمیترس

  لم.. چهارساله سکوت کردم.. چهارساله دادیب  شینزدم مبادا سوتفاهم پ یحرف   یرفتنتون رضا نبود ول 
.. شکر که  دیخوش د  یخونه رو نیکه باالخره دوباره ا  ایخوش بود.. شکرت خدا  دنتیلحظه د هیبه 

 مادر؟   یپسرام سالمن.. خوب

و الماس چه گفت؟! ناخواسته پوزخند زدم و رو گرفتم..    نیپرو یبود حرف ها ی سوزناک یمادرانه  چه
 .. دیبه من لب کج کرد و دوباره فکش به انقباض رس رهی خ یرعل یام

.. نهیبچه هاشو نب   ارهیمادر چقدر دووم م  هیخونتون.. مگه   ارهی وادار کنم منو ب  نازوی _بارها خواستم پر
که خودم بزرگ کردم خوِن دل خوردم   وییبچه ها ادیبه روزم م   یمِن مادر چ  نیانصاف ها نگفت یب

 ! نم؟ینب

حرف زدن داده بودند به   یناله ها سکوت کرده بود و انگار همه با سکوت اجازه  نیهم دربرابِر ا دریح
  نازیو پر ستادمیسرخ از جا بلند شد و به سمتم آمد.. ا یبا صورت  نی رو گرفتم و پرو یرعل ی .. از امنیپرو

 را گرفت:  نی پرو یبلند شد و بازو

  یبچه همونطور  نیمن مادرتم.. ا ی.. ولرهی بزنم که دلت بگ  یخوام حرف ی_الوند؟! پسرم.. به خدا نم
 ره؟یمنو بگ یتونست جا  یم یبهتر از مادر؟! ک  ی داره.. آخه ک  ازیبه خانواده ن یکه خودت گفت 

  یشک مادِر البرز بود.. سن یب  دهیزجرکش  زنِ  نیمادر.. ا گاهِ ینداشت در جا یحق  گریهم د الماس
 بودم.. دهید بهی زِن غر نینداشتم اما تر و خشک کردنش را به دست هم

 خانم.. ن ی_پرو

 ام نشست..  نهیمشِت کم جانش به س و

 ..هیکاف گهی.. دنی_به من نگو پرو
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را از من دور کند اما   نیکرد پرو  یو سع دیکش نیه  نازیو سکوت کرد.. پر د یابرو در هم کش دریح
  یچشم حت ی.. از گوشه دیو مشِت دومش را محکم تر کوب   ستادیتوان سِر جا ا تِ ی با نها  نیپرو
 پا انداخته بود.. یکه پا رو دمیرا د یرعل یام

  چیمادر؟ ه  ن یبار بهم بگ هی تونیک ینداشتم  اقتشوی.. لزنهی کردم؟ البرز که حرف نم ی_کم واستون مادر 
 هی.. نیخونه ا  نیا یکردم از رو عشق بوده.. شما دوتا پسرا ی.. من هرکار یمنت چی.. هستین یمنت

 ..نی بارم مادر صدام نکرد

 یها هیاز سرش افتاده بود و طال ی.. روسر نیدور نگه داشتِن پرو یکرد برا یهمچنان تالش م  نازیپر
چه بود؟ چندان موفق نبودم در   فمیتکل   زد؟ینم  یحرف ی.. چرا کس دمید یم یخوش رنگش را به خوب 

 ی هیگر یرا گرفتم و باهم به لب زدم.. صدا نی! جلو رفتم و هر دو دسِت پرویبحراِن احساس   تیریمد
زن، مادر بود..  نی.. ادمیرا بوس فشینرم و لط  یدست ها قیبه هوا بلند شد و من عم  نیبلنِد پرو

را گرفته بودم و کمر راست    نیکرد.. دسِت پرون  یمخالفت  دریو از جا بلند شد و ح  دیپوف کش یرعل یام
 کردم: 

 ؟ یرعل ی_ام

  در یتنها ح ان،یم نی.. در اختیر  یآهسته اشک م نازیکرد وپر ی.. البرز به من نگاه مستادیراه ا  نِ یب و
 نداشت..  یحالت  چیبود که ه

 قشیکه ال یخانم؟ اون   نی.. پرودمیهم د ادیز چ،یه دمیکه کم ند یز یخونه و خانواده چ نی_من از ا
 یِ .. مادر ستیکه واسه من ن یبحِث حّقه.. حق   ستین  اقتی.. بحِث لیستیمادر باشه شما ن ستین

 ... خوامیسوال ببرم.. فقط م رِ یز ویزی که چ گمینم نوی.. ایِ رعل یو ام  نازی مختِص پر  دریآقا ح یِ شما و پدر 

 دستم بود.. نِ ی و هنوز دستش ب دیلرز یبه وضوح م   نیپرو

 خودش باشه.. یسِر جا یهمه چ  خوامی_فقط م

از   یز یکرد.. چ یسِر دردناک دراز م نیآرام کردِن ا یلحظه دستانش را برا نیحاال و در هم  دیبا نازیپر
  یبه تالش ها نباریبلند شد و ا  دریزد.. ح رونی حرف از سالن ب یب  یرعل یکم نشد و ام نیپرو ی هیگر
انداخته بود و هر   نیینشاند.. البرز سر پا  یصندل یرا باالخره رو  نیکمک کرد و پرو نازیپر ی جهی نت یب

 ..؟!زدیدر وجودش رخنه کرده بود که حرف نم  یرانش قرار داشت.. چه صبر  یدو دستش هنوز رو
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 شده؟  ی_سالم چ

 بود..  مایشناختم.. س یصدا را م نیا

 از خونه رفت!  یچش بود.. برزخ یرعل ی_ام

  مایبه من به سمِت س ینگاه می بعد از ن  نازی و پر دیچشمش کش یپا یدست  ن ید.. پروش کتری نزد و
 نداشت..  یواکنش چیکه هنوز ه دمی رفت که پشت سرم بود.. به سمِت البرز چرخ 

 خانم؟  نیشده؟ پرو  یز ی چ ی_پر 

 دستش را گرفت:  ناز،یخم شد و پر  نیپرو یکه رو دمیچشم د یاز گوشه  و

 نشده.. یچ ی.. هزمی_نه عز

 ...هی_پس چرا گر

 .. دیحرفش پر انِ یبه م  دریح

 .. نیشده.. فقط هم یاحساسات کمی  نی_البرز برگشته و پرو

 د یرا بوس نی گفت و صورِت اشک آلوِد پرو یآهان مایس و

 .. نیخوشحال باش دی کردن نداره.. با هیکه گر نیخانوم.. خب ا نیقربونتون برم پرو  ی_اله

  نیبود و در هم یکرد.. دختِر پر شر و شور  ینگاه م مای که به س دمیو البرز را د دمیسمتشان چرخ  به
حاال   نازیو پر دیکردن کش هیدست از گر نیداد.. پرو  ریی خانه را تغ نیکوتاه جّو سنگ یچند لحظه 

 مغموم و سرگشته نبود..

 بابت برگشتِن آقا البرز.. گمیم کیشما.. ؟ چشمتون روشن.. تبر ن یسالم آقا الوند.. خوب ی_وا

هم   دهی زد و من ند یو به البرز زل زد.. لبخنِد صدادار   دیپا چرخ یپاشنه  یرو  هیاز ثان یدر کسر  و
 .. زدمیخندانش را حدس م یچهره 

 از داداشم.. دمیشن  ادیز فتونو ی .. تعرریبه خ دنی آقا البرز.. ؟ رس ی_خوب 
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  رِ یدرگ شه یکردم عارف هم یدانستم.. گمان م یرا نم نیا زد؟ی حرف م مایمن و البرز با س عارف از و
  یدست نیبا تکاِن سر سالن را ترک کرد.. پرو ناز یکرد و پر یاشاره ا  نازیبه پر  دریکتاب خواندن است.. ح

خم شد.. من انگار   یبا لبخند تا کناِر البرز رفت و کم مایرا پوشاند.. س شیو موها دیکش اشی به روسر 
 گفتم:  مایبودم.. تنها در جواِب س دهیچسب نیبه زم

 _سالم.. ممنون!

بلنِد کرم رنگ با مقنعه   یِ انداختم.. مانتو ینگاه مین  مایتِن س یِ رونیب  یتازه کردم و به لباس ها  ینفس
 .. را پوشانده بود  فشی تماِم کمِر ظر شیکه بلندا یا

 دخترم..  نی_بش

  شیرا به نما فشیو رد دیسف یکه دندان ها یبرگشت و لبخند زد.. لبخند  نیبه سمِت پرو مایس
  ییو ابروها یقلم یِ نیکوچک و ب  ی بود.. لبها ییبای به عارف نداشت اما دختِر ز  یگذاشت.. ابدا شباهت

 وجودعارف  یپدر  یمثبت در خانه  یدختر با آن انرژ  نیاگر ا دینشده بودند.. شا زی که هنوز تم
 انداخت..  یزود از پا م  یل یرا خ  رمردی نداشت غِم از دست دادِن دو پسرش پ

تونه   یسر کالس باشم.. داداشمم نم دیبا گهید کساعتی زود برم..   دی_ممنون.. من کالس دارم.. با
 دنبالم.. رفته شرکت! ادیب

به سمتم سر    دریاش را گرفت.. ح ینی و ب دیکش رونی ب  یبرگ ،یغذدستمال کا یاز جعبه  نی پرو و
آن هم در مقابِل   شدیم  انیحرف ها ب  نیا دیحرف تا کناِر البرز رفتم.. به حتم نبا یچرخاند و من ب 

  ردردمو س  سوختیام م نهیس نِ ی ب  یز یکتفش گذاشتم و گردن کج کرد.. چ یالبرز.. هردو دستم را رو 
و  ستادیکنارش ا دریو ح دمید ی را م نی.. من غم نهفته در نگاِه پروشدیم  شتریلحظه به لحظه ب

 زمزمه کرد.. یز ی چ یِرلبیز

 مادر!  رونیدختر تنها بره ب  هینداره  تی گفتم تو رو برسونه.. خوب یرفت وگرنه م  یرعل ی_ام

  یرا م نیمن بود.. البرز ا یِ مجرد  یمقصدش خانه  شهی فکر کردم که هم نازیپر یها ییمن به تنها و
 دانست!

منو برسونه.. خودم آژانس   شهیتونه هم یعادت کردم.. داداشم که نم گهینداره.. من د یب ی_ع
 خانم..   نیپرو ن ی.. نگران نباشرمیگیم
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آب پر کرد و   وانیبلند به سالن برگشت و بدون نگاه کردن به من دو ل  وانیبا پارچ آب و چهار ل نازیپر
 سهِم البرز بود..  وان،یل نیداد.. دوم ن یرا به دسِت پرو یاول

 رسونه!  ی.. بذار حداقل الوند تو رو می.. تو دسِت ما امانتستی من دلم رضا ن ی_باشه دخترم.. ول 

 سرخ شد..  شی انداخت و گونه ها ینگاه  میبه من ن  مایس

 .. رمی _نه نه.. بخدا خودم م

  شترِ یب مِ ی .. تشنه بود و تا ندیو آهسته نوش دیالبرز چسب  یبه لب ها  نازیدسِت پر یعرق کرده  وانِ یل
 ..دمید  یرا م  نازیپر  یِ .. من نگاِه دزدکدیرا نوش  وانیل

 کنم.. ی.. منم با البرزم خلوت مخورهیم ییهوا هی_اصال امکان نداره.. الوند هم 

 ینزدم و همچنان هردو دستم رو  یحرف چیداد.. ه یاعتراض نم  یاجازه  ناز،یپر ی رهی خ یها نگاه
 کتِف البرز بود.. 

 ها..  یتشنه بود ی_نوش جونت.. حساب 

دختر با   نیکرد.. ا یکرد و از جا بلند شد.. نگاهش عطر داشت و مدهوشم م ی.. مکثدیخند  زیر و
 آورد؟!  یاز من در م یچه پدر  اشی ذراِت وجود

 ..ی لت نکشکه خجا امی.. منم باهات مگهیجان مخالفت نکن د  مای_س

 گفت:  دریافتاد که ح یم هیداشت به گر نیپرو دوباره

 .. باهاشون برو اما زود برگرد.. نازی_باشه پر

 _چشم بابا.. 

 یدوباره  دنِ یکردم د ی نداشت و من تصور نم  یهمچنان حاِل خوب نیهم سکوت کرد.. پرو مایس و
که  یگذاشتم؟! در خانه ا یالبرز را در عمارت تنها م دیاندازه سخت باشد... با  نیاو تا به ا یالبرز برا

را ترک کرد؟!  نهخا یقرارگرفته بود و حاال همان مرد با خشم و دلخور  یرعلی ام یمورِد حمله  کباری
 : ستادیمقابلم ا  نازیداشتم که پر دیترد
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 ..ادی.. داره بارون مکهیساعت از روز تراف نی_الوند.. ا

 لغزنده خطر داشت...! ابانِ یکجا رفته بود؟ خ  برادرم

 ..فمهی تو ک چیی.. سوامیم نی تو ماش دی_تا شما بر

 و شرمنده گفت:  دیلب گز مایس

 ..شهی_آخه زحمت م 

.. انگار هنوز حرف  دیبهم انداخت که پشتم لرز ینگاه نی شد.. پرو دهیکش ناز یدستش توسِط پر و
 یگذشت و کناِر البرز خم شد.. دست در ی.. از کناِر ح شدیمانع از گفتن م تیفتن اما معذورگ یداشت برا

 گفت:  یلب  ری و ز  دیبه صورتش کش

نتونستم درست   یکردم حت هیهمش گر نجایا یامروز اومد  هیمادر به قربونت بره..  دی_ببخش
 ..نمتی بب

 شد و آهسته کنار گوشم گفت:   کینزد  دریح

 .. ای_با من ب 

بود که بزرگ شده   یخانه ا  نجای جا گذاشتِن البرز دو دل بودم.. ا یازم فاصله گرفت.. من هنوز برا و
جمله   نیا دیمن بود.. انگار با ییِ از دوباره از دست دادنش! البرز تماِم دارا دمیترس  یو حاال... م میبود

شدن بهش را نداشته باشد..   کی جراِت نزد  ومرثی.. که کرمی آرامش بگ که شدی مدام در سرم تکرار م
که به  دمیشن  یباران را م یاز سالن خارج شدم.. صدا دریگرفتم و به دنباِل ح نیچشم از البرز و پرو

 میکجا رفت؟! آرام و قرارم رفته بود.. به ساعتم ن یرعل ی.. امدیکوب یم شهی شدت خودش را به ش
 یکرد؟! صدا دایپ شدیرا کجا م   یرعل ی وقِت روز ام نیداد و ا یرا نشان م ازدهی انداختم.. تازه  ینگاه

عرق بود..   ِس یکه خ  دمیبه گردنم کش یو راه کج کردم.. دست  دیبه گوشم رس دری بسته شدِن دِر اتاق ح
 اتاقش زدم..  یبه دِر بسته  یبود.. تقه ا دهیِل تابستان رسسقِف عمارت فص رِ ی انگار ز

 تو..   ای_ب
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فرستادم و پا به اتاق گذاشتم.. نوِر اتاق کم بود و چشم  رونیکردم و در آخر نفسم را شل ب  یمکث
ساختمان   یِ دانستم که به ورود یبود و من خوب م  ستاده یاتاق ا یپشِت پنجره  دریچرخاندم.. ح 

 ..دی د یرا م  نازیو پر مایحتم ساشراف داشت.. به 

 کنه.. الوند؟ دایادامه پ شتری ب یدور  نیا خواستیدلم نم  چی.. هیالبرز رو آورد یکرد ی_کاِر خوب 

کردم.. مکثش   یرا در ذهنم حک م دریح  یحرف ها یبسته بودم و داشتم کلمه به کلمه  چشم
 شد و در آخر لب باز کرد  یطوالن

..  یرفت هو یچرا  نکهیچرا اون رفتارو نشون داد.. ا یرعلی ام نکهیشد.. ا ینبود که فکر نکنم چ ی_زمان 
متوجه نباشه و احساساِت    نیپرو دی.. شاستیمثِل قبل ن گهیو حاال.. البرز د  یشد برگشت یچ

 .... تو الوند... تو. ستیکه البرز اون البرز ن دونمیخوب م نویمادرانش بهش اجازه نده اما من ا

  نبار یتضاِد ناموزون.. ا نیبود ا  بیو نفسم منظم.. عج  دیکوب یهم سکوت کرد.. قلبم به شدت م باز
 اما چشم باز نکردم.. دمی شن کمیرا نزد شیصدا

.. فکر نکن  ی.. آروم و قرار ندار ی روزا حواسم بهت هست.. مثل مرِغ سرکنده شد نی_تو چت شده؟ ا
 یخوای هست و نم یز یچ هیخبرم.. انقدر ازت خبر دارم که بدونم حاال   یازت ب یرفت  یخونه رو ول کرد

 ... ی! ولیبگ

 شهیبود و با ابهت تر از هم  ستادهیکتفم نشست و چشم باز کردم.. درست مقابلم ا یرو دستش
 زد  نمینگشِت نشانه به سو چند ضربه با ا دیکش ششیر یکرد.. دسِت آزادش را رو یبراندازم م 

  یحرف   یستیبه گفتن ن  یاگه راض خوادی.. دلم نمیوادار کنم به انجام کار  و ی_من عادت ندارم کس 
  یشد که اونطور  ی.. نگفتم اون روز تو اون خونه چدمی گذشتت نپرس  یازت درباره  چوقتی.. هیبزن 
 ..یحال و روز افتاد نیشده که به ا  یپرسم چ ی.. االنم نمنیماش یجلو یدیپر

 خوب بود..  شهیهم دریدادم؟ حرف زدن با ح ینشان نم یعکس العمل چیچرا ه زدم؟ی حرف نم چرا

پسِر   یرعلیکم نذاشتم.. ام یز یواسه بچه هام چ چوقتی_حواست به خودت و البرز باشه.. من ه
 !یخونه ا نیساله پسِر ا  شی و ش  ستیکه ب یدار  یز یوجودت چ  یمنه اما تو... تو تو یِ خون
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خواست..   یحرف زدن م   ی.. دلم تنها کمدیرو گرفت و پوف کش دری.. حدیلرز یام م  نهیس یرو دستش
فاصله گرفت   درینزدم.. ح یمهِر سکوت دوخته باشند حرف  مینبود.. اما انگار به لبها یادی ز زِ ی! چنیهم

 داد و گفت:  یو دوباره تا کناِر پنجره رفت.. اشاره ا

 _بچه هارو منتظر نذار..

 شدم.. رهی بلنِد کنارش خ هیتخت دو نفره و گلداِن پا به

به درس و مشقش  مای.. برو که سستین  یمناسب تِ ی .. االن موقعادهی_واسه حرف زدن فرصت ز
 برسه..

حق داشت! پشِت دِر اتاق همه نفِس حبس    دریزدم.. ح رونیق ب کوتاه از اتا یگفتم و با مکث  یچشم
را باز   راهنمی پ  یو دکمه  دمیبه کتم کش یام به سوزش افتاد.. دست نهیفرستادم و س رونی شده ام را ب
از خانه وادار   دنز رونی را به ب میو باالخره پاها دمیشن یرا از سالن م   نیپرو یمکالمه   یکردم.. صدا

  یفاصله هم حس م نیرا از هم نازیپر ی رهی پوستم را به سوزش انداخت.. نگاِه خ کردم.. باِد سرد
 پشِت فرمان نشستم..  یمعطل ی کردم.. پاتند کردم و ب 

 ! یکرد ری_د

 کردم و گفتم:   میجلو را تنظ ی نهی.. آدمید نازی پر یپاها یرا رو فمی زدم و ک  استارت

 کار داشتم.. آدرس کجاست؟  کمی_

دست بلند   یمشهد یراه بود.. از دور برا قهیدق ستیب با ی آدرس را داد.. تقر یِرلب ی شرمزده و ز  مایس و
را پشِت   دری به حرکت درآمد ح  نیماش  یگذاشتم.. وقت یکردم و خودم را لعنت کردم که البرز را تنها م 

 گفت:  نازیزدم که پر رونی .. از دِر عمارت ب شدیتمام نم  ی.. امروز به راحتدمیاتاقش د یپنجره 

 شه؟یکالست شروع م  گهی_چقدِر د

 پرت کرد  یصندل یرا رو اشی دست فیاش انداخت و ک  یبه ساعِت مچ  ینگاه مین  مایس و

 کالِس کسل کنندس..  هی.. گهید قهی چهل و پنج دق بای _تقر

 .. می_پس فرصت دار
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 ؟ ی_واسه چه کار 

  مینگاهش برا طنتِ یش نیچشمک زد و از چشِم من دور نماند.. ا مایس یگردن کج کرد و برا نازیپر
 را پاک کرد..  دیدرخش یکتم نشسته و م یبود.. دست دراز کرد و چند قطره باران که رو  بیعج

 _الوند؟

 نزدم..  یانداختم و حرف ینگاه  میسمتش ن به

 ؟ یبستن می_بر

 هوا؟  نیتو ا نازی_پر

را   یشگیهم یِ فروش یخارج شدم و راِه بستن   مایبه سمِت آدرِس کالِس س میمستق رِ ی مس من فقط از و
 گرفتم.. شیدر پ

 ؟یچسبه.. مگه تو خبر ندار  یسرد م یتو هوا یبستن  ه؟ی_خب مگه چ

 .. دیخند  زیر  زیابرو باال انداخت و ر مایس

 مارو الوند؟ یبر ی.. میفهم  یم یخورد  ی.. بذار وقتمایس گمیم ی_بخدا جد

به پا   م یعظ ییکردم.. هرچند در درونم غوغا یتیاهم  ینگاهش ب  طنتِ یو به ش  دمیسمتش چرخ به
شناخت که سکوت کرد..    یم یرا به خوب ری مس نیا نازیمتوقف شد و پر نیبود! پشِت چراغ قرمز ماش

  سردر جوابش تنها  نازی.. پردمیگفت که من نشن نازی در گوِش پر یز یجابجا شد و چ یصندل یرو مایس
سوخت از شدِت سردرد و باران همچنان   یم میبرگشت.. چشم ها هیبه حالت اول  مایتکان داد و س

 نکهیکردم باا  یرا مدام حس م نازینگاِه پر یِ نیچطور بود؟! سنگ یرعلی .. حاِل البرز و امدیبار  یم یشالق
داشتم که   ب یعج یحال را... حس و    نازیپرشدن از سمِت   دهییپا  یرچشمیز نیکرد.. ا یبه روبرو نگاه م

بود را به داخل   ختهیر  رونیمقنعه ب  رِ ی را که از ز شی و موها دیپوف کش مای نبود.. س فیقابِل توص
 کرد و گفت:  تیهدا

 ..دهی.. چقدرم شدمیبارونو کم داشت  نی_فقط هم
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  یو دسته گِل رِز قرمز رنگ دهیخودش کش یرو  یبزرگ ِک یکه پالست یسبز شد و من به دختربچه ا چراغ
 .. دمیچی کردم.. به سمِت راست پ یتوجه یمشت داشت ب  نِ یرا ب

 ؟ یدوست دار  یچه بستن  گمیم مایبارون گرفت.. س  هوی_آره.. 

  یرعل یخواست به ام یهدف کج شد و دلم م یبود.. لبم ب نازیپر ِف یظر یدر دست ها فمیک ی دسته
 بود..  یامن یِ لبرز.. البرز به حتم جانگراِن او بودم تا ا شتریزنگ بزنم.. ب

 ... ی_من شکالت

 _درست مثِل من.. 

متر   یاصرار داشت؟ من تواِن مبارزه با خودم را نداشتم.. تنها چند سانت  یهمراه نیبه ا نازیپر چرا
 ... نازیپر ی... من هم به شکالت عالقه داشتم.. شکالِت موهایفاصله بود و فرسنگ ها دور 

  یوجه تشابه.. دستم دوِر فرمان قفل شد و در آخر روبرو نیبه ا  دندیهردو دختر، سرخوش خند و
دست  یانگشت ها  نِ یب  میمتوقف شد و کمربندم را باز کردم.. بازو نی ماش یفروش  یبستن یمغازه 

  نهیس نِ یب یی .. نگاهش جادمینگهم داشت و من به سمتش چرخ فشرده شد.. با هردو دستش نازیپر
 بود..  شکممو 

 _الوند؟

 یحالتش شدم.. به چندتاِر موها رِ یی متوجِه تغ یبا روکِش چرم صندل مایبرخورِد جسِم س یصدا از
 .. دیرقص ینفسش در هوا م یزده و به واسطه  رونیب  یروسر   رِ یزل زدم که از ز نازیپر

 شده دختر؟  ی_چ

 ..دیو چشم باال کش دیگز لب

 ها.. واسه خودتم بخر!  یر ی _سه تا بگ

 !کرد؟یداشت چه م نازیشدم.. پر  مایبه عقب انداختم و متوجه س ینگاه مین

 _باشه.. 
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 یآورد.. چندنفر  یبه بار م  تیشلوغ بود و باران محدود  بای شدم.. تقر ادهیرا باز کردم و پ نیدِر ماش  و
سفارش دادم.. هرچند  یبزرِگ شکالت   یو من سه بستن دند یدو یم گرید یبه سو ابانیخ یاز آن سو

  نکهی.. بااتمرف نیبه سمِت ماش   یربع بعد با سه بستن کینبود..  یخوردِن بستن  یبرا  یوقِت مناسب
دوتا   شهیشدست دراز کرد و از   نازی شدم.. پر  سیخ  نیبه ماش دنیشدِت باران کمتر شده بود اما تا رس

را دور زدم و   نیسوم را هم گرفت.. ماش  یِ داد و دوباره بستن ما یرا به س  یکیها را گرفت و  یاز بستن
 .. دیعقب گردن کش زا ما یشده بود.. س  سیخ  یآوردم و نشستم.. کتم حساب رونیکتم را ب

 کنم.. زونی من آو دی_بد

کرد و من دسِت   زانی آو یکردم و کت را به سمتش گرفتم.. کت را به سخت یتعارف تشکر   یمن ب و
 گفت:  ی بود و با لحن خاص  نازیپر دیچش یکه از بستن یکس نیرا رد نکردم.. اول  نازی پر یدراز شده 

 نوش جون.. نی خوشمزس.. بخور یل ی_هووووم.. خ

در آخر رو گرفتم و طعم شکالت را  ماندم..   رهی خ  نازیهم شروع به خوردن کرد و من به حرکاِت پر مایس
کامم را   ی خواست.. طعِم تلِخ بستن یرا م  نازیپر یموها یِ دادم.. دلم عطِر شکالت هیهد میبه لب ها

 را به حرکت در آوردم..  نی را خوردند و من ماش یکرد.. هردو با لذت بستن  یتلخ م

 خوشمزه بود.. ی لی_دستتون درد نکنه آقا الوند.. خ

 یآب شده  یشکالت ها رِ یدرگ بیگرفتم که عج نازیبرداشتم و به سمِت پر  یاز دستمال کاغذ یبرگ
 دستش بود..

 _نوِش جان.. 

 را گرفت و مشغول شد.. دستمال

 .. دیچسب یلیبود.. خ  یالوند.. عال ی_مرس

ش افتاد وسوسه چشم یکه گوشه  یز یر  نِ یانداختم.. چشمک زد و من با چ ینگاه  میسمتش ن به
 شدم.. دستم را محکم تر به فرمان چسباندم.. 

 _نوش جونت دختر.. 
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کالِس زبان  یشد و روبرو مودهی راِه صد ساله پ نیکه باالخره ا دینکش ی.. طولدیخند  زیر  زیر  نازیپر و
 و گفت:  دیبه مقنعه اش کش یدست  مایپارک کردم.. س ابانی خ یرا گوشه   نیماش

 زحمت دادم.. دی_ممنون.. ببخش

 نشه..  رتیکنم.. برو که د ی_خواهش م

 نشست..  میبازو یو به سمِت من خم شد و دستش رو یصندل  یرو نازیپر

 .. شمی خونمون.. خوشحال م   ای .. مراقب خودت باش.. بازم بزدلمی _برو عز

 دستش را گرفت و فشرد..  مایس و

 ..دمی.. زحمت مزمی_باشه عز

  یرو بایتقر  نازیانجام دهند.. پر نی را در ماش  یروبوس  نیقصد داشتند ا یخاطِر بارندگ گمان کنم به  و
 .. لبم کج شد و فکم منقبض...دیرا بوس  مایمن لم داده بود و صورِت س

 .. خدافظنازی_خداحافظتون آقا الوند.. ممنون پر

 _خداحافظ..

را   ماینگاِه س رِ ی مس نازیدر خشک شد.. پر یدسته  یشدن داشت که دستش رو ادهیقصِد پ  مایس و
 ..دمیآشنا د یدنبال کرد و من شخص 

 ما؟ ی_باتو کار داره س 

 .. دیکش یعارف را م   دنِ یآمد.. به حتم انتظاِر د ن یبه سمِت ماش مایس دنِ یبا د ونیکتا و

 گفت:  ی رلبیو ز دیپوف کش مای .. سستادیا نیبه دست درست کناِر ماش چتر

 .. شهی م رمی.. داره ددمیم حی _آره.. حاال بعدا توض

 خم شد.. اول به من نگاه کرد و با سر سالم داد.. بایتقر ونیرا باز کرد و کتا در

 _حالت چطوره الوند؟ 
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  یو من م ونی.. با نگاهش داشت از نسبِت کتادیانداخت و ابرو در هم کش ینگاه میبه سمتم ن نازیپر
 .. دیپرس

 کتابون خانم؟  ی.. شما خوب ستمی_بد ن

انداخت و به هردو سالم کرد..   ینگاه  مین نازیو پر مای رو به س ونیشد و کتا ادهی حرف پ  یب  مایس و
را گرفت و   ونیرا باز کرد و دسِت کتا نیجوابش را داد.. در ماش الی خ یب  نازیجواب نداد و پر مایس

 ..دیبار یباز به داخل م  مهیدِر ن یِ فشرد.. باران از ال

 شم..  ادهیپ شهیبخاطِر بارون نم دی_ببخش

 نزد..  یحرف ونیکتا و

 شده.. بااجازه من برم..  رمید  میلیمن کالس دارم.. خ زمیجان عز ونی_کتا

براق را   یها هیرنگ شده و آن طال یگرفت.. موها نازیباالخره چشم از پر  ونیگفت و کتا  مایرا س نیا
 کرد..  زیبا دست به عقب هل داد و چشم ر

 ..ادیکردم م ی_باشه برو.. اما عارف کجاست؟ فکر م

 _داداشم.. سِرکاره..

رنگش  اهیبلنِد س یها نیشرکت باشم.. پوت دیبه من نگاه کرد که به حتم با  شخندیبا ن ونیکتا و
وقت بود که   یل ی.. انگار خدیرس ی م سی رنگش به نظر خ  یعسل یِ کرد و پالتو  یبدجور جلب توجه م

 ..دیکش  یانتظار م نجایا

 .. زنمی _باشه.. من خودم بهش زنگ م

 آرامش گرفته بود لبخند زد و گفت:  یکه با اسِم عارف دلش کم نازیپر

 شلوغ شده.. یل یروزا خ نی_احتماال سِر آقا عارف ا 

 زد و گفت:  ونیکتا یبه بازو یدست ماینزد.. س یحرف خوشحال نشد اما حرف  نیچندان از ا ونیکتا

 شده..  رمی.. بخدا دزمی _من برم عز
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جواِب    یرلبی ز ونی.. کتادیدو ییدر هوا تکان داد و تا ساختماِن روبرو یدست یکوتاه یبا خداحافظ  و
 را داد..  مایس

 .. خواهِر الوند! یباش   نازیپر دی_احتماال تو با

 که دستش به لرزش افتاد.. مدیمحو شد و د نازیصورِت پر یلبخند از رو یبه آن و

 گفته من خواهِر ال.. الوندم؟  ی_ک ک ک ک 

  یکرده بود م جادیکه ا یداشت اما من بخاطِر فاصله ا  یقّد بلند نکهیشانه باال انداخت.. باا ونیکتا
 ..دمشید

 دونن!  یهمه م نویجان ا نازیبابا.. پر ی_ا

 گفتم:  یاز هرگونه بحث یر یجلوگ  یبرا

 ..میعجله دار کمیخونه.. ماهم  نی خانم.. بهتره برگرد ونی کتا یآب شد ِس ی _خ

 گفت.. یقدم فاصله گرفت و باشه ا کی ونیکتا

  یِ به ورود  ینگاه میرا به حرکت درآوردم و با تک بوق و ن  نیماش یمعطل یدر را بست و من ب نازیپر
  یلرزاند.. اشک نم یچانه م ازنیبود و پر ستادهیراه ا نیهنوز ب ونیکوچه گذشتم.. کتا چِ یساختمان از پ 

کردم و به  شتر یرا ب  نیبرف پاک کِن ماش  یمشخص بود.. درجه  یدرونش به خوب یاما غوغا ختیر
نشان از حاِل خرابش داشت.. هنوز دهان باز نکرده بودم که  نازیمنقطِع پر یروبرو زل زدم.. نفس ها

مکث کرد و در   ی.. لحظه انازیپر  یپاها یرو فیبود و ک فمی تلفنم به هوا بلند شد.. تلفن در ک یصدا
آن را به سمتم گرفت و من   طعمنق یلرزان و نفس ها یو با همان دست ها  دیکش  رونی آخر تلفنم را ب

پارک کردم و   ابانیخ یرا گوشه  نی حرف ماش یسرعتم را کم کردم و تلفن را گرفتم.. عارف بود.. ب
 اتصال را لمس کردم..  یدکمه 

 ؟ ییلو.. الوند؟ سالم.. کجا_ا

 کردم..  کتری گذاشتم و تلفن را نزد نیماش یدسته  یچپم را رو دستِ 

 شده؟  ی_سالم.. چ
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 ؟ی_خونه ا

 .. دیبار یفضا را پر کرده بود و باران همچنان م نیچراغ چشمک زِن ماش یصدا

 رو رسوندم کالس.. مایسررفتم عمارت.. س هی_نه.. 

 خوردند..  یسر م نیی وقفه به پا یطراِت تنِد باران بمعلوم نبود و ق  یز یچ شهیش از

 ومد؟ ین شیکه پ  یبابا.. دستت درد نکنه داداش.. مشکل ی_ا

 .. دمیپوف کش ونی کتا دنِ یهمه حوادِث امروز و د ادآوردنِ یبه  با

 .. منتظِر تو بود..دمی رو د  ونی.. فقط کتاستین  یقابِل عرض زِ ی_چ

حجم   نیکرد و ا  ی.. سرم درد مدمی کش شمیبه ته ر یرا پر کرد و من دست یعارف گوش یِ حرص  ی خنده
 آورد.. یقابِل هضم نبود.. سوزِش چشمانم داشت دمار از روزگارم در م  میاز سردرد برا

 که نزد!  یمنتظر بوده.. حرف  خودی_ب

 هم بحث را عوض کردم:  نیهم یشرِح اتفاقات نداشتم.. برا  یبرا یو حال  حس

 ؟یزنگ زد   یداشت ی_کار 

و پرمشغله بر آمدن   سیتازه تاس یاز پِس شرکت ییتنها  دمیفهم یهم کالفه بود.. من خوب م عارف
 بود..  یکاِر سخت 

  ستین یکه خونته.. اگه واست زحمت هییمهم جا گذاشتم.. تو پوشه پرونده ها  یچندتا برگه  هی_آره.. 
 ..ارهیآژانس ب هیبده 

دستش را تکه تکه کرده بود و همچنان حرف   یِ انداختم.. دستمال کاغذ ینگاه مین نازیسمِت پر به
 چانه اش.... ِف یلرزِش خف نیاما ا زدینم

 .. فرستمی _باشه.. م

 البرز کجاست؟  ی_راست
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 _عمارت.. 

جواب دادنم به عارف   یتک کلمه ا نیاما هم  دیطلب  یحرف م  یلی عمارت بودِن البرز خ نیا دیشا
  یقطع کرد.. تلفن را رو یکوتاه  یگفت و تلفن را با خداحافظ  ی.. باشه استیفهماند که حاال وقتش ن

 فرمان نشست.. یداشبورد انداختم و دستم رو

 ؟ یخونه من.. عجله که ندار  میسر بر هی دی_با

 سمِت راست زل زد..  ی شهیرو گرفت و به حالِت قهر به ش  نازیپر

 ناز؟ ی_پر

را به حرکت    نیکردم.. ماش تیو همه را رو به باال هدا دمیکش میموها یِ نگرفتم و پنجه ال  یجواب اما
که   یرا پارک کردم و درحال نیرد و بدل نشد.. ماش نمانیب  یحرف چیبه خانه، ه دنیدرآوردم و تا رس
 کردم گفتم:  یکمربندم را باز م 

 تو.. ایب یخوایکشه.. اگه م یطول نم  ادی_ز

همچنان در   فمی شدم.. ک ادهیشد.. پلک زدم و پ ادهیرا باز کرد و بدون نگاه کردن به من پ نی ماش درِ 
بود ..  زانی آو نیماش ی شهیکه کتم به ش یبود.. باِد سرد لرز به اندامم انداخت در حال  نازیدسِت پر

  موتی .. رستادیا ارو کن دیکش رونی ب فمی را از داخِل ک دیتِن کم پوششم خودش کل  دنِ یبا د نازیپر
فاصله پشِت  یبا اندک   نازیو پر مودم یسنگفرش شده را پ رِ ی را فشردم و وارِد خانه شدم.. مس  نیماش

فرو افتاده  ییشدم.. سالنه سالنه و با شانه ها نازیپر دنِ یسرم بود.. از پله ها گذشتم و منتظر رس
  یت دراز کردم و به عمد انگشت هارا مقابلم گرفت.. دس  دیاما سربلند نکرد.. دسته کل ستادیمقابلم ا

لرزانش را    یسربلند نکرد، دست برنداشتم.. با دسِت آزادم چانه  یدست گرفتم و تا وقت نِ ینرمش را ب
آب   شیباران بود.. از چندتار موها مِ یهوا و نِم مال یدادم فکر کنم به خاطر سرما یم  حیگرفتم.. ترج 

 فکر کرد*" و گفتم:  یلحظه ا لبش نشست.. ناخواسته و بدون یچکه کرد و رو

 شده نازدختر؟  ی_چ

به هم  یو من موها  دیکش نیی.. چشم پا دمیفاصله انداخت و من برِق دندانش را د شیلبها نِ یب
بارش باران در   یهل دادم و انگشتم به گوشش برخورد کرد.. صدا اشی روسر  رِ ی اش را به ز دهیچسب

حواسم به حد   یهمه  ناز،ی بود که دربرابِر پر  بی.. عجد یرس  یابدا به گوش نم  نازیپر یبرابِر نفس ها
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درشِت نگاهش  یها اهچالهیو با همان س دیچشم باال کش انهیبرخورِد ناش   نی.. از ادیرس یاعال م
 خورد..  یبراندازم کرد.. انگار به خواب رفته باشد اصال تکان نم  قیعم

واست   چکسی که حرف ه ی. توقع دارم اونقدر رو خودت کار کن.نمتی بب ینطور یا خوادیدلم نم چی_ه
 .. نازیپر یندارم ول  ییمهم نباشه.. ادعا

مدام  میانگشت ها  شدیباعث م  فیخف یتکان ها نیو هم   دیلرز یانگشتانم م نیب  فشی نح ی چانه
 با پوست صورتش برخورد داشته باشد.. 

 یا ی.. چرا.. چرا ایست ی.. الوند تو.. تو داداِش من نگهیگفت الوند؟ معلوم بود از عمد م  یچ یدی_شن
 ؟ ی! ف ف فقط چون با با ما ب ب بزرگ شدگن؟یم ینطور یا

  نازیمادر خطابش کنم و پر خواستی کرد و م یم تی شکا نیکرده بودم.. پرو ری گ یبد یدوراه نِ یب
 بود.. یاسفبار  تِ ی! وضعستم یکه برادرش ن ختی ر یاشک م یا اچهیدر

شهر و خاندان من و تو رو تحت   هی.. میکه من و تو ندون ستین یز ی .. نازدختر چیپر  هی_راه طوالن
من و تو رو جار بزنن؟   ینسبت  یراه برن و ب  ؟یدار  یچه توقع گرانیشناسن.. از د  یعنوان م نیهم
 دختر..  ست یمقصر ن چکسیه

درد  نیا  هیبه ثان هیو ثان  زدیام نشست و چشم بستم از درد.. سرم نبض م نهیس یرو  شیها دست
 ..کردی م ییخودنما  شتریب

 .... ینطور یا دیتو خونمون.. شا یومد ینم چوقتیکردم؟! کاش.. کاش ه ی_آخه چرا.. من چه گناه

قلب، از هشت  نیبودن داشتم.. انگار ا  یسوخت و حاِل ته یام م نهیس نِ ی ب ییادامه نداد.. جا و
 .. دیکش یعذاب م یرشد نکرده بود.. با همان شدِت کودک  یسالگ

 ...ینطور ی.. حاال ادمتید ینم  چوقتی _اونوقت ه

  نازیافتاد و پر یحال و روز نم نینبود، البرز به ا ینزدم.. اگر آن روِز لعنت  یدر آغوشم بود حرف نکهیاز ا و
خواستم   ینم ی! حتدم؟یبخش یآورد.. من کدام را به کدام م یدر نم  امی زندگ یپر غصه   یسر از قصه 

 امنه یرا به س  سشیخ یبهش فکر کنم.. دست پشِت گردِن دخترِک نازک دل انداختم و گونه 
  یدر آغوشم بود و م نازیلحظه که پر نیلحظه.. هم ن یچسباندم.. هوا سرد بود و من دلگرم از هم 
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به  یپدر  یبا ادعا  یمن..؟! مرد یممکن بود برا  نیاز ا باتری ز یستم بدهد.. چه حساز د نکهیاز ا دیترس
زده اش   خیگوِش   یدست رو ناز سرش افتاد و م ینبودم.. روسر  اشی زندگ تِ ی گفت من اولو یراحت

 ... ستادیا ی.. کاش زمان از حرکت مشدینشاندم و به خودم فشردمش.. کاش تمام نم 

 که تو رو در کناِر البرز دارم.. نهیحالت ا نی_بهتر

 نکهیدارمت.. ا نکهیخوبه.. ا یل یخ  یهست نکهی.. ایخوام داداشم باش ی_الوند من دلم شکست.. نم
 .. الوند؟!ینگام کن ینطور یا

 بستم *"..  چشم

 _جاِن دِل الوند؟!

از هم بازشان  سوخت که  یم  میابروها رِ یز  یدگی ام جدا کرد.. آنقدر دو بر نهی سر از س یانصاف یب  با
  یطوالن ناز یرا.. مکِث پر نمیسنگ  یبه هم بدوزم پلک ها هیبخ یدادم با همان نخ ها حینکردم و ترج 

  یو پلک ها کنمخودش *"چشم باز  نازیشد و من همچنان دستم به دوِر گردنش لنگر انداخته بود.. پر
داشت*".. کمتر از   ییبود و...*"... انگار دخترِک سرکش قصِد آشنا دمیدرست مقابِل د نازیپر یبسته 

  یپا بود و هر دو دستش رو یانگشت ها  یتا خودم را عقب بکشم.. هنوز رو دیطول کش هیثان کی
حرف و    یخارج از همه  نازیکردم؟! پر یچه م دیاز سمِت من بود و من با ی.. منتظِر واکنش امنهیس

 یو آرام نفس م  دیکوب ید و من... نمک نشناس نبودم... قلبم منظم مبو  دریها، دختِر ح ثیحد
 راِه آغوشم را بلد بود *"   نازی.. پردمیکش

 

افتاد..  یم  کمانیدرشت تا نزد  مهین یاز تگرگ ها یدانه ا یشد و هر از گاه ل ی .. باران به تگرگ تبد
 حاال ابدا سرد نبود.. 

 _الوند؟!

صورتش را از نظر   یاجزا ی.. همه دیرس یرنگ به نظر م  دیسف  شیو لب ها زدی دو دو م نگاهش
روز افتاده  نیاخم کردن به ا یمنظم و موج دار که به واسطه   یگذراندم.. پوست قرمزش.. ابروها

چشمک زده بود و من آن  میبرا ش ی پ کساعتِ ی نینمناک.. هم یشرمنده و مژه ها یبود.. چشم ها
حالت کنارش انداخت و من ابدا  یو ب  دیکش امنهیداشتم.. دست از سرا دوست  طنت ی ش  زحجم ا
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و   دیکش یخفه ا نِ یه نازینکردم.. همچنان دستم دوِر گردنش بود.. *" .. پر جادیدر حالتم ا یر ییتغ
 یموها مینرمش خارج از تصورم بود.. پنجه ها نیحد گشاد شد.. ا ن یتا آخر شیچشم ها

خاطر   دِ یام ی حرکت، نوع  نیو نه نفسم تند شده بود.. ا دی کوب  یم تند مرا فشرد *". نه قلب نشیشمیابر
بودم*"..  و به  یمتوار  یرعلینداشت و من دل نگراِن ام ی ت یابدا اهم ونیدخترک.. حرِف کتا یبود برا

  بجارا جا   شانیشدند و باد شاخ و برگ ها  یم دهیباغ زل زدم.. درخت ها از شدِت تگرگ خم یانتها
 کرد..  یم

 _الوند؟!

و باز شد.. دست پشِت کمرش   د یپاشنه چرخ  یرا دروِن قفِل در فرو کردم و در رو دی*"من کل دمید و
 .. ستادمیحرکت ا ی اشکبارش ب یچشم ها دنِ یو با د دمیگذاشتم و *"به سمتش چرخ

 _ناراحتت کردم؟ 

دم و لبخند زدم..  .. با انگشِت شصت اشکش را پاک کرد یدرشت از چشمش چک  یزد و قطره ا پلک
 لبم از هم باز نشد.. یکج و معوج.. حت یلبخند

 _نازدختر؟ 

 و زخم نبود..  یقرمز  یکه دردش گرفته باشد*" و با دقت براندازش کردم.. جا  الیخ  نیا با

 کردم؟ دردت گرفت؟  تتیاذ ناز؟ی_پر

 تازه کردم..  یبه چپ و راست تکان داد و نفس یسر  هیگر نِ یب

 سرده.. رونی تو.. ب  ای_ب

در برابرم مقاومت نکرد و پا به سالن گذاشت و من در را پشت سرش   نباریکردم.. ا تشیبه جلو هدا و
باال آوردِن سرش   ی.. دستم براستاد یفروافتاده مقابلم ا یبا سر   نازیخانه گرم بود.. پر ِط یبستم.. مح

را پوشاند و    فشی ظر یزوهاتکان خوردم.. دستم با یجلو رفت اما خودش را به آغوشم انداخت و اندک
 بود.. امیی ای قدرِت بو یبرا یا هیهد شیموها

 کردنتو نداشتم نازدختر..   تی_قصِد اذ
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 شد.. نییباال و پا  سرش

 !هینکن.. کاف هی.. گرشششی_ه

کرد و در آخر سِر انگشت گونه شو*" لمس   یکوتاه نگاهمان در هم تالق یلحظه ا یکرد و برا سربلند
 کرد..

 .. هرکه را طاووس خواهد جوِر هندوستان کشد..میدار شیدر پ ی_راِه سخت

 را با پشِت دست پاک کرد و به زحمت لبخند زد.. پلک باز و بسته کردم *".   اشکش

 باشه! الیخواب و خ هیاتفاق،  نیکاش ا ی.. ول یکن  یدونم ممکنه چه فکر  ی_نم

"* 

 ه؟ ی_منظورت چ

خواست فقط خودش بشنود  یکه انگار م  یزد و ازم فاصله گرفت.. بهم پشت کرد و طور   پوزخند
متر دورتر شده بود ضربانم نظمش را از دست داده بود و نفسم  کی نازیگفت*" انگار حاال که پر 

 یخوش آمده بود.. وسوسه  بیدندانم نشسته و عج  رِ یاش زنداشت.. انگار تازه طعِم بوسه  یهماهنگ
بود.. هر دو دستم مشت شد و   میآرزو تِ ی آغوشم، نها یِ در چهارچوِب عضالن   فشیانداِم ظر شردنِ ف

دختر به حتم آموزِش   نیکف چسباندم.. ا ِک یرا محکم تر به سرام مینشدن، پاها کشی نزد یبرا
   ِفیبرخورِد خف نیهم  یشکستِن سِد غرور را بلد بود.. خودش را بغل زد و به سمِت پنجره رفت.. حت

باِر    رِ یکمرم ز یانداخت و امان از مرد بودن! گاه یکفِش ساق دارش به دلم تب و تاب م ینه هاپاش
حرفش نداشتم پس سکوت کردم.. از   یبرا یکردم...! جواب یقد راست م دیشکست و با یم یمردانگ

را لرزاند   رمکم  ی رهیت یبودم؟! عرِق سرد دهیرا بوس نازیخواست؟! بازهم؟ من پر   یمن باز هم بوسه م
را لعنت کند... وارِد اتاقم شدم و   ومرثیبود و خدا من را.. ک دریدختِر ح نازیو بهش پشت کردم.. پر

.. عطِر  دمیبه صورِت ملتهبم کش یچه به اتاق آمدم؟ دست  یفراموش کردم برا ی.. حت ستادمیا فیبالتکل 
 یِ فشار آوردم.. در آخر از کشو ماله یو به مخ  دمیدستم جامانده بود *".. پوف کش یرو نازیپر یموها
 رونیاول را ب یتخت انداختم.. سه برگه  یآوردم و رو رونی مورِدنظر را ب یکناِر تختم پوشه  یِ عسل
من را کم داشت و با   یاز برگه ها امضا یک یبرگرداندم..   یو پوشه را بستم و دوباره به عسل دمیکش
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پشِت   نازی گشتم.. هر سه برگه را به دست گرفتم و پا به سالن گذاشتم.. پر سی چشم به دنباِل خودنو
 ... فمیپنجره بود و ک 

 ناز؟ ی__پر

 انداخت و باز قلبم ضربان گرفت..  ینگاه میسمتم ن به

 کجاست؟  فمی_ک

 کردم؟  یکرد که من فکر م  یفکر م  یز یبود.. داشت به همان چ راهنمی پ ی قهیبه  نگاهش

 دستم افتاد.. کارت تموم شد؟ _فکر کنم دِم در از

 می.. حاال اگر انگشت هادمیفاصله د نیمتورش را از هم  یو من پلک ها دیلرز ی به وضوح م شیصدا
 هرچه ناز داشت! دمیخر یدخترک، نازکش داشت و م نیکردم؟ ا یچه م دیبا دندیطلب  ینوازش م 

 !می_آره.. بهتره بر

  دیرس یبه سرچشمه م نباریداشتند *"... اگر ا سمانینم رماند  یِ که دست و پا میواقعا بهتر بود برو و
کردم.. قبل از من به راه افتاد و دست از سِر   ینم  شیرها  نباری.. شک نداشتم اشدینم رابیس

 میصورت نگرفته بودتحملش را داشتم و حاال... شب ها یی آشنا نیا یبرداشت.. تا وقت شیبازوها
  ریش یدرست کناِر مجسمه  فمی گذاشت و خم شد.. ک اط یگذشت؟! در را باز کرد و پا به ح یچگونه م

را به سمتم گرفت و من در را بستم و به   فیکردم.. ک  ییاعتنا یافتاده بود.. لبم کج شد و به سرما ب
 باال انداخت:   ابرورا تکاند و  فیک یِ احتمال  ی.. با دست، خاک هامحِض قفل کردنش از دستش گرفتم

 افتاد! یچطور  دمیدستم امانت بود.. نفهم  فتی_ک

برجسته اش و او... به  یپلک ها و گونه  یِ .. من به تورم و سرخ میهم شد خِ یهردو م  یلحظه ا یبرا
باِز لباسم... دست دراز کردم و دسِت راستش را گرفتم و*"  ی قهیو  شیکمرنِگ ته ر  یِ رگیحتم به ت

 ..دیچشم بست و چهره در هم کش

 کنه..  ینم  یفرق تی چه واقع ای_چه رو

 و به همراه بازدم گفتم:  دمیبو کش  قیعم
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 راهمو گم کردم..  نکهی_بذار به حساِب ا

 ..دمیصورتم را از نظر گذراند.. *"و بوس  یدهنده   لیاجزاء تشک  یباز کرد و پرسوال همه  چشم

 .. نازدختر... دیبوس دیکه با هییجا  نجا،ی_ا

دندان  ِف یکم رد یباز ماند و من از همان فاصله   مهیماتش برد و ناباورانه بهم زل زد.. لبش تا ن نازیپر
خت..  اندا رتمی پوستش، لرز به تِن غ یِ بست و سرما ل یقند ی.. دستش به آندمیرا د  دشیسف یها

 یبرا فیظر اندامِ دخترِک الغر نی... هم نازی پر ینزده بودم و خودم خبر داشتم ول  یچندان حرِف دلچسب
آنقدر   شیشانه ها یپهنا ی.. وقتدیرس  یقّد بلندش تا اواسِط گردنم م یکوچک بود.. وقت یادیمن ز

  فیدختر ح  نی....! اشدیمشخصات در سمِت راسِت آغوشم جا م نیبا هم  گرید  نازِ یپر کیکم بود که 
 .. رمی که حرفم را پس بگ ادد ی.. انگار داشت بهم فرصت مزدی نم ی کرد و حرف ی بود.. غمزده نگاهم م

 !میزودتر بر ایاستراحت کنه.. ب  دیمدارکو برسونم به دست عارف.. البرز با نیا دی_با

برخالف ِ تصورم اشک  نباریحالت کنارش افتاد و ا یتش بدستش را رها کردم و سقوط کرد.. دس و
پشِت سرش    یمعطل ینثارم کرد و کنارم زد.. از پله ها گذشت و پاتند کرد.. ب یی .. هه بلندباالختینر

را    نیموِت ماشینکردم.. ر یبه در، دستش را گرفتم و به اعتراضش توجه  دنیبه راه افتادم و قبل از رس
به جلو هل دادم.. بغ کرده   بایرا تقر   نازیرا باز کردم و پر  نی.. دِر ماشمیزدم و باهم از خانه خارج شد

 بهم زل زد و گفتم: 

 نازدختر..  نی_بش

  یکاِر سخت شی برخالِف شکستِن غرورم برا  شیاز سّد اشک ها یو رو گرفت.. تواِن نگهدار  دیبرچ  لب
را  نیو من ابدا ا دید یم بیآس نازم یدادم.. پر یم ییخودنما  احساسات، مجالِ  نیبه ا  دیبود.. نبا

  یشخص و  یکار  ِط یشرا نیاگر اشتباِه محض باشد.. حداقل االن و درست در بدتر یخواستم حت  ینم
دلخور از من دور بماند.. دستم، حافِظ در شده بود و   نازِ یبهتر بود پر دینداشتم و شا ینه! تواِن خوددار 

را   فیسوار شدم ک یرا دور زدم.. وقت ن یحرف سوار شد و من در را بستم و ماش  ی. ب نداشت. یراه فرار 
برگه نشاندم و همه   یپا ییباینه چندان ز یآوردم و امضا رونیرا ب  سمیگذاشتم و خودنو میپاها یرو

کرد   ینه نگاهم م نازیعقب گذاشتم.. پر  یصندل  یرا رو فی گذاشتم.. کمربندم را بستم و ک فیرا درون ک
  ن یمنقطعش را بشنوم.. استارت زدم و ماش ینفس ها  یتوانستم صدا ی.. اما من مزدی م یو نه حرف 

.. با دسِت چپ  دیبار  یزل زد.. همچنان باران م شهیرو گرفت و به ش نازیآهسته به راه افتاد.. پر  یلیخ
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عصر گذشته بود و  ِک یعت از .. سادمیکش ینامرتبم را به باال سوق دادم و پوف نامحسوس یِ موها
که از   یو درحال   دمیساعِت بعد به شرکت رس می.. ندی رس  یها به نسبت خلوت تر به نظر م ابانیخ

عارف را گرفتم..  یداشبورد برداشتم و شماره  یرا از رو لفنمکالفه شده بودم ت نازی پر یوقفه   یسکوِت ب
کج   نازیعارف انگشت زدم و به سمِت پر  یشماره  ی... رویفرار  یِ رعلیدل نگراِن حاِل البرز بودم و ام

 گرفت؟!  یکرد.. گردنش درد نم یشدم.. همچنان به من نگاه نم

 شد؟ سالم.. ی_الو.. الوند چ

 ..دمیام کشبه چانه یدست

 .. ریمدارکو بگ ایب  باال.. امی.. بهتره من ننمیی_سالم.. من پا

 گذاشتم.. یشرکت را تنها م  طیشرا نیدر ا دیدانستم نبا یشلوغ بود و من خوب م اطرافش

 صبر کن کتمو بپوشم..  کمی_اومدم داداش.. 

شکمش در هم قالب کرده بود..   یگفتم و تلفن را قطع کردم.. هر دو دستش را رو یمن باشه ا و
 ..زدیاشعه م دی سمان باز شده بود و نور خورشاز آ یو گوشه ا  دیبار  یباران نم نم م

 ! نمتی _نازدختر بب

نداشت.. آن زمان ها   یچندان  رِ ییتغ  شی رو برگرداند و من لبخند زدم.. نسبت به پانزده سال پ  شتریب
الونِد هشت ساله،   دیو شا شدی دختر بزرگ نم نیچسباند و حاال گونه به شانه.. ا یم نهیچانه به س

 !؟نه ایدانستم  یرا... حق خودم م نازیخواست! من خواستِن پر یکردن م یبچگ   یهنوز کم

..  یمثل دختربچه ها بغ نکن ینطور یا یبفهم ارمویکه به زبون م یحرِف تِه کلمات یروز  هیاگه  دی_شا
 ..دمی انگار من شکالتتو دزد

  نازیسمِت چپم خورد و رو از پر  ی شهیقه به شدر احوالش نداشت.. چند ت یر یکالمم تاث  یِ شوخ
شدم.. دست دراز کرد و   ادهیو شناختم.. کمربندم را باز کردم و پ  دمیعارف را د یتنه  میگرفتم.. ن

 دستش را فشردم.. 

 ؟ ی_سالم.. خوب 
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 _سالم.. خوبم.. شرکت در چه حاله؟ 

 زد.. نهیخم شد و دست به س عارف

 ؟ یخانم.. شما خوب  نازی_سالم پر

 خوش جواِب عارف را داد..  یبا رو نازیدر کمال تعجب پر و

 .. نی_سالم.. ممنون.. خسته نباش 

جلوه دادن حالش داشت چندان  یع یدر طب یبه من انداخت.. هرچقدر هم سع  ینگاه میعارف ن  و
 .. دیموفق نبود که عارف با همان نگاه اول فهم

 !شهیباعث زحمت م  مای روزا س نیاگه ا دی_ممنون.. ببخش

 ..دمیاطراف شرکت بود.. ابرو در هم کش یو رفت و آمدها  نازیحواسم به عارف و پر من

 کنارمه.. یوقت شمی.. خوشحال مستین بهیکه غر مای ! س؟ی_چه زحمت

گذاشتم و بازش کردم..   نیسقِف ماش یرا رو  فمیکناِر عارف فاصله گرفتم و دِر عقب را باز کردم.. ک از
 دم و مقابِل عارف تکان دادم..آور  رونی سه کاغِذ مهم را ب

 برگرد شرکت.. من عجله دارم..  عی.. سرای_ب

داشتم و دستم مشت شد از   ی عقب انداختم.. روز کسالت بار  یصندل یرا بستم و دوباره رو فیک
 نکرده بود..  می که هنوز رها یسردرد

 آژانس.. یداد ی م ی_دستت درد نکنه.. اگه عجله داشت

 واکنش سوار شدم و در را بستم.. یدر هوا تکان دادم و بدون ذره ا یدست

 _مراقب باش.. 

  یبود.. نگاِه آخر را به ورود ستادهی کرد که ا یبه عارف نگاه م شهیهنوز داشت از ش نازیبودم.. پر کالفه
 از جا کنده شد.. نیماش ی ساختمان انداختم و استارت زدم.. عارف دست بلند کرد و با تک بوق 
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 _الوند؟

  یم شی پ  یفرصِت مناسب ک نی.. ازدمیحرف م  دری با ح  دیمنقبض بود و حالم ناخوش.. با فکم
 آمد..؟!

 _جانم؟ 

 ... یچ یه ی_ه

  امک یو خبر از پ دیتلفنم به گوشم رس یرفت.. صدا ینم شیمن پ  لِ یباِب م زیچ  چیسکوت کرد.. ه و
 ..شدندیبودم و افکارم متمرکز نمکردم و به سمِت عمارت راندم.. دلواپس   یتوجه یداد.. ب یم

گردنم را   دی.. با دمیبه گردنم کش ی.. دستدیبه سمتم چرخ نازیرا نگه داشتم و پر  نیعمارت ماش یروبرو
 ..  زدیتا انشعاباِت فرِق سرم نبض م قهیدرست از شق  یکردم.. رِگ دردناک یاز سرم وادار م یبه نگه دار 

 _حالت خوبه؟ 

 خّط اعصابم بود.. به صورِت نگرانش زل زدم و گفتم:  یچشمک زِن تلفنم رو چراغِ 

 ؟ ی_تو خوب

  ی.. دستش روزدی بلد نبود که هنوز هم بامن حرف م یدختر انگار دلخور  نیانداخت.. ا نیی پا سر
 گفتن، گرفت!  یخودش را برا مِ ی داشت و باالخره تصم دیگفتن ترد یعضالِت ساعدم نشست.. برا

 م م منو...  نکهیا یا یاز.. از.. از ا ؟یهست یان عصب ی_از چ

 دانم چه از نگاهم خواند که حرفش را ادامه نداد.. یکرد و نم سربلند

 _الوند؟

از   یتواِن نگفتِن جانم  دمیشن یرا از زباِن نازدختر م  ومرثیک  یِ اسِم انتخاب ،یاسِم لعنت  نیهربار ا چرا
 اعماِق دل نداشتم؟!

 _جانم؟! 

 ... دمتی_چون بوس
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 ...ششششی_ه

 را ندادم.. اشیلعنت یاجازه تمام کردِن جمله  و

کنم به همش   یکه فرصت نم ختهیعالمه کار رو سرم ر هی.. نازیمنم خستم پر روقتهیعمارت.. د می_بر
دور از خونه نگهش داشتم و  یابروز برگشتنش حس  نیداره و من تو اول اجیبرسم.. البرز به مراقبت احت

ست جز کار..  ین  یچی ه میماهه تو خونه و زندگ نیجبران کنم.. چند  شینبودن رو تو زندگ نیا دیبا
توهم  هی  ای تهیکنم واقع یشک م یو درشت افتاده که خودمم گاه زی چند وقت اتفاقات ر نیانقدر ا

 کنم...  یازت خواهش م نازی .. پرداریپا

  نیتر یطوالن نیو پرنفوذ براندازم کرد.. ا قیگرد شده عم یبا چشم ها نازیو پر  دمیکش یق یعم  نفِس 
نداشتم..  یبه زبان آورده بودم و حاال ابدا حس بد  امیبود که در تماِم زندگ یو خبر  ی احساس یجمله 

 شده بودند... خ ی زبانم م رِ ی حرف ها ز ن یوقت بود که ا  یلیخ

 امروزو تو ذهنت نگه ندار..  زنا یکنم فراموشش کن.. پر ی_خواهش م

 خانه بود.. یاز اهال  یکیبا  ییارویانداختم.. ترسم از رو ی نگاه میعمارت ن یبه دِر بسته  کالفه

 نگام نکن..  ینطور ی_نازدختر.. ا

 شدن.. زی سرر یزالل بود و آماده   یعیچشمش پر از ما یسمتش چشم چرخاندم و کاسه  به

که  یبهم داد  یز یفراموش کنم که چ ؟یدیو منو بوس دمتیبوس نکهیالوند؟ ا وی_فراموش کنم؟ چ
 ... یزبون   یبا زبون ب ی فراموش کن وقت  یبگ  یتون  ی! اصال م؟یخودت هم خبر ندار  دیشا

 و قلبم فشرده شد.. دیچشم چپش چک  یسمج از گوشه   یباالخره قطره اشک و

هم  ی کوچه بنداز.. کس نینگاه به اهل ا هی ؟یدار  ی از من چه توقع نازی_نکن.. نکن نازدختر.. پر
به بار   ییچه رسوا یدون یم چیببره ه ییاز کار امروز ما بو یتو بذاره؟! اگه احد یهست که اسم منو رو 

 اد؟ یم

! شد؟یتمام نم  یروِز لعنت نیکردند و چرا ا یم یسرخش را ط یاشک سرکشانه راِه گونه ها قطرات
که   یرمردی پ یکرد نوازشش کن و دلم به عقلم که دستورش را صادر کن ول  یدستم به دلم التماس م

 .. بودبه من محرم ن   نازی عمارت بودم و پر نی.. من پسِر اشدیگذشت مانع م یم ابان ی داشت از عرِض خ
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 نکن..  هی.. گرنازیپر خوام ی.. نمیبش تی اذ خوامیفراموشش کن چون نم گمی_م

 کرد؟!  یرا با خشم گرفت.. چرا درک نم  اشیس یت به جاِن صورتش افتاد و خهردو دس  با

  نکاروی.. تو چرا افمی عقلم من دخترم ضع یبگو.. من بچم من ب   نویفقط هم ؟ی دی_چرا؟ چرا منو بوس
بگو   االیراستشو بگو..   ی.. ولشمینم تیاذ گهید ینطور یبهم بگو و راحتم کن.. ا نویفقط هم ؟یکرد

 من منتظرم.. 

گله مند..  نِ ی.. پروافتهیالبرِز تازه بهبود  یی.. تنهایرعل یاز ام یخبر  یبه ب  دم؟یرس یم  یبه چه کار  دیبا
  رونی ب میکه قصد نداشت پا از زندگ  یومرث یک  اینگفته.. عارِف دست تنها  یاز حرف ها یو کوه  دریح

اعتراف کنم که در خفا   یز یبه چ ن یماش  نی ر همو د  نجای داشت.. ا یاز من چه انتظار  نازیبکشد...؟! پر
... شدمیاز خودم غافل م یدندانم بود و اگر ذره ا ر یهنوز ز نشی ریلِب ش  یِ گفتم؟! طعِم شور  یهم نم

را دور زدم و   نیوقفه ماش  یشدم.. باران قطع شده بود و من ب ادهیحرف پ  یکمربندم را باز کردم و ب 
را باز کردم و    نازی.. دِر سمِت پردییپا  یرا م  نیاش بود و م ستادهیا ابانیخ یکنجکاو هنوز گوشه  رمردِ یپ

عمارت   نی در ا یبود و سالها زندگ یمرِد سرشناس  دریتنها سرتکان دادم.. ح رمردیدر جواِب تکاِن سِر پ 
 بود.. ییحجم از آشنا نیمسبب ا

 شو..  ادهیپ  نازی_پر

شده بود.. با دست    طیشد.. انگار خودش هم متوجه نامساعد بودن شرا ادهیپبرخالِف تصورم   نباریا و
  یرا زدم.. ابدا سردم نبود و داشتم گر م موتیاشکش را پاک کرد و ازم فاصله گرفت.. در را بستم و ر

و در باز شد..   شردرا ف فونیآ یلرزانش دکمه  یو انگشت ها ستادمی.. کنارش ارون ی گرفتم از درون و ب
  دمیبه محِض باز شدِن در قدم به داخل گذاشت و برگشت.. صورِت سرخش درست مقابِل د زنا یپر

حال خونسرد داخل شدم و در را پشِت سرم بستم.. حواسم به اطراف بود که    نِ یو در ع   یبود.. عصب
 نداشتم.. دیعمارت و ساختمان د یبه انتها نجایحضور داشته باشد.. از ا یمبادا مشهد

 بگم اما.. نویخواد ا  ی_الوند.. دلم.. دلم نم

و   ستادمیا یدو قدم یقدم جلو آمدم.. درست در فاصله  کیخورد و  زی سنگفرش ل یکفشم رو کِف 
 با بغض ادامه داد: نازیپر

 ..یمرد هی_به هر حال تو هم 
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را    ریاِم مسجمله اش کمر خم کرده بودم پشت کرد و تم  دنِ یکه با شن یتوجه به من یرا گفت و ب  نیا
  هیانصاف، من را همتراز با بق  یدخترِک سرکِش مغرور و ب ناز،ی حرف.. پر نیا شدی.. گران تمام مدیدو
شده بود و  سام حب  نهیس نِ یب یی ! نفسم جادم؟یشده از ترس را بوس دیکه *" سف دید یمردها م ی
خورد   یلباسم توسِط باد تکان  ی قهیداد..  یرخ نم  افراگممیدر دستگاِه د یانقباض  چیباال آمدن ه یبرا

بسنده کردم.. طعِم دهانم تلِخ تلخ بود...   یگرفتم و به بازدِم کوتاه ی قیو به خودم آمدم.. دِم عم
پلک باز و بسته کردم..  یرعل یرنِگ ام اهی س نِ یماش دنِ یرا دنبال کردم و باالخره با د  نازی رفتِن پر  رِ یمس

 بیرا در حاِل گاز زدِن س یرعل یآوردم و ام رونی من به محِض ورود کفشم را بباز بود و  مهیدِر عمارت ن
از   نینشان نداد.. پرو یواکنش چیرفت.. متوجه حضورم شد و ه  یکه داشت از پله ها باال م دمید

 : گفت  یرعل یو رو به ام  دیآشپزخانه سرک کش

الوند کجا   نمیخوره منم برم ببناهار ب  ادی تو اتاقش؟ بهش بگو ب  دیپر هویدختر چش بود  نی_مادر ا
 موند؟

  شیموها ی و بلندا دیبه سمتم چرخ نی انداخت.. پرو ینگاه  میکرد و به من ن   یراه مکث  نِ یب یرعل یام
 رنگ..  ییاما طال نازیپر یبه موها  هیشب یز یدوشش را پوشانده بود.. چ یهمه 

 _سالم..

 ..دیکش شیموها یدوِر گردنش را رو یِ آشپزخانه خارج شد و روسر  از

 شده؟ یز ی.. چی_سالم مادر.. خوش اومد

 آمد..  یدر م یبه سخت میدادم.. انگار صدا یسالم کرد و من جوابش را با آهستگ یرعل یام

 _ممنون.. نه شهر شلوغ بود حتما خسته شده..

 ..ستادیمقابلم ا  نیرفت و پرو یرعل یام

 شده بگو خب..  یز ی _چشات چرا قرمز شده؟ پسرم اگه چ

 و گفتم:  دمیبه چشمم کش یدست

 سردرد دارم.. کمی  دمیدرست نخواب شبی_نه فقط د
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صدا   نازویکنه.. برو پسرم تو آشپزخونه تا منم پر یپسر که حرف گوش نم  نیهم هست.. ا ی_از گرسنگ
 بمون واسه شماهم بکشم..  میکنم.. ما ناهار خورد

 ..میامان نداد نه بگو و

خواستم باهم غذا  یپختم.. بعد از مدت ها م چهی پلو با ماه یمورِد عالقته.. واست سبز  ی_غذا
 ..میوقت البرزم گرسنه نمونه.. بخاطر اون زودتر خورد هیگفتم  یول میبخور

 _البرز کجاست؟ 

 باشم مکث کرد و گفت:   دهیپرس  یبی عج زِ یو مات براندازم کرد.. انگار چ ستادیراه ا نِ یب

 کمیاتاقش.. گفتم  مش یبرد ی رعلیو ام  دریباشه.. ناهار خورد و با کمک آقاح  دیکجا با_تو اتاقش.. 
 استراحت کنه..

 کنم..  یو اعصاِب خرابم را مخف  ی داشتم حجِم دلنگران یبراندازش کردم.. سع قدرشناسانه

 _باشه.. دستتون درد نکنه..

  یآب هیکنه؟! برو مادر تا  یبه برادرش تشکر م  یدگ ی.. مگه آدم از مادرش واسه رسستی_تشکر الزم ن 
 .. ادیهم ب نازیپر گمیم  یبه دست و روت بزن

و   ستادمیا  ییظرفشو نِک یس یِ تکان دادم و به سمِت آشپزخانه رفتم.. روبرو یسر  عیاما مط  یناراض  و
  ریز تصوآب را باز کردم.. چند مشت آب به صورتم زدم و ا رِ ی لباسم را تا آرنج تا زدم و ش نِ یآست

چشمم بود و آِب  خارِ  راهنمی باِز پ یحالت تهوع گرفتم.. دو دکمه  ییظرفشو لِ ی ناموزوِن خودم در است
را بستم و با حوله صورتم را خشک کردم..   ییکذا یکرد.. هر دو دکمه   یسرد هم از التهابم کم نم

 آشپزخانه شد و با اخم گفت: وارِد   نینشستم.. ابدا گرسنه نبودم.. پرو  زیو پشِت م  دمیآب نوش یوانیل

  یشده.. ما جرات نم ی.. عجب دوره زمونه اادی_هرچقدر در زدم درو باز نکرد.. گفت خستم خوابم م
 ..میرو حرف پدر و مادرمون حرف بزن  میکرد

گذشت؟! از خودم   یم  ییزهای کوچکش چه چ یبودم و در کله  دهیرا نبوس  ناز یاز سِر هوس، پر من
  دریداد.. در برابِر ح  یخجالتم م نی باعِث عذابم بود و پرو دنشیبودم و خوِد فعِل بوس  یشاک یحساب 
 کردم؟!  یچه م
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  ارمیتهران.. االن واست غذا م کیتو تراف یبود ر یهم هست.. از صبح همش درگ  ی_سردردت از گرسنگ 
 مادر..

پلو مقابلم بود و تکه   یپر از سبز   یزود بشقاب یلیگفتن نداشتم.. خ یبرا یمن سکوت کردم.. حرف و
غذا باعِث   یعطِر خوشبو یکرد و حت یم ییبشقاب خودنما یگوشه  چهیبزرِگ گوشِت ماه  یها

 البه چهارس هیشب  یز یباال تنها.. چ یو البرز طبقه   یرعل ی گرسنه بود و ام ناز ی.. پرشدینم کمی تحر
 ... شیپ

 قاشق و چنگال را مقابلم تکان داد و گفت:  نیپرو

 نکرده..  خی .. بخور تا ینه که نگاش کن  یمادر.. غذا آوردم بخور  ری_بگ

معطر   یِ از سبز  یماست و سبد یبعد از آوردِن کاسه ا نی قاشق و چنگال به دست گرفتم که پرو ناچارا
 نشست..  یصندل   یو تازه کنارم رو

 _بسم اهلل مادر.. شروع کن..

 از برنج به دهانم گذاشتم.. یشِق کم حجم قا و

 کجاست؟  دری_دستتون درد نکنه.. آقاح

 و بهم زل زد:  دیکش  یقیعم آهِ 

 البرز.. گفتم بچم تنها نمونه بهتره.. نگران نباش مادر تو غذاتو بخور...  ِش ی_پ

به کرد.. چند قاشق از برنج و گوشِت خوش طعم  یرا درک م یدل نگران نیچه خوب که حداقل ا  و
  یخانه، خوب م نیدر ا یماند.. بعد از آن همه سال زندگ رهی در سکوت بهم خ ن یدهان گذاشتم و پرو

تفکرم   یمختل کرده بود.. قوا  نازیاز تمرکزم را پر یم یگفتن داشت اما ن یبرا یحرف  نیدانستم که پرو
 .. دیرس  یبه حداقل م

 _پسرم؟ 

 از بشقاب را خورده بودم و سربلند کردم..  یمی ن بایتقر

 کنه؟  یسرت درد م  یل یقرمز شده خ یلیبگو بهت قرص بدم.. چشات خ یخورد ی_وقت
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 آورد.. یدردناکم فشار م ی  قهیبه آرواره ها و شق دمیجو یبرنج را م یدانه ها  یکه وقت آنقدر

 .. شهی استراحت کنم خوب م کمی خانم..   نی_نه پرو

و حاِل ناخوِش   دهیرس امِک یپ یِ حرف زدن حس کردم.. حواسم پ  یرا برا دشی دگفت و من تر یهوم
 .. دمیرس  یافکارم، به شکوه یِ حال از پستو نیبود با ا نازیپر

 خانم؟  نیشده پرو یز ی_چ

 .. دیبه غم نشست و دوباره آه کش نگاهش

 شده باشه..؟! فقط...  دیبا  ی_نه مادر چ

 مادرانه.. یامان از فقط ها و

 ؟یسر و سامون بد تی به زندگ  یخوا ی_پسرم؟ تو نم 

خورد..  یفکر کردم که در اتاقش قهر بود و ناهار نم  امینزدم و در کماِل وقاحت به ساماِن زندگ  یحرف 
 ... ی! حرفش خنجر داشت لعنتد؟ید یم  هیمن را مثِل بق نازیپر

من بتونم باهات حرف بزنم.. هربار هم با   یستین  نجایخوام.. تو که ا یو صالحتو م ری _پسرم؟ من خ
 .. یر یبگ  میتصم  دیخودت با گه یم زنمی حرف م  دریح

 کرد و موشکافانه براندازم کرد   زیدرشتش را ر یخم شد و چشم ها ز یم یرو

 ؟ یدیرو نپسند  ی_مادر؟ دختِر شکوه

 دادم..  هیتک یصندل  یِ و به پشت  دمیمورد را کم داشتم.. دست از خوردن کش کی نیهم فقط

.. مادر تو  یخواد به سر و سامون برس یدارم.. دلم م یناکرده قصد و غرض بد  یمن خدا ی_فکر نکن
با خودم کلنجار رفتم که تو لباِس   یل ی.. خیکه شبا سرتو تنها رو بالش نذار   یدار  اجیزن احت هیبه 

  نتید ینکن  دواج.. تا ازیدار  ازی سر و همسر ن هیازت گذشته.. به  یبهت بگم.. سن و سال ارون یمادرت ا
 ..ستیهم کامل ن
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گفتن و اعتراض   یبرا یرنگش بود حرف  یقهوه ا یِ که در چشم ها یدیو ام دمی کش شمیبه ته ر یدست
 حال گفتم:  نی گذاشت باا ینم یباق

موضوع فکر   نیکه بتونم به ا  ستین یاالن طور  طمی شرا یخانم.. ول   نیپرو  رهیخ  تتونین دونمی_م
خراب بشه..   یکس یِ افتاد زندگ ینکرده اتفاق  یباشه که اگه خدا  یاسمم رو کس خوادیکنم.. دلم نم

 .. شهیداره.. اگه قسمت باشه جور م یبهتر   یفرصت ها یشکوه  یمطمئنا دختِر آقا

هستن که طالِب وصلت با   ای لی .. خشمیمن خسته نم کنم؟ دایرو برات پ  گهید یکی  ؟یدی_نپسند
 خانواده ما باشن مادر.. 

 باشد..  کتریکه بهم نزد یخم شد.. طور  زی م یسخت بود.. رو نیزدن با پرو حرف

تو رو تو   خوادی.. من دلم مرمیگ  ینکن.. بهم بگو هزار تا دخترو واست در نظر م  دی_پسرم؟ منو ناام
 ..نمی بب یلباس داماد

بود دست و صورتم  زیم یکه گوشه  یرنگ ینارنج  یزدم و از جا بلند شدم و با پارچه  یاجبار  یلبخند
 کردم.. زی را تم

 تو دستتون..  ذارمیکنم.. وقتش که برسه دست عروستونو م  ینم  دتونی_ناام

کردِن   تمام یکرد.. از جا بلند شد که برا یمغموم براندازم م  یو صورت دیپر از ام  یبا نگاه همچنان
 بحث گفتم: 

 سر به البرز بزنم..  هیخوشمزه بود.. دستتون درد نکنه.. بهتره  یل ی_خ

 ..دیکش  یجانسوز  آهِ 

 ؟ یخوا ی_نوِش جونت.. قرص نم

 گفتم و پشت کردم..  یکوتاه نهِ 

 _با اجازه.. 
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   ِریس.. مدمی و پوف کش  دمیرا از آشپزخانه شن مشیغرولند کردِن مال یاز آشپزخانه خارج شدم.. صدا و
باز.. چند  مهین یرعل ی بسته بود و دِر اتاِق ام نازیکردم و پا به راهرو گذاشتم.. دِر اتاِق پر یپله ها را ط

 ..دیبه گوشم رس  دریح یو صدا دمیتقه به در کوب 

 تو..   ای_ب

  یبه گوش م  یبرق تاریکوک کردِن گ یصدا  یرعلی.. از سمِت اتاِق امدمیکش نیی در را پا ی رهیدستگ و
  ی.. در رونازیپر یِ احتمال یها هی گر دنِ یشن یکردن برا ز یبود گوش ت  یو به حتم فکِر احمقانه ا دیرس

  یباز انتظارم را م مِ .. با چشدمی تخت د یرو دهیروبرو، البرز را خواب یو بعد از پنجره   دیپاشنه چرخ
 کتاب به دست لِب تخت نشسته بود.. دریو ح  دیکش

 _سالم..

تخت گذاشت و بلند شد.. در را بستم   یچشمش برداشت و کتاب را وارونه رو ی را از رو  نکشیع  دریح
 و جلو رفتم..

 پسرم..  اتوی.. بی_سالم.. خسته نباش

 کرد..  تیاتاق هدا یگوشه  یِ را همزمان گرفت و تا کناِر صندل میدست و بازو و

 !نیکرد  رید ؟ی_ناهارتو خورد

 من متوهم شده بودم؟! ایاز البرز برنداشتم.. اخم داشت  چشم

تو خونه جا گذاشته بود واسش تا شرکت بردم..   یز یچ هیبود.. عارف هم  کی_بله ممنون.. تراف 
 شد.. البرز خوب بود؟  رید د یببخش

 : د یکش شیبه موها یصدا دار زد و ازم فاصله گرفت.. تا کناِر البرز رفت و دست یلبخند  دریح

که بابِت   نه یبه ا شیواسش کتاب بخونم.. خوب  میقد ادیروشکر.. خوب بوده و هست.. گفتم به _خدا
 کنه! یخجالت زدم نم میپرحرف



 سکون

329 
 

نگاِه البرز   رِ ی.. اما هنوز مس دمید یالبرز م  یرا رو  دریح ی.. من نگاِه عاشقانه و پدرانه  دیبلندتر خند و
  یخلوت کردن با البرز را م یکه از سرم گذشته بود.. دلم کم دید یم یز یاو از من چ دیمن بودم.. شا
 حرف زدن..  ی اندک دیخواست و شا

 خواسته.. یم  نوی.. مطمئنا البرز هم همنیکرد ی_خوب کار 

کرد   ینگاهم م  رهیخ  رهی را مرتب کردم.. البرز داشت خ راهنشی پ ی قهیبردم و  شی شدم و دست پ خم
از   دیدانستم.. شا یرا نم  دیپرس یچه م نکهیاما ا دمی فهم یناتماِم نگاهش را م یو من پرسش ها

  رزشرح بدهم.. اگر الب   شیرا برا امی ختگیخواست علِت به هم ر یم ای دیپرس  یچشمانم م یقرمز 
 گرفت؟! یخو م  دریآن مرِد پدرنما، با ح  دنِ یگفت؟! بعد از د یچه م زدی حرف م

 هزارمرتبه خدا رو شکر کردم.. نیبرگشت ی_از وقت

 پلک باز و بسته کرد و من فاصله گرفتم..  البرز

 نشدم..  دیناام چوقتیساله ه  شیو ش ستی_من ب

کنار   یعسل  یرا رو نکشیع دریکه ح دمیچشم د یدادم و از گوشه  هیتک  یصندل  یِ را به پشت سرم
ب کرد و روبه البرز سرتکان  .. هر دو دستش را پشِت سرش قالستادیتخت گذاشت و درست کنارم ا

 داد.. 

ازم حساب پس   ینطور یروز و روزگار ا  یکشم تا وقت یمن انتظارشو نم  یول زِ یچ هی_آخرِت هممون 
  نجایکه چرا به ا شمیم یوقتا شاک ینداشتم.. گاه یر ی پس بدم که توش تقص  ویزی و تاواِن چ رهیبگ
 کنم  یانصاف یپشتم بوده و البرز کنارم.. نخوام ب شهیمرد هم هی ینداره وقت یت یاهم یول  دمیرس
 کم نداشتم..  یچیه

راحت بود   ز ی از بابت همه چ المیچشم بستم که خ تیو پر از امن دمیرا شن   دریفرستادِن نفِس ح رونیب
  دریشده بود.. دسِت ح  یچارگ یب  یروزها و شب ها یبرا   یعمارت که خوب پناهگاه نیسقِف ا رِ یز

 کتفم نشست..  یرو

 خونه.. ن یعقبم که دستمو گرفت و صاف افتادم وسِط ا چیهم دو ه ری.. از تقدیچ یاز خدا که ه_
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.. از اول واسه ینازل شد گهی د یجا هیبود مرد! انگار نه انگار از  نجایبود پسر.. جات ا نجای_جات ا
.. آرزو داشتم  نیارشِد من  ی.. تو و البرز پسراستی! اسم و رسمت واسم مهم نیخونه ساخته شد نیهم
 تو بشه..  نِ ی ع یک ی یرعل یام

جوانتر از   یل یخ  ومرثیدانستم از اثراِت سن و سالش بود.. ک یداشت و خوب م  یفی لرزِش خف دستش
نداشتم..  یقصد نینبود و من هم چن دریمثِل ح یا دهید ایبا مرِد دن   اسیو ابدا قابِل ق  زدیسنش م

به  شدی.. مدمیکش  یاز سِر آسودگ یبه تمام ابهتش زل زدم و در آخر نفس نیی دم و از پاچشم باز کر
 حاال و در حضوِر البرز نه... یحرف زد ول  دریبا ح   یراحت

 ..!ارهیداره از پا درت م یخواب  یاستراحت کن.. ب  کمی_

 تکان خوردم.. قصِد فاصله گرفتن کرد که گفتم:  یبه سر انگشتانش وارد کرد و اندک یفشار 

 در؟ ی_آقا ح 

انداختم که هنوز چشم از من برنداشته بود.. از خودم شرم داشتم   یاما برنگشت.. به البرز نگاه ستادیا
حرف   درینرفته بود با ح   نیهنوز حالوِت گناهش از ب ی لذت بخش و چرا وقت یبخاطِر همان بوسه 

 نداشت.. یر یتقص چیه  ومرثیک نباریبه خودم لعنت فرستادم.. ا کردم؟! ی! شرم نم زدم؟یم

کردم اونقدر   ی.. فکر منمیگردو بچ  هیبلنِد ته باغ  ی_ده سالم بود که به سرم زد از اون درخِت گردو
اون باال و    دمیرس ی .. بماند که با سر و صورت خونارمیاز عزا در ب یدل هیبزرگ شدم که ازش باال برم و 

نموند پام   یز یو چ  اومدم نییپا  ی.. بماند که با سختدمیکش ایدونه گردو چه بدبخت  هی واسه خوردنِ 
  یبه اون خوشمزگ ییگردو چی ه چوقتینرفت.. ه  ادم یطعِم اون گردو از  چوقت یه یبشکنه.. ول 

 .. فقط...دمیداد و بهش رس جهی خورم.. واسش تالش کرده بودم.. تالشم نت ی نخوردم و نم

  یو با نگاه  دی به سمتم چرخ   دری.. حشدیم  نییتنش باال و پا یآهسته و ب  یلیالبرز خ ی نهیس ی قفسه
 .. دیکش یام را مبرنده براندازم کرد.. انتظاِر اتماِم جمله 

دلم.. به دستش  یِ خواست و رفتم پ یخبر اون کارو کردم.. دلم م یچون ب دم یکش ی_شبا عذاب م
 ... یکام ازش گرفتم ول هی یخودخور   یزحمت و بعد از کلبه  نکهیهم خوشمزه بود.. باا یلیآوردم خ

من و البرز در گردش بود و در آخر   نِ ینشست و جلو آمد.. نگاهش ب رمردیپ ی ابروها نِ یب  یز یر اخمِ 
 انداختم.. نیی .. سر پادیبه فکش انقباض رس  یرعل ی من ثابت شد و درست مثِل ام یرو
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  یبفهم  ی.. از وقتیبد صی درست و غلط رو تشخ نیفرِق ب یبتون  ی_دل نه عقل داره نه منطق.. از وقت
  دیبا یبدون نکهیداره و از همش مهمتر ا تیچقدر ارزش و اهم  یز یو هرچ  یتالش کن دیبا یواسه چ

..  ستیبد و زشت ن یکردن  یبچگ  چیاونوقت ه یعمل بپوشون  یدلت جامه  یبه خواسته ها یچطور 
 یگرفتم.. همه  ادی یتوش بزرگ شدم و راه و رسم زندگ  ادیم  ادمی یکه من از وقت هییخونه، جا  نیا

کنه! رو   یبلد بود عاقل  ،یکه دِل تو از همون هشت سالگ دونم یم  نقدریجا نندازم.. ا ویزی تالشمو کردم چ
کدوم    نی.. ببستین  یدونه گردو بحِث ده سالگ هیاون  دنِ یکش  شیکارت شک ندارم الوند... پ یِ درست
 !یاز درخت باال بر  دیبا یشه و چطور  دهیتو کدوم باغ باعث شده فکرت به اون سمت کش ییگردو

 

ما خشک   یِ هردو یلب ها یکه رو ییزد.. من ماندم و البرز و حرف ها  رونیرا گفت و از اتاق ب  نیا
 شد..

 

 

 

 

 

 

  یِ انی بودند و عر دهیدست کش دنی دهانم زل زدم.. ابرها از بار ِظ یِر غلکتم را بستم و به بخا  یدکمه  دو
شکست.. به   یرا م  طیمح یِ رگیت  دمیسف یها نیرساند.. آست یآسمان، سرما را به مغِز استخوان م

 نیبه ا دنی داد.. تا رس یدو بامداد را نشان م ،یلعنت یانداختم و عقربه ها ینگاه مین امی ساعِت مچ
له  یِ دادم و صدا هیتک نیسرِد ماش یکرده بودم.. به بدنه  یرانندگ یکساعت ینقطه از ارتفاعاِت تهران 

.. چشمانم بعد از چهل و هشت ساعت  دمینه چندان دور شن یجاده را از فاصله  یشدن سنگ ها
  یمنازک به نظر  یکه ای به بار هیشب  میسوخت و به حتم پلک ها یم شتری ب شهیاز هم  دنینخواب

گرفت و در   ی م ریو درشت را ز  ز یر یکه سنگ ها دمیشن  یرا م  نیماش یها ک یالست ی.. صدادیرس
پر ابهتش سکوِت شب را شکست..   یقدم ها یدر باز و بسته شد و صدا یمعطل یآخر متوقف شد و ب 



 سکون

332 
 

و تکان نخوردم و ابدا   ستادی.. کنارم ادمیتازه کردم و بخاِر متصاعد شده از دهانم را به وضوح د  ینفس
عطِر    نینداشتم.. اعصابم خراب بود و ا دنشیبه د  یلیکه تما انداختمینگاه هم ن میبه سمتش ن

 کرد..  یم جادیاختالل ا امی وجود یها اختهیتک به تک  یحضورش داشت رو

 ! یای_خسته به نظر م

 و پلک باز و بسته کردم..  دمیرانم کوب یدستم را رو کِف 

 ..ادی _الماس اصرار داشت باهام ب

بود که   یز یچ  نی اصالح کرده اول یدرهم گره خورده و صورت  ی.. ابروهادمیحرف به سمتش چرخ نیباا
 به نظرم آمد..

 !یای کرد با البرز م ی_فکر م

را بسته  ش یتنش بود و تک به تک دکمه ها یانداختم.. اورکِت بلند نیی با اراده کج شد و سر پا لبم
 کرد..  یم یانصاف یبود که هوا داشت ب

شب منو تا    مهی.. فقط حرفتو بزن و بگو چرا ننجایچرا ا گمینه م یدار یچرا دست از سرم برنم  گمی_نه م
 ! ؟یکشوند نجایا

را از چند   نشیداد و من نوِر چراِغ ماش  هیتک نیماش  ین به بدنه از م تیو به تبع دیخند  نفسش
 ...دمید یمتر 

بودم به حرفام توجه   دواریگفتم.. ام ییزایچ هی میکه باهم حرف زد یروِز آخر   ی.. ولرمی نم هی_حاش 
 .. البرز کجاست؟ یکن

 دهیرا د ومرثیک یاز نوچه ها یک ی شرکت  یالبرز خبر داشت که من روبرو تِ ی نداشتم از موقع شک
بودمش اما خوب به خاطر داشتم..  دهیکوتاه د یچند لحظه  یو تنها برا یتیبودم.. اگرچه در بد موقع

مرد را به خاطر داشتم... فکم منقبض شد و از   یوجود چهره  نیبرانکارد بود و من با ا  یالبرز رو
لب باز   دیبار یم  شیاز سر و رو یکه خستگ ییگره کرده و صدا یفاصله گرفتم و با ابروها نیماش

 کردم: 
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  یکه از من.. من یداشته باش  ییادعا یتون ینم یان ا یتشابِه د هیشناسنامه و  هی_به صرِف داشتِن 
..  دمیند  چوقتی باز کنم که ه یروت حساب   یو چنگ و دندون از البرز مراقبت کردم بخوا یکه با بدبخت
که گوِل   ستمین شگاهیآسا تِ یکفا  یب ی.. من دکترارونیادرم بکش ب بر یِ من، از زندگ یِ پاتو از زندگ 

پا افتاده رو بذار کنار..   شی .. اون شناسنامه و نسبِت پبیاد ومرثِ یک یبخورم آقا بتویظاهِر عوام فر
 یدستت واسه کس یاون کاغذ باطله  یبفهم  دیشا یکن   یمردم زندگ نِ یب کمی کنم  یم هیبهت توص

 .. درِ ینداره.. البرز برادِر من و پسِر ح  یارزش 

 یداشت همه  یداشتند انگار کس  یدگی بدنم حِس کش یکج شد.. درست مثِل من.. رگ ها لبش
 ..دیکش یبدنم را از فرِق سرم م  یانشعاباِت رگ ها

هرچقدر   دریکنن الوند.. ح   ینم  دایپ ینسبِت خون  یسفره بودنم با کس  هی_به صرِف نون خوِر 
و تو و البرز معّرِف حضوِر تک به تکشون، بازم شماها از   اد ی ز شییآشنا  یهرچقدر گستره  سرشناس..

  یق .. منطیکه ندون  ستین یز یکه من بخوام واست بازگو کنم.. چ ستین یز ی.. چنیست یاون خاندان ن
 ... رهیحق رو از من بگ نیتونه ا  ینم چکسیبرخورد کن الوند! من نگراِن پسرمم.. ه

 داد.. یرا تکان م  یخاک یجاده  یو باد تک درخِت گوشه  دمیشن یگرگ م یزوزه  یدور صدا از

 ..ومرثیک یجز من.. منو از قلم انداخت  چکسی_ه

 .. زدیبرق م  بیشب عج  یِ کی در تار شیبراندازم کرد.. چشم ها رهی خ  رهیخ

 !شهی_در افتادن با من، باعِث شکستت م 

 یبرندار  میدست از سر من و زندگ  یتا وقت  ینکنم.. ول تی همراه یر یمس چیتو ه  دمیم حی _ترج
 من! ای.. تو  شهینابود م یخوام بدونم واقعا ک  یو اونوقت م رمیم یتا ته نابود یچ یشکست که ه

 نی.. امیکرد  یفکر م  نمانیبه وجِه تشابِه ب میزدم و دستم بشدت مشت شد.. حاال هردو داشت  پوزخند
 ....یهمه شباهِت ظاهر 

 _الوند؟!

  نییرا پا  شی شد.. تِن صدا کیخودم را عقب بکشم کتفم را گرفت و نزد نکهیدراز کرد و قبل از ا دست
 مغزم فرو کند گفت:  ی وارهیرا به د شی حرف ها  خِ یآورد و انگار قصد داشت م
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  ی.. از هرکرونیاون مرد بکش ب  یبطلبم.. البرز رو از خونه   فیکه حر  نجایشب تو رو نکشوندم ا مهی_ن
 به اون خونه ربط داره دور باش.. 

 ومرث؟ ی_چرا ک

و ازش فاصله  دیلغز یا زهیسنگر  یکفشم رو یکرد و با دسِت آزادم کنارش زدم.. پاشنه  سکوت
و پشِت سرم  شد  کی.. نزدستادمیدره ا یِ متر  یگرفتم.. چند قدم دور شدم و درست در چند سانت

 ..ستادیا

  یواسه زندگ دریو نامعلوم.. ح کی و تار اهیبوده.. س  نجای من مثِل ا یِ ! کِل زندگ ومرث یک نی بب نجاروی_ا
و با   یتنها گذاشت ضی و مر کیکوچ یبچه  هیمنو با  یوقت  یفکر کرد چیمشعل بود.. ه هیمن مثِل 

گناِه تو رو    انِ گذشت؟! البرز داره تاو یبه من و البرز چ  ت یو خوش گذرون  یاشی ع یِ پ  یهمون زن رفت
 !؟یدار  یچ یو ادعا ی.. حاال اومد دهیپس م

از گوشه   یخواب بودند و سوزش و باِد سرد قطره اشک   نِ یسنگ می.. پلک هاستادیکنارم ا یآهستگ به
 چشمم چکاند..  ی

 ..یخبر ندار   یچی _تو از ه

  یچراغ ها یکه به واسطه  ینور  مچهیماندم.. جز ن رهیش خ زدم و به سمِت مخالف یصدادار   پوزخندِ 
 ...یاهیبود و س یاهیکرد س ی تا چشم کار م دی تاب یم ومرثیروشِن ک 

سال   شی ش ستیو ب یزن یحرف م   یواقع یاز زندگ  ی.. دار یکن یکه نقش باز  ی ستین  نیدورب ی_جلو
 ! ومرث؟ی.. کدمیکه تو تماِم طوِل عمرم ازت ند یزنی حرف م ی زمان.. با من از منطق 

 چشمم را گرفتم.. رِ یز یِ سی.. نگاهش به روبرو بود.. با سِر انگشت، خ دمیبه سمتش چرخ و

  یمن وقت یچشما ی.. جلویو رفت یول کرد یروراست باش.. البرز رو تو دوسالگ یک یو با من   ای_ب
... ی... رفت زدیاون زن دست و پا م  رِ ی قطره ش هیقطره..  هیکرده بود و واسه  سی البرز خودشو خ
 ی جهی نت ین یب  یو هشت ساله م ستیمرد ب هیاز  یکه دار  یز ی نبود و چ شی زیاونموقع البرز چ 

  یکن یرو م یخواستِن پسر  یسال.. ادعا شیو ش ستی بعد از ب   یشما دوتاست.. حاال برگشت ماقتح
جمع  یباد به غبغب بندازه و جلو یتونه حت  ی.. نمسهیخودش وا یتونه رو پاها ینم  یکه حت

شده که  یچ  ؟یخوا یم  ی! از البرز چ؟یهست یسربلندت کنه و باافتخار حداقل اسمشو بگه.. دنباِل چ
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دور   یگذره که فکر کن یتو مغزت م  یتونم حرفاتو باور کنم؟ دوست دارم بدونم چ یم ی کن یفکر م 
 رو قبول کنم؟! دریشدن از ح

خودم..  یخودم درد داشت برا  یتنها براندازم کرد.. حرف ها  یطوالن  ییها هیتا ثان و  دیسمتم چرخ به
کردم..   یوجودش خدا را شکر م   یذره به ذره  یدوستش داشتم و برا بیبود که عج  یالبرز درِد بزرگ

من از   وشادوِش انصاف د یبرادِر ب  نیکردم.. البرز خوِد من بود.. کاش ا یمن از داشتنش حّس غرور م 
  ی سکوِت لعنت نیو ا  نمیحرف ها را زده بودم که عکس العملش را بب نیکرد.. ا  یحّق خودش دفاع م

باد   یزوزه  یبود؟! از خودم نفرت داشتم و البرز.. کاش البرز اکنون کنارم بود..! صدا یز یچه چ یایگو
علِت برگشتنش را... اما  .. پرسمخواست علِت رفتنش را ب ی.. با تماِم وجود دلم مزدی در گوشم زنگ م

دره فاصله گرفتم   یگفتن نداشت و من از لبه  یبرا یهم انگار حرف ومرثیتنها و تنها سکوت کردم... ک
 .. شدیتمام نم ی روِز لعنت نی.. ادیکش ی م یبد  رِ یو پشت کردم.. سرم درد داشت و ت 

 یخونش نگه داشته؟! م بزرگ رو تو یافع هیدونه که  ی! م؟یخبر داره که به دخترش دل داد دری_ح
 ؟ یکرد انتیدونه تو امانتش خ 

.. دمیبودم که ناباورانه ابرو در هم کش  دهیشدم و گوشم زنگ زد.. انگار اشتباه شن  خکوبیجا م  سرِ 
 تا دوباره به حرف آمد:  دیطول کش یا هیثان

  یخند یم شش یو به ر یکش یو هنوزم تو خونش نفس م یکرد ی_اگه بفهمه به دخترش دست دراز 
 !؟یچ

  میما خبر داشت؟! دستم مشت شد و زانوها یاز بوسه  ومرث ی.. کدیتپ  یدردناک م میها قهیشق  نبِض 
  ومرثیک یپاها رِ ی ز نِ ی.. زمستادینامحسوس به لرزش افتادند.. از دره فاصله گرفت و درست مقابلم ا

.. برِق نگاهش  دیرس یظر م متر از من بلند قدتر به ن یچندسانت  یداشت و به اندازه  یشتر یارتفاِع ب 
 نهیخواست؟! به گردنم.. به س ی مرد چه از جانم م  نیپشتم را نشانه رفت.. ا  ی رهی جهش داشت و ت

هم خسته  ومرث یک ی.. صدادیام زل زد و در آخر پوزخندش را به رخم کشام، دستم و به صورِت خسته
 بود: 

از اون خونه و خانواده   یخودت با دسِت خودت داشته هاتو به باد بد نکهی _عاقل باش و قبل از ا
بگذره.. من  یمسئله ا نیاز کناِر همچ یبه راحت   دریمثِل ح ینیکنم مرِد متد  ی.. فکر نم ری فاصله بگ
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امشب  نیمهمه وقت بازم به اون خونه وابسته بشه.. ه نینگراِن حال و روِز البرزم که بعد از ا
 و خونت.. و بر ریدستشو بگ

شلوارم فرو بردم..   ِب یام را در ج و رو گرفتم.. دسِت مشت شده  دیلرز یصورتم م یبه تک اعضا تک
آماده نکرده بودم و ابدا   یروز  ن یچن یدر امانتم.. خودم را برا انتیگذشت از کارم.. از خ  ینم  دریح

 نیاز ا  چکدامیال هح  نیچه به روزم آورده بود.. با ا  نیدلنش ینداشتم.. آن بوسه  یقصد نیچن
 نداشت و گفتم:  یربط  ومرثیموضوعات به ک

دکتر   هیزوده.. خودتو به  یل یخ یبگ ونیهز یدار یتو ب نکهیهنوز واسه ا ی.. ولومرثی_سنت رفته باال ک
به فکِر گذشته و کارنامه   یکن  ییمنو ارشاد و راهنما نکهیدرمون نداره! بهتره قبل از ا  مرینشون بده.. آلزا

 !ی.. هنوز زوده که فراموش کن یوفتیب  اهتیس ی

  یِ را صدا چندان کنم.. من جاسوِس لعنت تشیکردم که حساس یرفتار م یدادم و طور  یوا م  دینبا
بود..   یامروز کاف یِ باشد؟ برا دهیما را د  یبودم و امکان داشت بوسه  دهیرا مقابِل شرکت د  ومرثیک

دادم گوشم  ی م حی را فشردم... ترج  نی ماش موتی نداشتم.. چند قدم دور شدم و ر  شتریب ی تواِن مبارزه
 ینثاِر خودم کردم و برا یا یخبر داشت؟ چطور؟ از کجا؟ لعنت ومرثیصداها ببندم.. ک  یهمه  یرا رو

سِد توانم را شکست داد و به گوشم  ومرث یک ی...! صدابردیبو م  دری.. اگر حدم یترس   نازیدِل نازِک پر
 : دیرس

 ..میتوافق برس هیخودت.. بذار به  ی_دور شدن از اونا به نفعته.. البرز رو برگردون خونه 

 یرا به حرکت انداختم و به آهستگ نینشستم و استارت زدم.. ماش  یمعطل یرا باز کردم و ب نی ماش در
 رفت... یخّط اعصابم رژه م ی تا چه اندازه رو چند کلمه حرف نی هم دیفهم  یم  دیدور شدم که نبا

 

 

  نیزم یوصل بود.. کِف کفشم رو   یچند تن یوزنه ها میشدم، انگار به پاها  ادهیپ  نیاز ماش  یوقت
.. عمارت در  زدمیبا البرز حرف م  دیبا یروِز لعنت نیو تمام کردن ا دنی.. قبل از خوابشدیم دهیکش

وجوِد سوزِش    بااتاق ها را  یبسته  یمطلق فرو رفته بود.. از پله ها باال رفتم و درها یک یسکوت و تار
و داخل شدم و در را تا   دمیکش نیی دِر اتاق البرز را پا  ی ره یدستگ دوارانهیدادم.. ام صی چشمانم تشخ
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د و من کتم را  تخت بو یالبرز رو یفرو رفته  یکی باز گذاشتم که کمتر سر و صدا کنم.. جسِم در تار مهین
بسته  ایباز   شدیاتاق نم  یِ کی رفتم.. در تار  تختکردم.. خسته تا کناِر  زانیآوردم و آو رونیب  یبا ناتوان

 از گلوم خارج شد..  ییکه به سمتم سر چرخاند، آوا نیاما هم دیبودِن چشمانش را د

 کردم؟  دارتی_ب

را باز کردم و همانطور لِب تخت نشستم.. هنوز  میدکمه ها ِف یلباسم را تا آرنج تا زدم و رد نِ یآست
 ..دیلرز  یو سرما م یاز خستگ میسردم بود و صدا

 ..یدار ی_خوبه که ب

 .. دمید یاز خواب نم یکامال باز بود و من رد شی.. چشم هادمشیباالخره د و

 !یوقِت شب کجابود  نیا یپرس ی _احتماال م

.. به می کردم به گفته ها یخودم هم شک م  یحت ی.. گاه زدمی نامفهوم و گنگ حرف م یخستگ از
  یداد.. دستم را رو یرحمش عدِد چهار را نشان م ی ب  یانداختم که عقربه ها ینگاه میساعتم ن

 بدنش را چک کردم.. معتدل بود.. یگذاشتم و دما اشی شانیپ

 .. امینم یخوب ینه.. اما از جا ای یبشنو یدونم دوست دار  ی_نم

 بهم زل زد..  یداد و سر باال کرد و با حالِت خاص یبرخالِف تصورم گردنش را تکان  البرز

 دارم.. ی_گوش کن البرز.. حرِف مهم

.. دسِت چپم  دمیدادم و کنارش دراز کش یو لبم کج شد.. به خودم تکان دمیکش اشی شانیاز پ دست
زل   اهی.. به سقِف سدیتپ یشکمم نشست.. بدنم سرد بود و قلبم منظم م یسرم و دست راستم رو رِ یز

 تازه کردم.. یزدم و نفس

 _به حرفام فکر کن و بعدش منتظِر جوابتم.. 

از سمتش   یواکنش  چیرا حس کنم ه اشی رگیخ  نکهیو من جز ا  دیکش ینفس م یبا خونسرد البرز
 کردم..  ینم  افتیدر
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.. اما.. دارم.. از  یازش بشنو یز ی چ یدوست ندار  دونمیم نکهی .. بااامی از کجا م یدون ب ی_کنجکاو
 .. امی م ومرثی.. کِش یپ

 مکث ادامه دادم:  ی.. بنمی.. نگاه نکردم که غم و ترِس چشمانش را نبدمیسمتش نچرخ  به

 ینگفتم.. البته م یز یدونستم و چ یم یدوماهه از وجودش خبر دارم.. فکر نکن  یکی _منم کمتر از 
 انجام بده.. حاال هم...  یکردم بخواد حرکت یفکر نم  یدونستم که برگشته ول

 سخت..  یل یسخت بود.. خ  ومرثیزدن از ک  حرف

بمونه   صداتو داشت.. دنیشن  اقتی من ل یکه گوشا یبهت گذشت بمونه واسه وقت  یاونجا چ نکهی_ا
 نیاز ا خوادی.. مخوادیحرف داره.. م هی ومرثی! کیا ی باخودت و من کنار ب ی که تونست یواسه وقت
 ..ستی.. نظِر اون اصال واسم مهم نمیعمارت بر

تا   شی از من برق زد.. لب ها یمتر  یچند سانت یدر فاصله  شیو چشم ها  دمیسمتش چرخ به
  اشنهیس یحال قفسه  نیبود.. باا  دمیمقابِل د اشی شانیاز هم فاصله داشت و رِگ متورِم پ یحدود

 ..شدیم نیی باال و پا یبه آهستگ

 !؟یخوای م ی_تو چ

  کیت یداد و صدا یماندم.. آِب دهانش را قورت داد و چشم ازم برنداشت.. جوابم را نم  رهی خ  بهش
 روح و روانم بود..  یتاِک ساعت آرشه 

واسه  شدمی.. از همون سّن کم مرد م شدمیروبرو نم  دریفقط دوسالت بود با ح ی اون روِز آخر وقت _اگه
  یز یکنم.. واسه من چ ریکردم تا بتونم شکمتو س یم  ییکردم.. گدا یبار آوردنت.. خودم بزرگت م

  ونستکه ت  یهست یتو همون راز   یپر کنم ول  ویکس یسال.. من نخواستم جا نهمهیعوض نشده بعد ا
 ایخونه خودمون  می! بر؟یهست یراض  یمنو از اون جهنم نجات بده.. حاِل تو مهمه.. تو کجا باش 

 عمارت؟!  میبمون

 صورتش گذاشتم.. انگار تب داشت.. یرا باال آوردم و رو نمیسنگ دستِ 

 خودم... که خوب یجوابتو بشنوم.. با گوش ها یشد  داریب ی وقت خوامی_بهش فکر کن البرز.. م
 ! یزنیو نم  یحرف بزن  یتون  یم دونمیم
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 به انگشتانم دادم..  یو من به زحمت فشار  دیکش نییپا چشم

 انصاف! یب  یو هشت سالته و برادرتو، داداش صدا نکرد ستی_ب

 

 

 

 

 

 

را فاصله   میپلک ها نِ یچشمم را زد اما هنوز فرصت نکرده بودم ب دیزدم و نوِر خورش  یجا غلت  سرِ 
بسته شدن در اتاق خواب را به طوِر کامل از سرم پراند و چشم باز کردم.. سوزِش   یکه صدا  ندازمیب

و به تاِج    شستمشدم و ن  زیخ می حال ن نیچشمانم بهم مهلِت باز نگه داشتن نداد و دوباره بستم.. باا
 تمیسوخت.. هنوز نتوانسته بودم موقع یکه هنوز م دمی کش میپلک ها یِ پا یدادم و دست هیتخت تک 
کردم.. چند  دایتختش پ یدرک کنم.. باالخره چشم باز کردم و خودم را در اتاِق البرز و رو یرا به خوب 

تازه کردم و   یام با البرز... نفس   همکالم نی و آخر اورمیرا به خاطر ب  روزید یتا همه  دیطول کش هیثان
  دیرحِم خورش   ینوِر ب یِ ذوقم را کور کرد.. سر چرخاندم و از ال اشی الخ  یِ سر چرخاندم.. البرز نبود و جا

.. به حتم دمیکنار تخت د یِ عسل یآب رو  یوانیل دیرس یکنار رفته، تا وسِط اتاق م  یپرده  یِ که از ال
کرد..   یم  لی تبد نی قیحدس را به   نیرا داشت و بسته شدِن دِر اتاق ا نازیآثاِر حضوِر پر وانیل نیا
زهر به دلم نشاند.. دست دراز کردم و   ومرثیک یبه خاطرم آمد و حرف ها نازی طعِم بوس*" پر کبارهی
 دهید تی وضع  نیمن را با ا نازی از آِب ولرم بنوشم *".. پر یجرعه ا نکهیرا برداشتم اما قبل از ا وانیل

 یگرداندم.. ساعِت گوشه بر  یعسل  یرا رو وانی و ل دمینوش  یجرعه ا یبود؟! فکم منقبض شد و حرص 
کالفه تخت را ترک کردم و بلند   دنیهمه ساعت خواب نیداد و من از ا یاتاق عدِد دِه صبح را نشان م

کار داشتم و البرز   یلی نداشت.. خ یتیشدم.. هنوز خسته بودم و البته گرسنه.. هرچند چندان اهم
را بستم و تا   راهنمی ؟! چند دکمه از پدر عمارت داشتم یگرفتم.. لباِس مناسب  یدوش م  دیبا جابود؟ک

  نییدر را پا ی رهی.. دستگشدینم  دهیشن ییصدا  رونیکردم.. از ب  زیرفتم و گوش ت   شیکناِر دِر اتاق پ 
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فکر،   یبرادِر ب   نیا روزیبسته بود.. د  یرعلی در راهرو نبود و اتاِق ام چکسیرفتم.. ه رونیو ب  دمیکش
کردن  دا ینه؟! پا به اتاقم گذاشتم و بعد از پ ایبرگشته بود  ایخانه را ترک کرده و خبر نداشتم که آ

اگر   دیراحت.. شا  الِ یخ  یخواست و اندک یبه سمِت حمام رفتم.. دلم قهوه م یو شلواِر مناسب  راهنیپ
گرفتم و حوله   یساعته ا میوِش ن! دشدیآمدند حالم بهتر م یبا حاِل نزارم کنار م   یکم  یرعلی البرز و ام

 استمی توالت ب زِ ی م ی نهیآ یتا لباس بپوشم و روبرو دیربع ساعت طول کش بایآمدم.. تقر  رونیپوش ب 
ناخواسته  یشدم.. اخم   رهیخ نهی خودم در آ  رِ یکجابود؟ به تصو نازیرا خشک کنم.. پر  سمیخ یو موها
به  یوجود داشت.. دست یمحسوس ی هردو گونه ام فرو رفتگ یکرد و رو یرا به هم متصل م میابروها

را از راهرو   ی رعلیام یکردم.. کالفه بودم و باالخره صدا می لباسم را تنظ ی قهیو   دمیمرتبم کش ِش یته ر
راحت بود از  المی کرد.. پس خانه بود و چه بهتر... حداقل خ یرا صدا م ناز یکه داشت پر دمیشن

گردنم زدم و از   یو عطِر جامانده از گذشته را رو دمیکش میدست از موها هرحضورش در خانه... باالخ
کرد.. از    یرا صدا م  نازی راهرو هنوز پر  نِ یب دهیشرت و شلوارک پوش  یت  یِ رعلی اتاق خارج شدم.. ام

انداخت و   نییهول شده سر پا دنم یو به محِض د دیباز و بسته شدِن دِر اتاق به سمتم چرخ یصدا
 را مرتب کرد..  اشختهیبه هم ر  یموهادسِت راستش 

 _سالم..

پله را رد   نی آخر  نازی نگاهش کردم و پر رهیخ  رهیباشد خ   یقابِل توجه زِ ی هنوز اخم داشتم.. انگار چ من
 راه جا ماند..   نِ یکرد و بله گفتنش ب

 _بل... 

 نیباعث شده بود که ا یز یچه چهر سه نفرمان سکوت بود و سکوت..  نِ یب  یطوالن ییها هیثان و
 سکوت شکسته نشود؟!

 ...ر ی_سالم.. صبحتون بخ 

 دختر بلد بود انکارم کند؟! نی.. اانداختینگاه هم ن م یبه سمتم ن نازیتکان داد و پر یسر  یرعل یام

 _سالم..

 .. ستیتو کمدم بود االن ن ؟یدیمنو ند یاون لباس خاکستر  نازی_پر

 کرده بود گفت:  دایکه انگار راِه فرار پ نازیپر و
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 کنم.. یم داشی_حاالم همونجاست.. خودم گذاشتم.. بذار االن پ

 شد..  یرعلیما گذشت و وارد ِ اتاِق ام یاز کناِر هردو و

 ؟ یر یم یی _جا

 .. دیرا نگاه کرد و در آخر به سمتم چرخ نازیرفتِن پر  رِ ی مس یرعل یام

 _بله..

 ؟ یر ی_کجا م 

 نش تر کرد..را با زبا   لبش

 واسه شما هم بهتره..  ینطور یچند روز نباشم ا دی.. شارونی ب رمی_با دوستام م

  نازینبود و پر لی دل یهمه سر و صدا به حتم ب نی.. ادی رس یسر و صدا به گوش م  یرعلی اتاِق ام از
پسِر   نیدختر و ا نیکرد.. من ا ی م یخال   دنیداشت اعصابش را با در را به تخته و تخته را به در کوب

 کردم..  یفکر م نطوریبلد بودم.. حداقل ا یروبرو را به خوب

 ؟یگرفت مویتصم  نیا روزی_د

  یهم عصب یرعلیباِز اتاقش زل زد.. ام مهیو ازم چشم گرفت و به دِر ن دمیرا به وضوح د  پوزخندش
 افتاد... انیبه غلدر وجودم  یز ی .. چمیمن و البرز بود دریهردو فرزنِد ح  یِ بود و علِت پرخشاگر 

 که بهت ربط داره..  ییزایمهمتر.. چ یزایواسه چ یکنه.. بهتره وقتتو بذار  ینم ی_فرق

عضالتش را حس کردم.. بارها با   یِ رومندی رفتن کرد که مِچ دستش را گرفتم.. من قدرت و ن قصدِ 
  نیاعِث اب اشیدانستم دخترِک رنگ و لعاب داِر هم کالس یبودمش و خوب م  دهید یساِک ورزش

  یو جا دمید یرا م  راتشیینبود و حاال من تغ  ریپذ تی چندان مسئول یرعل یشده بود.. ام  یر ییخودتغ
 دیبا من و البرز بود.. با شیکه قصِد عوض کردنش را نداشت رفتارها یز یتعجب داشت که تنها چ

 کردم با وجوِد هردو برادر؟! یچه م دی! با شدم؟ینگراِن البرز م

 !ی.. برادرم یرعلیام ی_تو هم به من ربط دار 



 سکون

342 
 

عطرم   یِ تازه کردم و بو یگرفت.. نفس  یبه چانه اش زد و رو گرفت.. داشت حرفم را به سخره م یدست
 مشامم را پر کرد..

  نیب  یسبتن  چیکلمه مبرا شدم.. ه  نیاز ا دمیو تو صورتش توپ دمیالبرز رو چسب  ی قهی ی_من از وقت
 .. یکلمه واسه من استفاده نکن  نیالوند.. واسه تو هم بهتره که از ا ستیمن و تو ن

گوشش به ما بود.. جلوتر رفتم و کناِر   نازیدانستم پر یو صدا از اتاق قطع شد و من خوب م  سر
 ذهنم را ادا کردم.. یشده   فیحروِف رد یکم یگوشش به فاصله 

 ...ی! ول؟یبرسون   ویحرفت چ نیباا یخوایدونم م یگذره.. نم  یتو سرت م یدونم چ  ی_نم

 انداختم و جمله ام را کامل کردم..  ینگاه  میباِز اتاق ن مهیدِر ن به

بود   یو مردونگ یدوئِل مردونه.. به دور از مرد هی_حساِب من و تو صاف نشده و منم آمادم واسه 
واسه گفتن واسه  یو تو هنوزم حرف دار   نجامی.. اگه من ایدستتو رو برادِر بزرگترت دراز کرد یوقت

البرز   ساِب ح  یباهات برخورد داشته باشم.. ول یدیکارت نرس یِ هنوز به زشت  یکه نخواستم وقت نهیا
 ... یرعلی جداست ام

  یفکش م یرا از رو شیدندان ها یِ نگاهش زل زدم.. من برآمدگ یِ اهیو من به س  دیسمتم چرخ به
 گفت:  یرلبی و ز دیی.. دندان به هم سادمید

  ی.. تو اون اتاق هرچشیکنار از همون چهارسال پ دمیوقته کش یلی.. من خ ستین ی_حساب و کتاب 
 برگشتِن شما...  یکردم تموم شده ول یبود تموم شد.. البته فکر م

 را ادامه نداد و دستم هنوز مچش را به اسارت گرفته بود.. حرفش

  یز یحساب و کتاب نکن که هرچ  نقدریبرادر برادر نکن.. ا نقدرینزن.. ا نتیرو به س  سنِگ البرز نقدری_ا
  رنیقواعد و قانون م یحساب و کتاب و ب  یب  زایچ یل یحساب و کتاب بشناسه! خ  تونهینم ایتو دن

  یل یمن از خ نمی و بخاطِر هم ستمین نیخوش ب  یز یبه چ ادی .. من زرنیگ یاجازه نم  یجلو.. از کس
 خبر دارم! زایچ

طعِم  شی داد و حرف ها یم گار یس یبو یرعل ینکردم.. ام  یو من هم مخالفت دیدستش را کش مچِ 
 زهر... تا کناِر در رفت که گفتم:
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آدم  شهیوسط هست که باعث م  نیا زای چ یلیبه تو نداشت! خ   ی_نه موندنم نه رفتنم از عمارت، ربط
دونم.. اما  ی که من نم  یدون یم ییزای بر دارم که تو چدوست نداشته باشه انجام بده.. خ دیکه شا ویکار
راهمون جداست    و! من و ت؟یرعل ی! ام؟یدون  یبدونم که تو نم ییزای که ممکنه منم چ یفکر کرد نمیبه ا

 خبرم بدونم..  یکه ب ییزایمشتاقم اون چ  ی.. ولمیری م شی سمت پ هیاما جفتمون به 

انداخت و  نیی .. سر پادمی به دِر اتاق د رهیاتاق خ  نِ یرا ب   فیبالتکل نازِ یبه خودم دادم و پر یتکان 
انداختم.. صورتش   یرعل یمشتش گرفت و من نگاِه آخر را به ام نِ یدستش را ب  یِ خاکستر  راهنِ یپ

  نازیپر یِ موها یِ البرز ربط داشت! دستم را ال مِ ینماندنم به تصم ایسرخ بود و فکش منقبض... ماندن 
 ..زدمی با البرز حرف م دیرا از دست داده بودم و با یه پله رفتم.. حّس گرسنگجا گذاشتم و به سمِت را

.. ساعت از  دیبه مشامم رس یقرمه سبز  یِ و بو  دمیرا از آشپزخانه شن نیحضوِر پرو یِ پله ها صدا نِ ییپا
پشت به سالن و   دریصبحانه خوردن را زدم.. ح دِ یگرفتم و ق شیسالن را در پ  رِ یگذشته بود.. مس ازدهی

.. باز هم داشت  دمیچشمش را د یرو  نِک یروبه البرز نشسته بود و من از همان فاصله کتاب و ع
  ادیعادت داشت و البرز مثِل عارف ز شهیکرد.. هم یالبرز سرگرم م  یخودش را با کتاب خواندن برا

 نداشت!  ی اعتراض کرد و هرگز  یخواند.. دوست داشت و در تماِم مدت، مشتاقانه گوش م یکتاب م

 _سالم..

را بر داشت و کتاب به دست   نکشی سر کج کند از جا بلند شد و ع نکهیقطع شد و بدوِن ا دریح یصدا
 .. دیبه سمتم چرخ

 ! یخسته بود   یلی_سالم الوند.. ساعِت خواب؟ خ

 کرد.. یبراندازم م  قیاز حواسم به البرز معطوف بود که عم یمیتکان دادم و جلو رفتم.. ن یسر 

 خواب موندم..   دی.. ببخشری صبح بخ_

کناِر    یِ فشرد و با همان دست که کتاب را در برداشت کتفم را گرفت و به سمِت صندل یرا به گرم دستم
 دستش اشاره کرد..

 ! یبرگشت روقتیهم د شبید ی_خدا ببخشه.. خسته بود
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رفتن را    یرآبی او ز ایهم خبرداشت؟!  یرعل یام دنِ یکش  گاریمتوجه نشده باشد.. از س دریبود ح  محال
 بلد بود؟!

 شهیگفتم که مثِل هم ییانداختم و سالِم بلندباال ینگاه م یو با خنده کنارم نشست.. به البرز ن نشستم
 جواب ماند.. یب

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 ..دمی کش شمیبه ته ر یاز البرز گرفتم و دست چشم

 .. نیبود حل شد.. نگران نباش ی_هرچ

 گذاشت و به من و البرز زل زد..  زیم  یدستش را رو کتاِب 

 حل شده؟! ی_مطمئن 

منتظِر   یتازه کردم و به چشم ها یانداخت.. نفس  نییبود که سر پا  فیالبرز هم مثِل من بالتکل  انگار
 امدهی داشت و من هنوز با خودم کنار ن یانتظاِر جواِب دندان شکن بیعج نباریچشم دوختم.. ا دریح

کرد..   یم سست گفتنم را  یِ پا یخبر  یب  نیدانستم و هم یرا نم مرثویعلِت درخواسِت ک  یبودم.. ول
  یرآب یزبانت بود را نفهمد.. به حتم از ز رِ ی که ز یحرف  شدیداد.. نم  بشی فر شدینبود و نم یهرکس دریح

البرز   یتلنبار شده  یمن و حرف ها یو نگفته ها نازیپر یو احساساِت فوران کرده  یرعلیام یرفتن ها
  یسخت در راه بود و من خوب م  یرو نکرده بود.. طوفان یدانسته ها نیخبر داشت و من ترسم از هم

 دانستم.. 

 .. امی بتونم از پسش برب دوارمیام ی.. ولستمیمطمئن ن ادی_ز

 !رونیکشونه ب  یشب تو رو از خونه م مهیکه ن هیمهم  ی_حتما مسئله 

 کرد؟! یم خمیتوب  داشت

  یگیم زنمی که هربار دربارش باهات حرف م می.. نگراِن اون مشکلستمی_من ابدا نگراِن رفت و آمدت ن
..  هیبزرگ یپس مسئله  یحلش کن ی.. الوند؟! اگه هنوز نتونستامیو خودم از پسش برم شهیحل م

 من بتونم کمکت کنم.. دیشا
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شب بخاطِر او بود و   مهیزدِن ن خونی همان شب دیمن بود و شا یِ فکر  یطرِف مشغله ها کی  در،یح
 بس... 

 بالاستفاده نشدم.. یشدم ول   ری.. پیندار  اوریو  اریو  ییتنها  یفکر نکن  خوامی_م

 ..دمیجدا شدم و خودم را جلو کش  یصندل یِ پشت از

 !  در؟ی_آقاح 

هوت افتاد و دستم کتفم گذاشت.. نگاهم به البرِز مب  یادامه حرف نداد.. بلند شد و دست رو یاجازه  و
 گذاشتم.. دریدسِت ح یرا رو

نگاه به دور و   هیکه ... الوند  ی فهمم.. در حال یشنوم و نه م  ینه م نمیب یکنم نه م یروزا حس م  نی_ا
 عمل کن! اطی... با احتیخونه ا   نیاطرافت بنداز.. بعد از من، تو ارشِد ا

.. از من کوتاهتر بود و من شرم داشتم از باال نگاه کردنش.. گردن کج ستادمی شدم و مقابلش ا بلند
 کردم گفتم:  یفکر م  ومرثیکه داشتم به ک یکردم و در حال

تو خودش جا داده، بخاطِر   یعمارت و هرچ نی.. پربرجا بودِن ادریاز سرمون کم نشه آقا ح تونی_سا
 شماست..

 انداخت..  ینگاه میو به ساعتش ن دیخند  دریح

  یِ سر و سامون گرفتن زندگ  دنِ یخوام واسه د  یمن هنوز وقت م یعمر دست ِ خداست ول نکهیبا ا_
 خواهش دارم..  هیشما چهارتا.. فقط ازت  

 درخواستش...   یگوش شدم برا سراپا

اضافه کنم.. گرچه  تیزندگ   یبار به بارها هیخوام  یاز کارا رو از دست دادم.. م یسر  هیانجاِم  ییِ _توانا
 داره.. اجیبرادر احت هیپدر بخواد به  هی نکهیاز ا  شتریب  یرعلی.. اما امیغافل نبود  وقتچیکه ه

 چشِم راستم گذاشتم و سر تکان دادم.. یرو دست

 _چشم..
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 ..شهیراحت م  المیسپارم خ  یبه تو م   ویکار ی_چشمت روشن بابا جان.. وقت

 انداخت و گفت:  ینگاه میاز پشِت اندامم به البرز ن  دری.. حدمشید یپشت به البرز بودم و نم من

 _ممنونم..

 ..ستادی راه ا نِ یدستش بود و ب  یدار  هیرنگ و پا ییطال یِ ن ی.. سدمیرا د نازیرفتن کرد که پر قصدِ 

 _بابا؟ 

  یبه سمتش رفت و بازو ینیدروِن س یِ شکالت  ِک یقهوه و ک یحاو یِ نیس دنِ ی و با د دیچرخ دریح و
 آمد..  یم دشیقرمز رنگ چقدر به پوسِت سف راهنِ ی پ نیخوش تراشش را گرفت.. ا

 بابا جان..  ای_ب

 کرد..  تی را به جلو هدا  نازیپر و

 ناهار خورد.. نوِش جان!  رتری امروز د شهیاما م رهی د کمی_واسه صبحونه 

 ..دمیشن  زی را به م  ینیبرخورِد س یصدا رفت و من ز ی بدوِن نگاه کردن به من، به سمِت م نازیپر و

 ! در؟ی_آقا ح 

 زبانم خشک شد.. یو من حرف رو  ستادیا دریح

 !م یکن  ی_بعدا صحبت م

 براندازم کرد و سر تکان داد..  مشکوک

 _حتما.. 

 رو به البرز با همان لبخند گفت:  و

 کتاب خوندن بمونه واسه بعد.. هی_بق

چشم   نازی.. پردمیهر دو را د ی رهی و نگاِه خ دمیچرخ نازیاز سالن خارج شد.. به سمِت البرز و پر و
 نگاهم کرد..  رهی خ رهی گرفت اما البرز با همان نگاِه برنده خ
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 !ی_دستت درد نکنه دختر.. الزم نبود زحمت بکش

 _نوِش جان!

 اما با وجوِد البرز...  رمیاز کنارم دور شد.. خواستم دستش را بگ و

 _ممنون!

 فرستادم و دستم را از هردو طرف باز کردم و به کمر زدم..  رونی را پوف مانند ب نفسم

 _من موندم و تو البرز.. 

همه  نیاز ا شدیبه من زل زد.. خسته نم ینیشدن به س رهی و البرز بعد از خ  دمیسمتش چرخ به
دادم   هیتک اشی صندل  یِ نشستم و دستم را به پشت اشی کنار  یصندل یوت؟! به طرفش رفتم و روسک

 و نفسم را فوت کردم..  

 _البرز؟!

دندان گرفتم و  نِ یماندم.. لب ب  ره ینگرفت و من به عضالِت کم حجِم دستش خ  ییروبرو زِ یاز م چشم
 کردم..  یم یفکر  دیخّط اعصابم رژه رفت.. با یرو  ومرثیک

 ؟ یبه حرفام فکر کرد_

 و من با تماِم وجود منتظِر شکستِن سّد سکوِت البرز بودم.. د یرس یبه گوشم نم رونیاز ب ییصدا چیه

 خودمون؟! یخونه  می بر  ای میبمون یدیم حی ! ترجه؟یچ متی_تصم

 حرف زدِن البرز بود..  نیبودم هم  نیکه خوشب  یز یتنها چ  به

 _البرز؟!

فکش بشدت   یهنوز منظم بود و استخوان ها شش یو بهم زل زد.. ته ر دیسمتم گردن کش به
  یدگی و عدِم رس یاط یاحت یاز ب نیکردند.. البرز در چهار ساِل گذشته الغرتر شده بود و ا یم ییخودنما

 من نبود.. 
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بارم   هی خوادی! دلم م؟یکن  یم یانصاف یدر حقم ب  یدار  ی کن  یبار! فکر نم هی_باهام حرف بزن.. فقط 
دلت   یبدونم چ  دیتو سرته.. شا یبدونم چ دی! شایخوا ی م یکه شده از زبون خودت بشنوم که چ

 بهم بگو..  ی.. ولخوادیم

  یدسته  یخورد*". دسِت آزادم را لبه  یتکان  مچهیگردنش را نشانه رفت و فشردم.. البرز ن  دستم
.. ابرو در هم شدیم  نییم که پرشتاب باال و پاشد رهی اش خ نهیگذاشتم و به عضالِت س اشی صندل

 .. سوختیام م نهی س نِ ی ب یی.. جادمیکش

از خودت در   ییصداها هیدو سالت بود  یوقت ادمهیخوب   یبچگانه به نظر برسه.. ول کمی  دی_شا
.. هرچقدر  یزدی حرف م یعنیبه داداش گفتن باشه..  هی شب  یز ی چ هیکردم  یکه من حس م یاوردیم

  یبار به جا هی.. حقمه دمیازت نشن ییصدا چیه گهیکم و کوتاه و نامفهوم اما بعد از رفتِن اون دوتا د
  نیبا رفتِن اونا به ا یکردم وقت یتو دل و مغزته از زبوِن خودت بشنوم.. فکر م  یحدس بزنم چ  نکهیا

هرچند کم و کوتاه و نامفهوم.. من   یبا برگشتنشون... با برگشِت اونا بازم حرف بزن  یحال و روز افتاد
  نیتو ا اقتِ ی.. ل یکن دفاعاز حق خودت  یاونوقت بتون دی به جهنم.. واسه خاطِر خودت حرف بزن.. شا

 نفهمم.. البرز؟!   دمیبفهمم شا دیتا من شا  یکه بهم زل بزن ستین  یزندگ

 سوخت.. یام م نهیدرست وسِط س ینیآتش یبه گردنش فشار آورد.. گلوله   شتریب دستم

خوب و بدش به اون اتاِق   یخونه رو با همه  نیفهمم که ا ی.. م یبمون خوادی فهمم که دلت م ی_م
! داداشم.. البرز به من و  ین یب یم  افموی من همش سرکارم و شب به شب ق یوقت  یدیم حی سرد ترج

 !؟یبمون  یخوایخودت رحم کن.. بهم بگو م

به  یکه سر  دمی.. در کماِل تعجب ددمیو دست کش دمیکم حجِم اشک را در چشمانش د  یحلقه  من
توجه به تعجِب نگاهم رو گرفت و به سمِت مخالفم زل زد.. دستم هنوز  یعالمِت مثبت تکان داد و ب

  نیا.. دیکوب یکم.. نفسم نامنظم بود و قلبم محکم م یل یخ  نمانیب  یبود و فاصله  اشی پشِت صندل
دانستم خوشحال   ی.. نمریساِل اخ نیمن در چند یحرف ها یحرکِت البرز بود دربرابر همه  نیاول

گفتم و از جا بلند شدم.. فنجاِن   ینشان بدهم.. تنها باشه ا  یچه واکنش دیدانستم با ینه.. نم  ایباشم 
  یب  نازیپر یموها مِ با طع کیکرد.. فنجان را به دست گرفتم و به ک  یم یدهان کج میبرا  کیقهوه و ک

  کجایکرده را  خی یوجود قهوه   نیبه خوردن نداشتم.. باا یل یم چیکردم.. کامم تلخ بود و ه یتیاهم
  زیم یرا مسدود کرده بود.. فنجان را رو  میبزرگ راِه گلو یگردو کی یبه اندازه  یز ی .. چدمیسر کش
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  یکرد اما من انقباِض عضالِت فکش را م ینمآخر را به البرز انداختم.. هنوز به من نگاه  گذاشتم و نگاهِ 
 را مرتب کردم و گفتم:  راهنمیپ ی قهی.. دمید

 ! ارمیم التویخونه.. وسا رمیسر م هی_

بود.. آرام و قرار   ستادهیا اطیبه ح  یسالِن منته  نِ یحاضر و آماده ب یرعل یزدم.. ام رونی از اتاق ب و
گشت.. چمداِن کناِر دِر   یرفت و دوباره بر م  ینداشت.. دو قدم به چپ و چهار قدم به راست م

و  دی متوجه حضورم شد دست از راه رفتن کش  نکهیداد.. به محِض ا یخبر از رفتنش م  یخروج
عطرش به   یِ ا نبودم... بورفتن، رض نی.. من به استادمیا شی .. با دو گاِم نامتعادل و بلند روبروستادیا

بود را کنار زد و کتش را مرتب کرد..  ختهی ر اشی شانیپ یکه به عمد رو  ییو چندتاِر موها دیمشامم رس
.. میبود ستادهیا نجایا م،شدن به ه رهی خ یگفتن داشتم نه او.. انگار هردو برا یبرا ینه من حرف 

گونه و   ینبض دارش رو یها قهیو از کناِر شق دیکه از فرِق سرش جوش یعرق یانقباِض فکش.. قطره  
 نیکرد.. ا  یتالش م دنیمنظم نفس کش یمن حس کردم که داشت برا ی.. حتدمید دیگردنش چک

 گرفت؟! یحاِل بد از کجا نشات م 

 !یهله هوله بخر   یمجبور نش یسبد حاضر کردم تو راه بخور  هی.. واست یرعل ی ام ای_ب

 سالن گذاشت و همزمان سالم کرد یکمِد گوشه   یِ من سبد را رو دنِ یا دب نی پرو و

 ..ر ی_سالم پسرم.. روز بخ 

 یقدم  کی یداشت.. جلو رفتم و با فاصله  یحاِل ناخوش  یرعل ی.. امدیکش اشی به روسر  یدست و
 ..ستادمیا

 خانم..   نی_سالم.. ممنون پرو

 ..ستادیمتر فاصله ا کیلبخندزنان و سبد به دست جلو آمد و با  نیپرو

 .. امیبزنم زود م  یدور  هیکه..  رمی.. دستت درد نکنه مامان.. من.. مرمی نم  یی_من.. جا

دور شد و   مانی" از کناِر هردویبا گفتِن "بااجازه ا یرعلینگاه کرد و ام یرعل یهاج و واج به ام نیپرو
که   دینکش  یساختمان را ترک کرد و طول یحرِف اضافه ا  یب  یچ ییاز جا سو چشیی بعد از برداشتِن سو

 گفت:  دهیرپ ییباز و رنگ و رو مهین  یبا دهان ن ی به حرکت افتاد.. پرو  نشیاستارت زد و ماش 
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  یگفت زود باش.. نکنه اتفاق   یم یواسه رفتن تند بود ه ششیبچه؟! تا االن که آت نیشد ا ی_چ
 خدا... ایافتاده؟! 

 شدم..  رهیخ  نیپرو ی دهیگرفتم و به نگاِه ترس یرعلی رفتِن ام رِ یاز مس چشم

 کنم..  یخودم باهاش صحبت م نینگران نباش ینشده ول یز ی خانم.. چ  نی_نه پرو

 و چند لقمه بود.. وهیدستش را گرفتم که پر از م سبدِ 

 در؟ یپسر؟! آقاح نیکنم؟! کجا رفت ا  یمِن مادر سکته م گهیدفعه؟! نم هیشد   ی_خب چ

 را بشنود گفتم:   نیکوتاِه پرو یِ صدا  در،یح  نکهیقبل از ا و

راحت.. حتما    التونینشده خ یز ی چ یکنم.. ول  یم داشی .. من پ نینگران نکن درویخانم آقا ح  ن ی_پرو
 قراِر رفتنشون کنسل شده! 

 د یشد و لب گز رهی خ  اطینگران به ح دل

 شد؟! یچ  نمیکن مادر بب داشیواسه آدم.. پ زارهی بچه حرف نم نیبگم!؟ ا ی_چ

 خانم! نی_چشم پرو

 _چشمت روشن پسرم..

 یکمرش را در بر گرفته بود و دست و پا یهمه  نازیپر ی.. آبشاِر موهامیبا هم وارِد آشپزخانه شد و
  نکهیکردم... سبد را قبل از ا یرفِع ابهام م دی! باشدم؟یتنها نم  نازی.. چرا با پردی بار هزارم لغز یدلم برا

 گذاشتم و گفتم:  نتیکاب  یرو  دیایبه خودش ب  نازیپر

 .. ارمیالبرز رو ب  لِ یوسا رم ی_من م

 گفتم:  ن ی و من رو به پرو دی.. انگار اصال حواسش نبود.. به سمتم چرخدیکش یخفه ا  نِ یه نازیپر

 .. نی_نگران نباش

 .. ای_باشه مادر.. زود ب 
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چشم از نگاِه دلخورش   یا هیثان ی به من زل زد.. من هم برا  نازی رفت و پر نازیغرولند کنان تا کناِر پر  و
 ! بردی را م  یدِل هر مرد زانشیآو یِ نگرفتم.. لب ها

 

 

 

 

 

 

 

 کردم حالش خوبه جاش هم امنه!  داشی.. پنیخانم.. نگران نباش  نی_بله پرو

 بغض آلودش را به گوشم رساند..  یصدا و

 _مطمئن باشم مادر؟ 

 را فوت کردم و به بخاِر متصاعد شده از دهانم زل زدم.. نفسم

 کجاست؟ البرز خوبه؟ داروهاش رو مصرف کرد؟!  دری.. آقا حنی _مطمئن باش

و  هجوِم باد و سرد  نِ ی و از ب  یتلفن یخط و خِش مکالمه  نِ یفاصله.. از ب   لومتریک نیاز چند من
  یرا م  یرعلی که داشت حاِل من و ام دمیرا شن نازیپر یصدا شدیکفشم له م رِ یکه ز  ییها زهیسنگر
  یاهیو س  زدم.. دخترک نگرانم بود؟! نگاِه دلخوِر صبحش را هنوز به خاطر داشتم.. به روبرو زل  دیپرس

کرد و از حضورم خبر نداشت!   یدود م گاریپشِت س گاریس  یتخته سنگ یکه ساعت ها بود رو یو مرد
 بود؟! ختهی را به هم ر یرعل یاندازه ام نیتا به ا یز یچه چ

 دم کن واسه بابات و البرز ببر..  یچا  هی_خوبن دختر.. برو 

 مصرانه گفت:  نازیپر و
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 ان؟ ی_واسه شام نم 

 تکرار کرد.. یرا در گوش نازیسواِل پر نی پرو و

 .. نیناهار که نخورد ن؟یای _واسه شام م

داد و  یبه هردو دستش خودش را کش و قوس هی.. با تکدمیرا د یرعل یبه کمرم زدم و دوباره ام یتدس
 لبش را به روبرو پرت کرد.. یگوشه  گارِ یس

 ! نینگران نباش   گردمیزود برم یخوردم.. ول  یز یچ هی رونی _ب

 مادر؟  یچ یرعل ی_ام

 گردونم..  ی_برش م

 فکر گفتم: یگفت و من ب  ی تشکِر کوتاه نی پرو و

 .. خوامیم گهید یِ شکالت ِک یک هیامروز حروم شد.. فردا  ِک ی ک نیبگ  نازی_به پر

کرده بودم و تا   دایدوستش پ  یخانه   یرا روبرو یرعلی قطع شد.. ام یکوتاه  یتماس با خداحافظ و
  نیا یز یگذشت دنبال کرده بودم.. چ یآن تکه سنگ م یلحظه که ساعت ها از نشستنش رو نیهم

ِر  یرا ز  یلعنت  گارِ یرفتم و آن س  یبودم؟! چرا جلو نم ی داد و من چطور برادر   یمرِد کوچک را آزار م
 داشت! ازی ن ییبه تنها یرعلی اما ام خواستیکردم؟! دلم م یله نم میپاها
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چشمم کم شده  یِ وقفه سو یساعت کاِر ب نیگذشته بود و حاال با چند امی اجبار  یِ ل یروز از تعط  چهار
جامانده از   یِ و نقشه ها  دمیحال دست از کار کردن نکش ن یکرد.. با ا یاز نشستن درد م میبود و پاها

بودم اما هنوز   کردهنقشه ها را برطرف  یِ و جزئ   یکل راداِت ی قبل را با حوصله درست کردم.. ا یروزها
فنجاِن قهوه را   نیکرد.. تازه پنجم  یم  ییخودنما زیم یه رو نگرفت هیدییامضا نشده و تا یپرونده ها

عارف    یِ چند قاشق از چلو کباِب سفارش نکهیرفت.. باا یمالش م یبودم و معده ام از گرسنگ دهیسر کش
  نیداد و تازه علِت ا یرا نشان م  مین وبه ساعتم انداختم.. عدِد هشت  ینگاه میرا خورده بودم... ن

را   هیاصالح نی گذشت.. آخر یم مییغذا یوعده  نیهفت ساعت از آخر با ی.. تقرافتمیرا در یگرسنگ
و   بیع ی ب زیبه خطوِط منظم انداختم.. همه چ  یکل یکردم و فاصله گرفتم.. نگاه ادهینقشه پ یرو

دانستم به   یگشت و م یچند ساعت قبل برم هکه با عارف حرف زده بودم ب یبار   نینقص بود.. آخر
کارم رفتم   زِ ی گرفت.. پس هنوز مشغول بود.. به سمِت م  یبامن تماس م شیردِن کارهامحِض تمام ک 

را    یوانیبعد مر یگفتم و چند لحظه  یدییبه در خورد.. خسته بفرما یو هنوز ننشسته بودم که تقه ا
 یقهوه ا زِ یم یکّل اتاق را به دنبالم گشت و در آخر رو تهباال رف  یزده بود و با ابروها نکی.. عدمید

 مکث کرد و لبخند زد..  ت،ی ریرنِگ مد

 مهندس.. دی_خسته نباش
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  یاز شب وقتم را م یاز پرونده ها را باز کردم.. به حتم تا پاس  یک یرا به دست گرفتم و  سمیخودنو
 یراحت سر بر بالش م الِ ی خکردم و شب را با   یکارها را تمام م   دینداشت با یت یگرفت.. اهم

 گذاشتم..  

  توننی.. بچه ها هم م یبر  یتون ی م یاعالم کن نویکه ا یاگه اومد روقتهی.. دیوانی_ممنونم خانم مر
 برن.. 

 ستادهیچهارچوِب در ا نِ یانداخت.. هنوز ب ینگاه  میلبخندش را حفظ کرد و به پشِت سرش ن یوانیمر
 بود..

 ا شما کار دارن!اومدن و ب یی آقا هی_نه مهندس.. 

  م ی کرد.. ابروها یمالقات انتخاب نم یزمان از شب را برا نیا یوقِت شب؟! معموال مراجعه کننده ا نیا
 .. پرسوال نگاهش کردم که گفت: دی باال پر میابرو یتا کیشدند و   کیبه هم نزد

 خانم.. هیآقا و  هی_البته 

نگاهش کردم.. لبخندش را   زی.... تیوان یپرتکراِر مر یآقا و خانم و لبخندها کی.. دیکش  یبد رِ ی ت سرم
 صاف کرد:  نهیس یجد یل یجمع و جور کرد و خ

 مراجعه کنن؟! گهیزماِن د هیبگم  ایمالقات  یبرا دی_جناب مهندس وقت دار

ش درست پشِت  را نداشتم و حاال با حضور  ومرثیک دنِ یباز زل زدم.. انتظاِر د  مهیبه دِر ن  نامحسوس
 باعث شد شوکه بشوم..  یوان یسِر مر

 ..یوانی خانم مر یبر   یتونی_م

را   ومرثیکردم که ک یها را چک نکردم؟! من ابدا فکرش را هم نم نی انقدر سرگرِم کار بودم که دورب چرا
 با او را نداشتم..  ییروبرو ییحجم از کار، توانا نیکردم.. با ا  یاما حاال خودم را سرزنش م نمی بب نجایا

 .. ری _چشم مهندس.. شب بخ

  یکه با ب  یپوست و شال  ی.. پالتودم یو باالخره الماس را د  دیکنار کش یگفت و کم  یدیببخش  ومرثیک
 رنگش را پوشانده بود..  ییخرما یِ موها یدیق



 سکون

355 
 

 ! ارم؟یبراتون ب دیدار لیم یز یمهندس؟! چ دی_البته ببخش

را کنار زد و چند گام به سمتم آمد.. من هنوز پشِت   یوان یذ مربراق و ناف یبا همان چشم ها الماس
وقِت   شهی بود که هم یز یخوش رنِگ الماس چ یها  هیبودم و تکان نخورده بودم.. پشِت قرن زیم

 کردم.. یخواب بهش فکر م

 _فقط آب.. 

 نداشت.. یتیزن ابدا اهم نیو ا ومرثینظِر ک و

 _چشم..

  رونشی کتش را باز کرد و ب  یدکمه ها ومرثیرفت و در را پشِت سرش بست.. ک یوان یباالخره مر و
  میروبرو یآورد.. من ماِت صحنه   رونیرا از تنش ب  شیکه به سمِت الماس رفت و پالتو  دمیآورد.. د
گرفتم   روجوانتر بود..   یلی زن از سنش خ نی.. ادیجذب و سف یرنگ و شلوار  یسورمه ا راهنِ ی بودم.. پ
متوجه  ومرثیکفِش ک یمقابلم زل زدم.. از برخورِد پاشنه ها یصفحه  یخطوِط رو یِ ن کجو به دها

بلنِد الماس   یپاشنه ها یالماس دور شد و صدا یکردِن کت و پالتو زانیآو یشدم که خودش برا
  رهی خ یالماس هدر هم قفل شده ب یدادم و با دست ها  هیتک امی صندل  یِ مغزم را سوراخ کرد.. به پشت

.. اخم داشت اما پشِت نگاهش هنوز همان حس را  ستادی ا زیکرد و کناِر م یماندم که راِه صدساله را ط
 داشت.. 

 .. ستیرفتار ن نی بر ا  لیدل یرو نداشت  دنمون یانتظاِر د نکهی_ا

کناِر الماس    ومرثینگاِه الماس بودم.. ک   خِ یکه هنوز م دمیخنده دار بود اما نخند میبرا ومرثیک حرِف 
  یزن را دوست داشت؟! دوست داشتن را بلد بود؟! وفا م نیکتفش انداخت.. ا یِ و دست رو ادستیا

 سکوِت فضا را شکست..  شینماند و صدا یدانست؟! پوزخندم مخف

 الماس..  نی_بش

نگاه کرد..  رهی خ رهی گذاشت و به اطراف خ زی م یالماس تکان نخورد و کِف دسِت راستش را رو یول
 بود؟! یز یگشت.. دنباِل چ یاتاق را م یداشت همه 

 !؟یاومد ی_واسه چ
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 سمت کج کنم، تو عمارِت بازرگان منتظرت بمونم.. نیبه ا  رمویمس نکهیا یبهتر بود به جا  دی_شا

انداختم.. الماس هنوز از نگاه کردن دست برنداشته بود..  زی م یرا رو  سیبه جوش آمد و خودنو خونم
 ان شد.. قد راست کردم و اخمم صد چند

از حرفات   یچ یچون هربار ه ی که چرا اومد یبدون  دوارمی! امومرث؟یک یکن ی م دیتهد ی_منو به چ
 ..یندار  یلیفهمم.. انگار خودت هم دل ینم

که درنگاهش جاخوش کرده بود  یو من نگاهش نکردم.. تاِب آن حس دیالماس به سمتم چرخ باالخره
 را نداشتم..

 _البرز کجاست؟!

.. من از  دمیپرس ینداشتند و من پر بودم از سواالِت ناتمام.. اما نم یگر یمرد انگار سواِل د نیزن، ا نیا
 توقِع جواب نداشتم.. یآن ها حت

 _جاش امنه.. کناِر خانوادشه..

 به اطراف انداخت و گفت:  یشینما ینگاه  مین ومرثیک و

 .. نمشیب  ی_نم

 .. دو نفره و با مهمات و اسلحه به جنگم آمده بودند..افتمیحرِص کالمش را در من

 ..نمیب  یاطراف نم  نیا ی_چون من خانواده ا

و   یلعنت ی دست ها رِ ی.. قلبم زستادمیراه سدِّ راهم شد و ا نِ یب  ومرثیکنارش گذشتم که دسِت ک از
 ..دی کوب  یپهنش محکم م 

 ی.. مخوام ی ! من پسرمو مام؟ی وز که تو چه حال و ر   یکنم متوجه نباش  ی_پسرم کجاست؟ باور نم
 ! ؟یفهم

.. نگاهم به روبرو بود و  نمشیخواستم بب  ی.. نم دمیبا لطافت و عجِز کالمش به سمتش نچرخ یحت
 شده.. دییتا  ینقشه ها رِ ی و پرگار درست ز ای از خط کش و گون یبرد و سبد تیگلداِن گل و تخته وا
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 .. با هردوتونم! دیبر نجایبگم که حرمت بشکنم از ا یز ی چ نکهی_بهتره قبل از ا

رنگ و نوک   اهی س یو کفش ها  دمیکش نیی.. چشم پاستادیرا دور زد و مقابلم ا  ومرثیک  الماس،
 امنهیس یهنوز رو ومرثیلفظ حّس نفرت گرفتم.. دسِت ک نیزن مادرم بود؟! از ا نی.. ادمیرا د زشیت

  آوردلمسم باال  یشد و هردو دستش را که برا کتریقدم نزد کیبود و الماس به خودش جرات داد.. 
 دل و جرات کار دستش بدهد گفتم:  نی ا نکهیو قبل از ا دمید

  یدوست داره و از چ ییچه غذا دونهیگرده.. م یمادر داره که شب و روز مثِل پروانه دورش م  هی_البرز 
کجارو   دی .. فهمرهیبگ  ادیکرد تا   یکه ذره ذره و پا به پاش زندگ دیاز خودش نپرس ناروی.. اادی بدش م

که وقتشو باهاش بگذرونه و واسش  نهیا شیزندگ یِ دلخوش  نیپدر داره که بزرگتر هیدوست داره.. 
فهمه و جاشو   یم  شویساعت قرص هاشو.. از تو چشاش خستگ رهینم  ادشیکه  ی کتاب بخونه.. کس

از   یدو سالشو وقت یکه بچه  هیمادر کس دیشا ای! ست؟ی ن نیر مگه اکنه.. ماد یواسه خواب آماده م
 ..؟!رهیکنه و م یخوابش برده ول م  هیو گر یگرسنگ

داشت؟!   یتیاشک شد.. چه اهم  ِس ی نشست و هر دو چشِم الماس خ  میبازو یرو  ومرثیآزاِد ک دستِ 
 توجه کرد؟! یکس  دیکش ینعره م  ری ش یاندک  یالبرِز دوساله برا یمگر وقت

 که.. نهیکه مهمه ا یز ینه ما! چ  یانکار کن یتونی_گذشته هارو ول کن الوند.. نه تو م

  یِ برزخ یکردم.. به چهره    یتوجه ی الماس گرفتم و به هق هقش ب یاز شر شِر باراِن چشم ها چشم
 ..دمی زل زدم و پوزخندم را به رخش کش  ومرثیک

و اساس خراب   هیکه از پا یدرست کن  ویزیچ ی! نگو که اومدیکن یبرگشت رو حساب م  نی_نگو که ا
  یوقت یستی دنباِل البرز ن دمیمدِت کوتاه فهم نیبا من از جبران حرف نزن که من تو هم  ومرثیبود! ک

 ..یکه به من ضربه بزن  یخوا  یحرکِت اولت ضربه زدن به شرکِت من بود.. البرز رو م

کرد انگار   ی نگاهم م یشد.. طور   شتریب ومرثیالت کنارش افتاد و فشاِر دسِت کح یدو دستش ب  هر
به در خورد و من از کناِر   یالماس باال گرفت و تقه ا ی هیگر یِ کرد.. صدا  یرا باور نم  میحرف ها

گرفتم و   یوان یرا از دسِت مر وانِ یپارچ و چهارل  یِ حاو یِ نیفاصله گرفتم و تا کناِر در رفتم.. س ومرثیک
 .. اخم کردم و گفتم: دیکنجکاو گردن کش

 .. یبر   یتونی_م
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  ینیرفت.. در را بستم و س  یکه داشت م دمیاز کارکنان را د یکی و من   دیهول شده کنار کش یوانیمر و
گفت که من   یم یز ی الماس را گرفته بود و آرام چ یدو طرِف بازو ومرثیوسط گذاشتم.. ک زِ ی م یرا رو

از   یوانیالماس نگه داشت.. ل یو روبرو   دیکش رونی ب یبرگ ،یدستمال کاغذ یعبه  .. از جدمیشن ینم
 جلو رفتم.. یتی آب پر کردم و با نارضا

 آرومتر الماس..  کمی_

 را مقابِل هردو تکان دادم..  وانیل و

 .. نیکن  یم دایپ اجی بهش احت  دونستمی_م

کرد و من گرمم بود.. حاِل گر   یم هیرا گرفت و به دسِت الماس داد.. الماس هنوز گر وانیل  ومرثیک
تر کرد و لب  یبه من لب   رهی... الماس خدیباریاتاق، مواِد مذاب م وارِ یداشتم و انگار از در و د یگرفتگ

 را با دستمال خشک کرد..  ششیآرا یب یِ ها

 ..رهیبگ  میبسازه و خودش تصم  شویندگخودش ز   تونهیم یحق انتخاب داره.. هرکس ی_هرکس

 را گفته بود لب کج کردم و در همان حال گفتم:  نیبه الماس که ا رو

پرسم چرا..   یکه نم ستیمهم ن  نقدرینداشت.. ا یتیمن اهم یبرا یول  دمیوقته که فهم یل یخ نوی_ا
 خوِد البرز بود که تو اون عمارت بمونه! مِ یتصم نیبگم که ا دیدر جواِب حرفت با  یول

ابرها بودم.. اگر   یسِر ناقابل تکان داده بود و من انگار رو کیالبرز مقابلم زنده شد.. تنها و تنها  و
 ...زدی حرف م یروز 

 گفت؟!  ی_البرز چطور 

فاوِت  .. حاال ابدا تستادیمقابلم ا  میصاف و مستق ومرثیقرار گرفت و ک  زیم یدست الماس رو  وانِ یل
 فرو بردم و هر دو را از نظر گذراندم.. بمی.. دسِت چپم را در ج مینداشت یقد

 ..دیبر نجای_بهتره از ا

پره   یاثِر انگشتش را رو یِ دستمال گرفت و من سرخ یِ را ال اشی نیکرد.. ب  یهنوز هق هق م الماس
 .. دمید اشی نیب یها
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 .. می_بپرس که چرا شما رو تنها گذاشت

داد  یجواب م  دمیپرس یکرد.. اگر م ی مناقصه را انکار نم یدست داشتنش در ماجرا یحت  ومرثیک
نداشت... من  یتیبا استحکام ساخته بودم اهم ییگذشته، بنا یِ زندگ یخرابه ها  یحاال که رو یول

  یرعلیام یوقت  یخون  یشدند.. نسبت ها یل مبودنم ارزش قائ  یکه برا یالبرز را داشتم و خانواده ا
 نداشتم.. یاز یراه، ن مه ین  قِ یو الماس، دو رف  ومرثینداشتند.. من به ک  یتیبرادرم بود، اهم

  مینباش چون جاش امنه.. حالش خوبه.. دست از سِر من و زندگ ی_اگه نگراِن حال و روِز البرز 
 .. نیبردار

 گذاشت و تکانم داد: میهوا هر دو دستش را دو طرِف بازو یو جلو آمد.. ب اوردیتاب ن الماس

 .. نیمن  یمادرشم.. مادِر توام.. تو و البرز پسرا ؟یفهم ی_من مادِر البرزم.. م

 ماتش برد و سکوت کرد.. یلحظه ا ومرثیک

تا من  یداد یم کیو پشِت دِر اتاقم کش یکرد یالبرزو بغل م قهیکه دم به د ی ستی_مگه تو همون ن
و نگاه   ینشست  یکه تمام مدت کناِر خدمتکارا م  ینبود یحظه اون بچه رو بغل کنم؟! مگه همونل هی
داره و   ازی البرزم به مادر ن ینیب  ی.. حاال م یپوشکشو عوض کن  دیبا یچطور  یر ی بگ ادی تا  یکرد یم

 ..؟! گهیزِن د هی تو بغِل  یدیهولش م

داد..  یچرک و عفونت م یگذشته بو یِ ادآور یو  زدیناخودآگاهم م ی شهیبه ر شهیت  شیحرف ها با
  ختیر یرفت.. اشک م  یکرد.. از حال م یآمد.. البرز در آغوشم ناله م یگفت به خاطرم م یحاال که م

 ..زد ینامفهومش در گوشم زنگ م  یخردسال و هنوز داداش گفتن ها یدرست مثِل پسربچه ا 

 زن.. ب  یحرف هیبگو  یز یچ هی ومرث؟ی_ک

 کرد.. یالماس گوشم را پر کرد و مدام جمالتش را تکرار م  غِ ی ج یتازه به خودم آمدم.. صدا و

 بزن.. ولم کن.. ی حرف هی_

کردم.. لبخنِد   یرا در گوشِت تنم حس م  شی چند متر ازم دور بود و من هنوز رِد ناخن ها یاندازه  به
 گفتم:  ومرثیک یو مقاومت ها ختنیزدم و در برابِر اشک ر  یکج
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 ..نینداشته باش   یچیبود تموم شد.. از من توقِع ه ی_همون روزا هرچ

تک مبل نشاند و به سمتم آمد.. درست در فاصله   کی یو الماس را رو دیرس جهی باالخره به نت  ومرثیک
 لب زد:  یمتر  یپنج سانت ی

 الوند..  یکن یاشتباه م ی_دار 

هم جمع   ایموجه دن یبود... کاش...... اگر تماِم علت ها نطوریکردم؟! کاش ا ی من اشتباه م اشتباه؟
 گذشتم.. تنها و تنها به خاطِر البرز...  یمرد نم  نیزن.. از ا نیمن از ا شدیم

 بهم بگو... زو یچ هی_فقط 

ماس هنوز  و ال  دیکش ینفس م   قیبهم زل زد.. عم شی ابروها یِ اهیو از پشِت س دیدر هم کش ابرو
 زخم خورده بودم.. یر ی.. انگار از ماده ش سوختیم بی.. رِد انگشتانش عج ختی ر یاشک م

 کرد؟!  دایپ  یچه حال دی.. اون زنو ددیتو رو د  یتو اون خونه؟ وقت  نی به سِر البرز آورد ی_چ

آورد.. دستانم به نوازش عادت   ینفس کم م یکرد و هراز گاه یهنوز جمالتش را تکرار م الماس
 را مشت کردم و کناِر رانم محکم گرفتم.. میداشتند... دست ها

 چینه تو خونه ه مارستانی.. نه تو بدید ینبود که منو م ی_اونقدرا هم تعجب نکرد.. انگار باِر اول
به زوِر سرم  تونستم  یکرد.. نم  ینه داروهاشو مصرف م   زدینشون نداد.. فقط نه لب به غذا م یواکنش

 نگهش دارم.. االن چطوره؟  یتیو آمپول تقو

 یمشتم را حواله  شدی... کاش مم یو روح  یجسمان  یدردها یماالماِل درد بود و البرز منشا همه  قلبم
 ... شدیکردم.. کاش م یم اشنهیس

 ! خورهی_قرص و غذاشو به موقع م

گردنم   یاِر پنجره رفتم.. سرم روتا کن یخواست؟! ازش فاصله گرفتم و به سخت  یرا نم نیهم مگر
  یکه رخ نشان نم ییکه آسمان را ترک کرده بود.. ستاره ها یآسمان و ماه  یِ اهیکرد.. س  یم ینیسنگ

 چیسوسوزِن شهر و بسته شدِن دِر اتاق... ه ی.. چراغ هازدی م اهیتر از س اهیابر که س یدادند و لکه ا
 دنِ یو ند  دمیامضا نشده داشتم.. چرخ یکردم.. هنوز پرونده ها  یکار م دینداشت و با تی اهم یز یچ
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  یهمه  یا یگو نیکِف زم یمچاله شده  یآب و دستمال کاغذ یخورده  مین وانِ یو الماس.. ل  ومرثیک
 چشم بستم... ی لحظات یدو دست گرفتم و برا نِ ی اتفاقات بود.. سرم را ب
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  رِ یکرد.. رو به عارف که هنوز درگ یاعصابم خط و خش وارد م  یشده بود و رو یخاک   یاندک میها کفش
که مهندس ناظر هم داشت از عارف   دمیشن  یانداختم و م ینگاه میها بود ن مانکاریصحبت کردن با پ

دادم   یم حی داشتند و من ترج  یادیتوقعات ز سات،یبرق و تاس یمانکارهایروزها پ نیکرد.. ا یدفاع م
کرده بود اما من  میدانست و مهندس ناظر را تفه یرا م  نیبحث کردن مدارا کنم.. عارف ا یبه جا

 یِ پر از گرد و خاک گرفتم.. ط ی از هوا یکند.. نفس یخواه ادهی ز یدادم که کس ینم یاجازه ا چیه
 یطلب م یروز  کوِت را از س  نیبود.. ا ینکرده بود اما شروع خوب رییتغ یاد یز  زِ یچ ری ماه اخ کی

داد بهم   یروز را نشان م میکه ن یساعت یاما عقربه ها زدمی پروژه ها سر م ی  هیبه بق  دی.. بادمیفهم
  ادیز ونیکردِن باِر کام یو خال  رآهنیت  یآن ها را به روِز بعد موکول کنم.. سر و صدا دیفهماند که با یم

و رو به   دیعارف به اتمام رس  یصحبت ها  رهدستم فشرده شد و باالخ نِ یب فی ک یاز حد بود.. دسته 
 بود گفت:  یو چند ساله ا یمهندس ناظر که پسِر س

 ..ادی ب  شی پ یمشکل  خوامی_حواستو جمع کن.. نم 

به کارکرِد کارگرها   ینگاه می.. ن کردی م یرفته بودند و نفِر سوم همچنان داشت حراف مانکارهای از پ دونفر
گفت و بعد   یتوقع را داشتم! عارف باالخره با اکراه باشه ا نیهم  قایبود.. دق یعال  زیمه چانداختم.. ه
 ستاد،ی تکان داد و به سمتم آمد.. عارف که کنارم ا یضربه به کتِف مهندس ناظر سر  نیاز زدِن چند

 گفتم:  مانکاریدر هوا تکان داد و من رو به پ  یمهندس ناظر دست مانیا

  شیپ  یکه مشکل  دوارمیهست.. ام مانیا ادیکم و کسر ب  یز ی_مصالح و کارگر دِم دستتونه.. اگه چ
 .. ادین

 احترام کرد:  یزد و ادا نهیبه س یدانستم از همان فاصله دست یکه اسمش را نم مانکاریپ

 راحت!  التونی_دستتون درد نکنه.. خ 

 ..دیعارف پوف کش  و

 نشده.. ریتا د میه برآدمه.. بهتر نی تو خوِن ا ی_چاپلوس

 .. ری_روز بخ 
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را فشردم و پشِت فرمان نشستم..  موت ی ... رمیرفت نمیدوشادوِش عارِف خسته و کالفه تا کناِر ماش و
آورد و دوباره پوف   نییرا پا ری نکرده بود.. عارف کنارم نشست و آفتاب گ امی امروز اشکان همراه

 ..دیکش

.. حرکت کن  سوزونهیم  نیرفته زمستونه.. آفتاب مثِل ذره ب  ادشی_چقدر امروز گرمه.. فکر کنم هوا 
 داداش! میبر

 عقب گذاشتم و گفتم:   یصندل  یرا رو فمی فاصله گرفتم و ک یصندل یِ پشت از

 ..ی خسته شد  یلی.. خهیاز کالفگ  ستی_از هوا ن

 را گرفت:  اشی شانی اخت و عرِق پسرزنشگر اند ینگاه میزد و به سمتم ن  یلبخند مچهین

 !فتی .. روشن کن راه بستیمرد ن ادی _به قوِل بابام مرد اگه عرقش در ن

دادم و باِد سرد پوستم را خنک کرد.. دسِت   نییپا مهی را تا ن شهیزدم و حرکت کردم.. ش  استارت
شدم و به چپ  یاصل  ابانِ یفرمان را گرفته بودم.. وارِد خ یبود و من دو دست شهیش  یراستش لبه 

 .. دمیچ یپ

 که... رمیدرگ نقدریا نروزای_چه خبر از پدر و مادرت؟ ا

  ی.. وقت و ب شمیزلزله راحت م   نی.. از دسِت اگردنیبرم ندهی_خوبن.. خوبن.. خداروشکر تا هفته آ
 داره.. زایچ نیو ا دیو شکالت و خر تزایپ یوقت بهونه 

بود.. هرچند از   ییروبرو  رِ یلبخند اما نشد.. نگاهم به مس  یبه معنا اورمی کردم لبم را کش ب یسع  یلیخ
صورتم  یرا رو  یخوشحال نیا ادیخوشحال بودم اما نتوانستم ز   یلیعارف خ  مارِ ی برگشت ِ پدِر ب دنِ یشن

 نشان بدهم..

 کرد..  دایپ ی_خداروشکر.. پس باالخره جناب دادخواِه بزرگ بهبود

 نه بهار..  دیرس یمن نه روز م یو به حتم برا میشد  یبهار م بعد وارِد فصلِ  کماهِ ی  بایتقر

 _آره خداروشکر.. 
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تو خونت االف   یکار یب  ینبود.. مطمئنا وقتا نیکرد االن حال و روزت ا ینم  طنتینبود و ش  مای_اگه س
 ! یکن یم  حی و تفر رونیب یر ی.. االن میکرد  یو خودتو با کتاب سرگرم م یدیچرخ  یم

  یرا خواهرم نم   نازی... ابدا پریرعل ی از جنِس البرز و ام  یخواست و برادر  یمن چقدر دلم خواهر م و
 حس بود..  نیا یا یگو یکاف یدانستم که نبود و عشِق رخنه کرده در وجودم به اندازه 

 من با کتابام و کتابخونم خوشترم..  الیخ ی_ب

شرکت شدم.. تا آخِر شب کار داشتم و وقِت سر   به  یخلوت را دور زدم و وارِد بزرگراِه منته دانِ یم
 خاروندن نبود..

 چه خبر؟  ونی_از کتا

 ..دی رانش کوب یو مشتش را رو  دیسمتم چرخ به

 _نگم بهتره.. 

 _بگو..

  یصندل  یِ کرد و سرش را به پشت تیرا رو به باال هدا شی و با دست موها دیکش یکالفه ا پوف
 پرپشتش بود..  یموها یچسباند و به سقف زل زد.. هنوز هردو دستش رو

  ی.. رستوران باشه.. کتابفروش شهی ظاهر م  رمی .. هرجا مشهیجلو راهم سبز م  زیر هی_کالفم کرده الوند.. 
  ی.. انگار کار و زندگشهی.. اگه بهش نتوپم واسم شر مدمشیپروژه د رِ یبار تو مس هی ی باشه.. حت

افتتاح  توی گالر دیبااوِل بهار   گهیبهش بگه بابا به کار خودت برس.. مثال دوروز د ستین  یکینداره.. 
 .. رهی.. حرف تو گوشش نم ختهی کار سرت ر یکی هزار و  یکن

حد عارف را دوست داشت؟! عارف   نیکردم.. تا به ا یبود.. درک نم بی من عج  یِ برا ونیکتا سماجتِ 
دادم دل  یبود.. جذاب و خوشپوش و از همه مهمتر با اخالق و سر به راه بود.. حق م   یدوست داشتن

 ...یرا برده باشد ول  ونیکتا نِ یو د

 ..؟!یخور ی اونو م یگالر  هی_حاال تو چرا حرِص افتتاح

 برداشت و اخم کرد..  شیموها  یِ دگیاز سِر کش  دست
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 بو داره ها..  یلیحرفت خ  نی_ا

.. مثِل اون روز و دعوت  کنمیکردن نم  زیو واسه سورپرا  لتیرو برخالف م  ی_مطمئنا من مثِل تو کار 
 .. نازیکردِن پر

 مرتب کرد..  یشیرا نما ششیر ته

 ندارم..  ونی به کتا  یمن حس ی.. ولنیرو دوست دار گهی همد نازی به هم ربط نده.. تو و پر  زوی_همه چ

رخ  یکردم و آن بوسه  یفکر م نازی کرد.. اما من به دوست داشتِن پر یم  هیکارش را توج  داشت
دستم  نِ یو فرمان ب دمیبه خاطرم آمد و کالفه پوف کش ناز یپر یلب ها یِ نی ریو ش یداده.. دوباره شور 

کرده   سردنشست و خودم را لعنت کردم.. دخترک را از خودم دل میابروها نِ یب یظ یمشت شد.. اخِم غل
 حرِف آخرم بود.. ی  جهیها و رو برگرداندن ها نت  یمهر  یدانستم آن ب یبودم و خوب م 

 شد؟  ی_چ

 تازه کردم و به سکوتم ادامه دادم...   ینفس

 شد؟  ی.. چالی خی_الوند بابا ب 

 .. نیبشه.. فقط هم نهی.. بهتره معاادیزنگ بزنم ب  مانیبه پ دی البرزه.. با رِ ی _فکرم درگ

به شرکت   دن یکه سکوت کرد خوب بود.. تا رس نیدانستم که متوجِه عوض کردِن بحث شد اما هم یم
و باهم  میشد ادهیپارک کردم.. باهم پ نگیرا در پارک   نیرد و بدل نشد و در آخر ماش نمانی ب یحرف 

  یباال آوردم و به عقربه ها فی.. دستم را به همراِه کمیو باهم وارِد آسانسور شد  میکتمان را مرتب کرد
  یدگیعقب افتاده رس یکارها ینداشتم تا به همه  یاد یبود و وقِت ز میساعتم زل زدم.. دوازده و ن

 کنم.. آسانسور که متوقف شد عارف گفت: 

 کنم.. ی.. بعدم اتاق کنفرانس رو آماده می امور مال  رمیسر م هی_

  یوانیاش را با مرمکالمه یتکان دادم و عارف جلوتر از من وارِد سالن شد و من صدا دییبه تا یسر 
را جابجا کرد..   نکشیبود ع ستادهیکه هنوز ا یوانی.. پا که به سالن گذاشتم عارف نبود.. مردمیشن

  ومرثیک ی ماجراحالِت نگاه بخاطِر  رِ ییتغ نیدانستم ا ی داشت و من خوب م  ینگاهش حالِت خاص
 کرد.. ی را مجذوب م یبود.. آن همه شباهت هرکس
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 ..دی_سالم مهندس.. خسته نباش 

 را در دستم جابجا کردم و چند گام به جلو برداشتم..  فیک

 قهوه لطفا.. هی_سالم ممنون.. 

 .. دمیرا د دشیسف یدندان ها فیعمق گرفت و من رد لبخندش

 !ن؟ی.. تا آخِر شب شرکت هست ارنیکه واستون ب گمی_چشم م

 _بله..

 دنِ یهمانجا ماندم.. چرا فکِر بوس یلحظات  یاز کنارش گذشتم و وارِد اتاق شدم در را بستم و برا و
و حالم ناخوش بود..    دیکوب یمثِل خوره به جانم افتاده بود..؟! قلبم محکم و منظم م نازیپر یدوباره 

 شیپشِت سرم و کتاب ها یرم گذاشتم و چشم از کتابخانه کا زِ یم یِ را رو فیو ک دمیکش  قیعم  ینفس
را باز   نمیسِر آست یکردم.. دکمه ها زانی آو یآوردم و به چوب رخت رونی حرکت ب  کیگرفتم و کتم را در 

.. تا  شدیم  نیینامحسوس باال و پا  امنهی پشِت دستم ورم داشت و س یکردم و تا آرنج تا زدم.. رگ ها
موضوع باعِث آزارم بود..   نیو هم دیرس یشکالت به مشامم م یبود که بو بی کناِر پنجره رفتم.. عج

بودم.. پنجره را باز کردم.. هوا سرد بود اما مثِل  نازیپر  یاز موها یشکالت یانگار درست وسِط بهشت
سمان را پوشانده بود و خبر  آ یباران زا پهنا  یاز ابر  اهیس یسوزاند.. چند لکه  یآفتاب نم  شی پ یساعت

داشتم و  ازی کار کردن به تمرکز ن ی.. من برادمیکش قی عم  فِس داد.. چند ن یم  ریدلگ یاز بعد از ظهر 
اگر   شد یخواست.. چه م یرا م شیداد.. دلم صدا  یاجازه را نم  نیدخترِک زنده شده در افکارم ا

 ! زدم؟یرا با او حرف م  یقیدقا

  ِب یرنگ تلفنم را از ج یقهوه ا یها یکار و صندل  زِ یم  یباز فاصله گرفتم و روبرو مهین یپنجره  از
را کنار زدم و شماره اش را لمس   دیمکث کردم.. ترد  نازیپر یشماره  یو رو  دمیکش رونیشلوارم ب 

که  بود یز ی چ نینفس نفس زدنش اول  یتماس وصل شد تلفن را به گوشم زدم و صدا  یکردم.. وقت
 بود..  دهیبه تلفن دو دنیرس ی.. برادیبه گوشم رس

 _الو؟

 _سالم نازدختر.. 
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 کوتاه کرد و از شدِت نفس نفس زدنش کاسته شد.. یمکث

 _سالم..

 گفتن از مکالماتش کم شده بود..  زمیعز

 کنارته؟!  ی_کس

 خواست..  یرا م  شیهم مکث... من دلم صدا باز

 خوندم..  ی_تو اتاِق البرزم.. داشتم واسش کتاب م

 از من خوشبخت تر نبود؟!  البرز

 !ست؟ین  ی_داروهاشو خورد؟ مشکل

 ..رسونهیخوبه.. البرز هم سالم م ی_نه.. همه چ

 ..زدی رساند؟! با زباِن خودش؟! کاش البرز حرف م یم سالم

 _خداروشکر.. سالِم منم برسون.. 

 یپاشنه  یو رو  دمیکش شمیبه ته ر  یمکالمه سخت بود.. دست نیگفت و سکوت کرد.. چقدر ا یهوم
 کردم..  یت یاهم یبرد نوشته شده بود و من ب  تیوا یرو یزدم.. حروف و اعداد یپا چرخ

 نازدختر؟ ی_خودت خوب 

 گرفت..  یرا نداد و من از هن و هن کردنش متوجه شدم که داشت از البرز فاصله م جوابم

 کنه..؟! یم ی_چه فرق

 گفتم.. یکوتاه  دِ یتقه به در خورد و من ببخش  چند

 تو..   ای_ب

 بود..  یآبدارچ
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 _سالم..

  زیم یدستش را رو یِ نی رفت.. س ز ی با سر اجازه خواست و تا کناِر م دیچون من را در حاِل مکالمه د اما
 کرد..  یر ی را گردگ  زیگذاشت و با دستماِل دستش م

 !؟ی_قهوه سفارش داد

 _آره.. 

منگنه   رِ ی.. زدیرس  یبه نظر م دنیشن یو آماده   زیت  بیکه عج یبود و گوش  یبه حرکاِت آبدارچ نگاهم
مرتب شده را به دست گرفت.. سخت مشغول کار بود و   یو پرونده ها دیبزرگ را دستمال کش  ی

 دانستم.. یرا خوب م نیگوشش به من.. ا

 .. ممنون..ی کن  زی تم  یتونی_بعدا م

 بلند کرد و با لبخند عالمت داد.. سر

 خاک گرفته بود..  کمی_چشم.. آخه 

 _الوند؟!

 ی شرکت م  ِس یبود و از ساِل اوِل تاس  یبه دست تا کناِر در رفت.. مرِد خوب  ینی س یآبدارچ
 متعلق به همه بود..  یشناختمش.. کنجکاو

 .. ری_روز بخ 

 فرستادِن نفسم گفتم: رونیرا گفت و رفت.. در که بسته شد به همراِه ب نیا

 _جانم دختر؟ 

 ؟ یای م ری_شب د

 کرده بودند..  دای" ارتقاء درجه پیای" به "میر ی از "م شیها فعل

  دیبا  رسونمی .. خودمو مادیکه امشب ب زنمیزنگ م مان یبشه.. به پ نهیالبرز معا دی_احتماال آره.. با
 باشم!
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سلول به  یناخواسته رو  ایدختر خواسته  نی.. ادیفوت کرد و دلم لرز ینفسش را محکم در گوش نازیپر
 سلولم اثر داشت.. 

 !ناز؟یپر ی_خودت خوب 

 هم جوابم را نداد.. باز

 _از من دلخور نباش.. 

 بشنوم الوند..  یز ی خوام دربارش چ  ی_نم

شوکران   ین را به دست گرفتم و مثِل جام.. فنجادمیفنجان را د یرفتم و کِف رو زی تا کناِر م  یعصب
 چهره در هم کردم.. اشی و از تلخ   دمینوش

 _دختر؟ 

را الجرعه سر   وانیگوش سپردم.. ل نازیو به سکوِت تلِخ پر ختمیآب ر یوانیوسط ل  زِ یم یپارِچ رو از
 آب درد گرفت..  ی کبارهی از هجوِم  امنه یس نِ یو ب  دمیکش

 کجاست؟  یرعل ی_ام

 _تو اتاقش.. 

 .. دیطلب یاما آغوشم او را م زدی مهر حرف م یسرد و ب  نکهیباا

 .. مراقِب خودت باش..! شمی_مزاحِم کتاب خوندنت نم

شده بود و حاال سرد به نظر   هیاتاق تهو یِ گذاشتم.. هوا  زیم یرا رو یخال  وانِ یکوتاه گفت و ل  یا باشه
 امنهیس نِ یب  یِ زبانم خشک شد.. فرورفتگ یحرف رو را باز کردم و راهنمی پ ییباال  ی.. دکمه دیرس یم

 را کم داشت..   نازیپر یلبها

 _خداحافظ..

انداختم و  زی م یحال تلفنم را رو  نی.. با اختیکوتاه و مختصرش اعصابم را به هم ر یِ خداحافظ و
 برد رفتم..   تیدست به کمر به سمِت وا
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 را وقت داشتم.... یوقِت ناهار ساعت  تا

 

 

 

 

کردم   ادینوِر چراغ را کم و ز ی.. چندبار زدیدرست مقابلم بود و نوِر چراغش چشمم را م یرعل ی ام نِ یماش
.. کمربندم را  دمیرا خاموش کردم و پوف کش نیدر حالتش نداد.. ماش یر ییکه متوجه من بشود اما تغ

 یروشِن گوشه   گارِ یس ازهشدم.. حاال ت ادهیپ یکنار  یِ خال  یِ از صندل  فمیباز کردم و بعد از برداشتِن ک
 ی قهیدستم فشردم و  نِ یب شتری را ب فیک ی.. دسته دیرس  ری تبخ ی.. خونم به نقطه دمید یلبش را م

را باز کردم و    یرعلیبلنِد عمارت گذشتم و دِر کناِر ام وارِ یرا مرتب کردم.. با چند گاِم بلند از د راهنمیپ
  دنشیکش  گاریش شده در فضا نشان از مدت زماِن سپخ و دوِد متراکمِ  گاریس  ِظ ی غل یِ سوار شدم.. بو

 ..  دمیداشبورد را د یرو  گارِ یگرفتم و پاکِت س قیعم  یداشت.. دم

 !؟ی_سالمتو دود کرد

  یلحظات ینگاه کردن انتخاب کردم.. برا یو به روبرو زل زد.. من هم روبرو را برا دیسمتم نچرخ به
 سکوت کردم.. 

 _سالم..

فرستاد باعث   رونیکه از دهانش ب  ی.. دودختیر یکام گرفتنش خطوِط اعصابم را به هم م یِ صدا
را پس بزنم..  ظیدر هوا تکان دادم تا دوِد غل یو براندازم کرد.. دست دیشد سرفه کنم.. به سمتم چرخ

 را روشن کرد..  نیفرستاد و فِن ماش  نییرا پا شهیپوزخند زد و ش 

 !نجا؟یا یمد.. رفت عمارت.. چرا اومداالن او نی_دکتِر البرز هم

آمدنش خبر   قِ یتماس گرفته بودم و از ساعِت دق  مانی کبود را از نظر گذراندم.. خودم با پ آسمانِ 
خودم را به    ییرا زده بودم و با سرعِت باال  دشیانجام دادن بود ق یکار برا یهنوز کل نکهیداشتم و باا

 ..؟!صحنه مواجه شوم نیعمارت رساندم تا با ا
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 ؟ یکن  یم  کاری چ نجای_تو ا

بهم انداخت و رو گرفت..   ینگاه میپرت کرد.. ن رونی به ب شهیدستش را از ش  یسوخته  مین  گارِ یس
 .. سوختیم امنه یس  نِ یهنوز ب

 ! یکناِر البرز باش دی_برو تو الوند.. با

 کرد؟!  ی.. به البرز حسادت م دمیفهم  ینهفته بود و من نم شیدر صدا یز یچ

 .. ناخواسته اخم داشتم..دمیدادم و به سمتش چرخ  هیتک نی دِر ماش به

 !؟یایبه نظر ب  زیترحم برانگ یدیم حی _ترج

داد.. من   ن یچشمش را چ یلبش فروکش کرد و خّط اخم، گوشه  یگوشه  یجاخوش کرده    پوزخندِ 
 من پوزخند زدم.. نباریو ا  دمیانقباِض فکش را د

جا    یکیشهِر بزرگ هزار و   نی! دلش واست بسوزه؟! انه؟ یبب   یکی که  یکن یدود م گار ی_نخ به نخ س
هات.. که   هیتو ر یز ی ر یم یضی و پاکت پاکت درد و مر یسادیداره بعد تو درست جلو دِر عمارت وا

 !؟یهست  یبشه؟! منتظِر چ یچ

 رانش... یروفرمان مشت شد و دسِت راستش  یچپش رو دستِ 

 صدادار به خودش فشار آورد..   یزدِن پوزخند یبراندازش کردم.. برا قیعم

 ..یخبر ندار   یچی _تو از ه

که به  یدون یم  یبکشم و پوزخند بزنم.. چ گاریتو س یمنم پا به پا  دی! شا؟یدونیم  ی_بگو بدونم.. چ
 !ی بد  گاریس یتو عمارت بو یدیخودت جرات م

پوستش سرخ شده بودند و من  ی.. رنگدانه هادیتپ یبشدت م  شیها قهی بود و نبِض شق  یعصب
خودم   دیرا به دست گرفتم و بازش کردم.. فقط سه نِخ ناقابل بود و هفده بار با  گارشیس  یِ پاکِت لعنت
 بود؟!  دهیکش گاریکردم.. چند پاکت س یرا لعنت م 

 ..خوادی مدام ازت مراقبت کنه البرز نم یکی یدار  اجی _نطقت کور شد؟! انقدر که تو احت
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 شدن کردم که مِچ دستم را گرفت..  ادهی و قصِد پ دمیکش ن ییدر را پا  ی رهیدستگ

 _الوند؟!

گونه  ینکردم.. از دستش شکار بودم و به خودم شک داشتم که دستم رو یحرکت چیه ی لحظات یبرا
 برق زد..  یک یو چشمش در تار دمی.. به سمتش چرخ دی ای منقبضش فرود ن ی

 اره؟ یآدمو از پا درم یچ  یدونی_م

  اشنهیس ی شدِن قفسه   نییهم فشار آورد.. باال و پا یرو  میدندان ها ِف یهدف کج شد و رد یب لبم
 مشهود بود..  ی.. حرِص کالمش به خوب دیبود.. نفسش خند دمیدرست مقابِل د

کنه که تصورشم   ینابودت م یر جو  هی.. یاز کجا خورد ی فهم یکه نم زنهی م نتیزم  یجور  هی_توقع.. 
روح و جسمتو له کنه  تونهیکه م  یز ی چ دمیفهم یول  کترمی ده سال ازت کوچ ی.. به اندازه یکرد ینم

 داشته باش...  ویزیتوقِع هرچ  یداشتِن توقِع... از هرکس

آن  گریمرد شده بود.. د یرعلی .. امدیتپ یم میمشتم بود و قلبم درست در گلو نِ ی ب گاریس پاکتِ 
داد اما چه  یاز تجربه را نشان م یحرف ها کوه نینبود.. ا یو نازک نارنج انی گر شهیهم یپسربچه 

ده بود...؟! خسته تر از  یتلخ رس  جِ ی نتا نیام به اافتاده بود که برادِر کوچکم، برادِر تازه بزرگ شده یاتفاق
  یش لبخند داشت و به روبرو چشم دوخت.. مکث نگاه  ش،ی.. هنوز لب هادمی قبل دستم را پس کش 

  نِ یدر گذاشتم و به بوِق کشداِر ماش یلبه  یشدم.. دستم را رو ادهیپ  نیکردم و پاکت به دست از ماش
کردم..   یتوجه یب  دیکرد، کش عبور یبه تند ابانیحواس که از خ یب یگربه ا یکه برا یخبر   یاز خدا ب

 فرمان..  ی زدم.. همچنان فکش منقبض بود و دستش رو روشِن صورتش زل مرخِ یخم شدم و به ن

 !؟ی_از پا در اومد

  گار یاخم کردن تعادل نداشتند.. پاکِت س یلرزانش چندان برا یو بهم زل زد.. ابروها  دیسمتم چرخ به
 یرها کردم.. به پاکت و چشم ها  نیزم  یله شده اش را همانجا رو یِ دستم مشت شد و قوط نِ یب

 شدم و ادامه دادم:  رهی پرسوالش خ

چه   یطی تو هر شرا  یبزرگ بزرگ حرف زدن بدون یکه جا یدادم اونقدر بزرگ شده باش  یم حی _ترج
 هیببره.. فعال  ییمسئله بو نیاز ا  دریآقا ح خوامی .. نمستی ن یمشکل  چیراِه حِل ه  گاریدرسته! س یکار 

 بمونه!  یباق   هالتتلخ از دوراِن ج  یخاطره  هیکه به عنواِن  خوام یمن و تو.. م نِ یب راِز کوچولو بمونه 
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براندازش کردم.. لبش کج شد و رو گرفت.. با نوِک   ن،یی پا مهین ی شهیش یِ را بستم و از ال نی ماش درِ 
مداوِم قهوه    یهل دادم و به سمِت عمارت پاتند کردم.. به لطِف فنجان ها نیماش رِ یکفش، پاکت را ز

که چراغش را    یرعلی ام نِ یشدر را باز کردم و بعد از نگاِه آخر به ما  دیبا کل نبار یهنوز سِرپا بودم.. ا
  دنیرفت.. تا رس یباز گذاشتم.. حتم داشتم نم  مهیخاموش کرده بود قدم با داخل گذاشتم و در را تا ن

  یتودار بود.. تا خودش نم  دری.. مثِل حدمینرس یا جهی فکر کردم و به نت یرعلی به عمارت به حرِف ام
و   دیبه گوشم نرس ییصدا چیاول ه یوهله  ر... در را باز کردم و داخل شدم.. دزدیخواست حرف نم 
به   ین ی. سزد. رونیکه از سالن ب  دمیرا د نیآوردِن کفش پرو رونی و کت و ب  فیبعد از جا دادن ک

 داد.. یم مانی سرش، خبر از حضوِر پ   یِ دست داشت.. روسر 

 _سالم..

 .. دکتِر البرز تو اتاقشه مادر..ی_سالم مادر.. خسته نباش

 به ابرو آورد و گفت:  ی ز یبراندازم کرد.. اخِم ر  قی.. عمستادیا مقابلم

 ؟ ی.. شام خوردیشیسخت کار نکن.. خسته م نقدری_ا

 بودم اما گرسنه نبودم..  نخورده

 تو سالنه؟  دری.. آقاحرمی خوردم.. س یز یچ هی_

 ارم؟ ی واست ب یخور یبردم.. م ی_آره.. االن واسش چا 

 به عالمت نه تکان دادم..  یسر 

 .. خورمی _ممنون.. نم

 کرد..  یبراندازم م   یاخم داشت و مدام ناراض همچنان

 کجاست؟  یرعل ی_ام

به   یزود قدم یل یدر چهارچوِب در ظاهر شد.. اولش جاخورد اما خ یرعلیبا باز و بسته شدِن در، ام و
 بود.. بش ی آورد.. هر دو دستش در ج رونیجلو برداشت و کفشش را ب 

 ؟ یخور ی شام م ؟یکجا بود یکرد ری_سالم پسرم.. د
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 .. رمی_سالم.. نه س

 کرد.. یط  یکی از کنارم گذشت و راه پله ها را دوتا  یمعطل  یب یرعل یام

 مزاحمم نشه..  یکس ادی_من خوابم م

شناخت که اعتراض   یرا نم   گاریمحسوِس س یِ و انگار بو دی کش یآه  نیشد.. پرو  دیرا گفت و ناپد نیا
 نکرد.. 

 البرز..  شیبگم واال.. تو هم برو پ  ی_چ

 . را تا زدم. نمیدهانم را قورت دادم و آست آِب 

 _بااجازه.. 

 یمکالمه  یکردم و صدا یسکوت کردو به سمت آشپزخانه رفت.. سالنه سالنه راه پله را ط نیپرو
انداختم و   یرعلیبه چراِغ روشِن اتاِق ام ینگاه می.. دِر اتاِق البرز بسته بود.. ندمیرا شن  نازیو پر مانیپ
تخت نشسته بود و  یلبه  مانیخاموش شد.. چند تقه به دِر اتاِق البرز زدم و در را باز کردم.. پ  کبارهی

 لباسش باال بود و سرنگ در رگش..  نِ یکرد.. آست یم یداشت از خوِن البرز نمونه بردار 

 _سالم..

ود و چهره اش  ب ستادهیاتاق ا نِ ی ب دهیشال و مانتو پوش نازیبه داخل گذاشتم و در را بستم.. پر قدم
و به سمتم    ستادمی.. کنارش ادیترس یضعِف خون داشت.. م نازیدرهم بود.. خبر داشتم که پر

 کرد..  یحالت به من نگاه م ی.. من اما نگاهم به البرز بود که ب دیچرخ

 ..ایخدا ی.. وا رهیگ  ی_سالم.. الوند داره ازش خون م

سرِخ   عِ یو به ما دیکش  رونی پوست دسِت البرز ب رِ ی کارش بود باالخره سرنگ را از ز رِ یدرگ  بیعج مانیپ
 انداخت و تکانش داد..  ینگاه میدرونش ن

 ..ی .. قراربود به موقع برس ی_سالم.. خسته نباش

 فکر کردم..  رکردنم یمن به علِت د و
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 بود..   کی_تراف

نوِک   یانداخت و سر ِ سرنگ را رو ینگاه مین  وندیپ نیبه ا  مانینشست و پ  می بازو یِ رو  نازیپر دستِ 
  کی یفرستاد.. زبانم برا رونیالبرز را باز کرد و نفسش را پرفشار ب  یِ قرارداد و بنِد پهِن دوِر بازو زشیت

 "نترس نازدختر" باز شد اما گفتم: 

 ! ؟یر یگیهست که خون م ی_مگه مشکل

 رفت و گفت:  اش ی پزشک ِف یکناِر ک تا

 خانم هم گفتم..  نازیحالش خوبه.. به پر  یلینداره.. خ ی .. البرز مشکلهیسطح  ی نهیمعا هی_نه 

 زود رو گرفتم.. یلی شدم و خ رهیخ  نازیپر ی دهیتر و ترس  یچشم ها به

 .. ادیجوابش ب  کشهی دوروز طول م یکی_

بود توان تکان خوردن نداشتم.. سرنگ را در   نازیو لرزاِن پر فیظر یپنجه ها رِ یکه دستم اس حاال
گوشش گذاشت و   یرا که دوِر گردنش بود رو اشی پزشک  ِی قرار داد و گوش  یا شهیش یمحفظه ا

 رفت.. یم انهرا نش نازیالبرز هنوز من و پر ی رهی شد.. پشتش به ما بود و نگاِه خ  کیدوباره به البرز نرد

 _فکر کنم البرز دردش گرفته..

بود اگر دلم  یشرم ی! بشدند؟ی م  دیلبها سف نیا دیترس  ی.. چرا هربار مدیلرز ی رنگش م  یب یها لب
 خواست؟!  یرا م  دنشیبوس

 خوبه.. چندبار نفس بکش..  ینطور ی .. همنیبکش البرز.. آفر  قی_نفِس عم

  یبودم و چرا نم  ازی .. سراسر نزدی داشت آتشم م نازیپر یدست ها یِ و داغ  دیتپ  ینامنظم م قلبم
  یبود... چرا نم دریدختِر ح نازی.. پرشدیاز من دور م دیکرد.. با ی مراعات ِ حالم را م دی! باد؟یفهم
 ! دم؟یفهم

 تکاِن لب گفتم: نیکمتر با

 فهمن.. ینم کویکوچ ی.. نترس مردها دردهانازیمرد شده پر  گهی_البرز د
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راه رو گرفتم.. دست باال آوردم و دستش را به  نگاهم کرد و با اک رهی خ  رهیدرشت شده خ یچشم ها با
زانو زدم و نشستم..  گرشیکنار زدم و به زحمت دور شدم و تا کناِر تخِت البرز رفتم.. سمِت د یآهستگ

 نشست و البرز اخم کرد.. اش ی شانیپ یدستم رو

 الوند؟ یکش یم  گاری_س

 دادم؟! اخِم البرز.... یم گاریس  یجا خوردم.. بو مانی پ  یِ سواِل ناگهان نیا از

 _نه..

 ..ی دیم گاریس ی_آخه بو

  گاریکرد س ی تخت بلند شد.. البرز هنوز اخم داشت.. او هم فکر م یاز رو مانی*". جوابش را ندادم و پ
 بود... بیعج   یلیکرد.. خ  یداد.. گردن کج م یکرد.. سر تکان م یالبرز اخم م دایکشم؟! جد یم

بازار   یبر  دی نشد با دای.. اگه تو داروخونه پ ادیب  ری .. ممکنه سخت گسمینو یم دی جد یچندتا دارو هی_
 نفر امتحان شده.. نیچند یرو  یول  دمی.. منم تازه فهم ادهیز  راتشی .. تاثاهیس

نوشت..   ی م  یز یچ یکاغذ ینگاه کردم که داشت رو مانی پرسشگِر البرز رو گرفتم و به پ یچشم ها از
  نازی توالت فاصله گرفت و کناِر پر  زِ یبرگرداند.. از م راهنشیپ  ِب یرا بست و به ج سشیسِر خودنو

 ..ستادیا

 بشه بهتره..  هی_بفرما.. هرچه زودتر ته

 _چشم.. ممنون..

که در سرم تکرار شد حاِل  یز یکه به حتم معنادار بود.. از فکِر چ دمیرا د  مانیپ یِ من لبخنِد نگاِه لعنت  و
چشم   مانیکه باالخره پ ستادمیا نازیگام کناِر پر کیاز جا بلند شدم و با   یمعطل  ینفرت گرفتم.. ب

 بار سر تکان داد.. نیگرفت و چند

 .. دستت درد نکنه.. رمیگ ی_م

 بود.. فهیکنم انجام وظ  ی_خواهش م
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  فشیانداخت و فاصله گرفت.. تا کناِر ک  نازی به پر ینگاه مین  مانیبود.. پ  مانیهنوز پ نازینگاِه پر رِ یمس
 یاراده رو یداد.. دستم ب یجا  فشی بود برداشت و داخِل ک زی م یکه رو لهیتکه وس  نیرفت و چند

 نشست و اخم کردم..   نازی کمِر پر یِ گود

 کنم.. یم  امکی برات پ شویجواِب آزما گهی_دو روز د

پا  یپاشنه  یبرداشت.. رو زیم  یرا گرفت و از رو فشیک یکردم.. دسته  یم  یمالحظگ یب داشتم
کرد.. آب  ینگاه م اشی و شوک زدگ  نازیاز حد من و پر شیب  یِ ک یبه نزد دی .. شاستادیو ا  دیچرخ

 ادبه چپ و راست تکان د ی.. سر دم یرا د شی گلو بِک یشدِن س نییدهانش را قورت داد و من باال و پا
 ..دیگشادش کش  بایکِت تقر یبه دو لبه  یو دست

 _باشه.. ممنونم..

  مانیتر شد که پ ظی غل ی.. اخمم وقتدمیکمرش نکش یِ ناباور بهم زل زده بود و من دست از گود نازیپر
 ..دمینگاهش را د یواقع  رِ یو من مس ستادیمقابلم ا

شدنش و    یر .. بستهیبزرگ   تی.. موفقبیجناب مهندس اد گمیم کی خوبه.. تبر یل یالبرز خ راِت یی_تغ
 کردم..  یکه تصور م یز ی داده زودتر از چ جهیعمارت به نفعش بوده.. درمان نت ن یحاالم برگشتش به ا

کرد.. به   یم  ری س یگر ید یایحالت.. انگار در دن  یانداختم.. خونسرد بود و ب ینگاه  میسمِت البرز ن به
 را داشت... ری تاث نیشتریحتم برگشت به عمارت ب

 بهت بدهکارم.. سِر فرصت....! ژهیتشکِر و هی_

 .. دیخند یعمارت بلند نم  نیدر ا ی بود معموال کس  بی.. عجدیبلند خند مانیپ

درماِن من    نمیب  یم نکهیمنه.. هم  یمارهایب  نیاز بهتر یک یمنه.. البرز  ی فهیوظ  نیپزشکم.. ا هی_من 
خانم هم  ناز ی .. اگه پرمیشب رو با هم بگذرون هی دمیم ح یکنه.. اما ترج  یم تی بخش بوده کفا جهینت
 .. شمیخوشحال م  یلی.. خ ارنی ب فیتشر  توننیباشن م لیما

شدم.. سکوت کرد و من در  نازی انداختِن سر پر نییانگشتانم اثر داشت و متوجه پا یرو  تیعصبان 
 جوابش گفتم: 

 .. نمتیبب شمی_منم خوشحال م
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تنها    نازی بودم.. با پر  زاری ب اشره یخ یفشردم.. از نگاه ها  نفرت یِ دراز کرد و من دستش را به گرم  دست
 تفکر آرام کردم..  نیگفتند... البرز حضور داشت و من خودم را با ا یبود و در نبوِد من چه م

 .. یالوند جان.. موفق باش نمتی ب ی_م

 کردم..  تشیهدا یفاصله گرفتم و نامحسوس به سمِت دِر خروج  نازیپر از

 جان..  مانی_حتما.. مراقب خودت باش پ

 بهتره..  یالبرز بمون شی _زحمت نکش الوند.. خودم راهو بلدم.. پ

.. نگاِه آخر  دیکش نیی در را پا ی ره یبه احترام تکان داد و دستگ ی.. سر ستادمیدِر اتاق ا  یمن روبرو و
 انداخت و رو به البرز لبخند زد.. نازیرا به من و پر

 ..ری مرد.. شبت بخ زنمی_دوباره بهت سر م

نگاهم دور   رِ ی از مس یشدم.. وقت رهیخ  مانی باالخره با رو گرفتن واکنش نشان داد و من به رفتِن پ البرز
.. تکان نخورده بود.. به سمِت البرز رفتم و دمیرا وسِط اتاق د نازیو پر دمیپا چرخ یپاشنه  یشد رو

 آهسته لب زدم:  یلیم.. خ بلندش را مرتب کرد یِ و موها  دمیرا بوس اشی شانیپ

 داداش.. گمیم کیالبرز.. تبر گمیم کی.. تبریکرد دمی _ازت ممنونم که روسف

را گرفتم و به دنباِل   نازی کردم و دسِت پر جادیا یراه وقفه ا نِ یصبر نکردم.. ازش فاصله گرفتم و ب  و
  ی به گوش نم ییهم صدا نییخاموش و دِر اتاقش بسته بود.. از پا  یرعلی .. چراِغ اتاِق امدمیخودم کش

کردم و وارِد اتاقش   هتوجه به ترسش او را با خودم همرا یو من ب دیکش یخفه ا نِ یه  نازی .. پردیرس
 یهمه  د،ی دزد یکه هنوز از من چشم م دهیرنگ پر نازِ یاتاق و رو به پر  ی.. پشت به دِر بسته میشد
قدم فاصله   کی و  دیکش رونی دستش را از دستم ب نازیفرستادم.. پر رونیدم را بمسموِم کالب یهوا

اتاقش  ی.. ماه درست پشِت پنجره دمشید یاتاق م  یِ ک یداشت و من با وجوِد تار یز یگرفت.. اخِم ر
 .. دیدرخش یم

 !؟ی کن  یم ینطور ی_چرا ا
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به جلو گذاشتم.. قصِد  یداد.. دردش گرفته بود؟! خودم را لعنت کردم و قدم یدستش را مالش م  مچِ 
قدم به   کی .. یشیآرا لِ ی پر از وسا یشیآرا زِ یروشن کردِن برق را نداشتم.. پشِت سرش تخت بود و م 

 !د؟یترس یگران تمام شد.. از من م میحرکت برا  نیعقب برداشت.. ا

 جره افتاد...و پن  وارید یرو کلمیاز ه  یبزرگ ی هیسا

 ..ادی م یکی  هوی _الوند چت شده؟ 

  چیمن بود و باه یبرا نازیرفتند.. پر  یم یتمام نشدن  یخّط اعصابم رژه ا یو نگاه هاش رو  مانیپ
.. دوباره مچ  دیکش یتا کجا قد م میمالحظگ  ینداشت که ب  یتیکردم.. ابدا اهم یقسمتش نم  یاحد

نشست.. ازم چشم  امنهیس یدفاع از خودش، رو یو مشتش برا دیکش نیدستش را گرفتم و باز ه
و چه مرگم شده بود؟! داشتم   دمیشن  یاماِن قلبش را م یکوبِش ب  یانداخت.. صدا نییو سر پا  دیزدد

چسباندم..   امنه یس کشاندم.. دست پشِت کمرش گذاشتم و به ی م یوانگیدخترِک نازک دلم را به مرِز د
آهسته   یلیخ نبود؟! *"و  اشی آغوش پناهنگاِه امِن کودک  نیتقال کرد خودش را عقب بکشد.. مگر هم 

 لب زدم: 

 ندارم..  تی .. نازدختر کارشششی_ه

 ی.. درست مثِل جوجه ادیلرز ی دستم م نِ یکمتر شد.. اما اندامش ب شیاز تقالها یکم دیشا یکم
  یکردم؟! وابستگ یچه م دیدزد ینازدخترم را م ی.. اگر در نبوِد من کسدیکش یبد  ری سرمازده... سرم ت

 بود...  یعاشق یِ ایسهم من از دن یدختر همه  نیدر من خالصه شده بود.. ا یو دلبستگ

. تو  .یینجایباشه تا بازم تکرارش کنم؟! االن ا  ایخواب و رو یخواست ی_نترس... آروم باش.. مگه نم
 .. یبغلم

و نفسم نامنظم    دیکوب ی.. محکمتر از هر زمان مشهیتصورم آرام نشد.. قلبم محکمتر از هم  برخالِف 
 بود..

 .. نمتی_بب 

پخش شد.. دست پشِت گردنش گذاشتم و سکوتش   نمانیکِم ب یدم و بازدِم نفسم در فضا یصدا و
برداشت اما   امنهی س یخواستم.. سر از رو یرا نم  نازی پر ِیو دلسرد  یکردم.. من دلخور  ری تعب تی را رضا

 شد.. ل یکج کرد و به چپ ما
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 ! ناز؟ی_پر

 .. ستی_الوند تو حالت خوب ن 

 بد باشم؟!  دیدر آغوشم بود چرا با  نازی پر ی.. وقتدمینبودم؟! به حرفش خند خوب

 !نازیپر نمتی.. خوِب خوبم.. بب یکن ی_اشتباه م

 به حرفم گوش نکرد.. یول

 .. ستیتو ن یخونه  نجایالوند.. ا شهیبشنوه بد م  ای نهیبب ی_اگه کس

 اطِ ی کرده بودم و سرتاسِر خانه و ح ری را اج  یفرصت کس نینبود.. در اول  تیمن هم امن یدر خانه  و
بوسه   یاجرااز کجا م  ومرثیدانستم ک یبود نه شنود.. هنوز نم  نی از دورب یبزرگ را گشته بودم.. نه اثر 

مِچ دستش را   االخره.. بدیرس یشرکت م  ِک ینزد یِ دانست؟! فکرم تنها به همان مرِد آشنا یما را م ی
 و من با دو گام فاصله سر کج کردم..   ستادیتخت ا  یِ قدم کی .. درست در دیرها کردم و کنار کش

 سوال بپرسم.. هیازت  خوامیندارم.. فقط م  تی _کار

و    دیدرخش یم  بیعج اهشیس ی... چشم هازدی.. چشمم را مدمیکرد و من برِق نگاهش را د سربلند
 من تواِن نگاه نکردن نداشتم..

 گفت؟  یز ی بهت چ  مانی_پ

 و پرسشگر براندازم کرد..  دیدر هم کش ابرو

 بگه؟! دیبا ی_مثال چ

  تی.. من قصِد اذدیلرز یبه وضوح م نازیانداختم و جلو رفتم.. پر ینگاه میاتاق ن  یدِر بسته  به
اش را گرفتم و سرش را بلند کردم.. .. چانه دمید یرا در خودم نم یی توانا نیکردنش را نداشتم.. هرگز ا

و بازدمم فضا را  م.. دوباره ددمیکوبِش قلبش را به جان خر یو صدا میشد رهیبه هم خ  ی لحظات یبرا
 پر کرد..

 _دختر؟! 
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 روشن شد که گفت:   شیانگار مفهوِم حرفم تازه برا و

 کنم بس کن..   ی_الوند؟! خواهش م

 .. میمتر فاصله داشت ی پنج سانت یاندازه  به

 ! گم؟ی م یچ یدور باش.. متوجه ا مانیاز پ  نازی_پر

 !؟ یکرد یکه فکرشم نم ی کن  یم ویی ! کارا؟یشیم  وونهید ؟یکن  ینکنم حسادت م نکاروی_اگه ا

 کردِن من؟! ک یتحر یبود برا دیتهد کجوری شدم.. حرفش   ینم  منظورش متوجه

 پوزخند زد و دستم را پس زد..  نازیپر

ها داغ و   یرستان ی که عشقم مثِل عشق بچه دب ستمی بخورم.. بچه ن ویکس ِب یفر ستمی_من بچه ن 
بازرگان.. من..   درِ ی.. دختِر ح نازمیمن پر ؟یشناس یشب باشه.. مگه تو منو نم  هیپرحرارت و مهموِن 

 من...

 حرفش در هق هقش گم شد.. یادامه  و

 ! ناز؟ی_پر

تو   چوقتیشنوم.. ه ینم  چکسوی.. حرِف ه ستیبرام مهم ن چکسی_من تو رو دوست دارم.. نگاِه ه
 کنم اما.. اما...  یعوض نم چکسیرو با ه

مخالفت و    یب  نازیپر نباریدادم.. گردنش را گرفتم و ا یشرویپ یاجازه  میو به دست ها  اوردمین تاب
  شیبدنش باال رفته بود.. موها یو دما  ختیر  یگذاشت.. آهسته تنها اشک م امنه یس یترس سر رو

 را بوسه زدم و پشتش را نوازش کردم.. 

 .. نجامی.. هستم.. همنازی_باشه نازدختر.. باشه آروم.. هستم پر

 داشت آهسته حرف بزند گفت:  یکه سع یو درحال  هیگر نِ یدستش مشت شد و ب نِ یب  راهنمیپ

 _الوند واسم خواستگار اومده..

 پشتم با حرفش به لرزش افتاد.. چه گفت؟! ی رهی قطع شد و ت یلحظات یبرا نفسم
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  کاریچ  دی.. مطمئنم... الوند من باشی دید ی.. پسِر حاج صادق.. احسان.. تو مهمونشی شناسی_م
 کن.. من.. من.. یکار  هیکنم؟! تورو خدا 

نگاه هم  میبه پشِت سر ن  یدور شدم.. حت دهیمکث از دخترِک ترس یبه عقب برداشتم و ب یمن قدم و
هنوز    یخواستگار آمده بود؟! احسان؟! پسر ِ محجوِب حاج صادق؟! حت  نازیپر ی.. براانداختمین

  یم سرم دورِ  ای... آخ.... انگار دنای.... آخ خدانازیرا تمام نکرده بود و قصد داشت با پر اشیسرباز 
  ن،یپر دردسِر پرو یِ شکست.. مهمان نازیاتاق گذاشتم و بغِض پر یدِر بسته  ی.. کِف دستم را رودیچرخ

به    نازی پشتم نشست و پر درد چشم بستم.. حاِل پر یرو نازی قصد تمام شدن نداشت.. هر دو دسِت پر
کردم که به حتم، با   یباور نم  د؟بو  دهیحال رس نیبه ا ییحاِل نزاِر امشبم شباهت داشت؟! آن روِز کذا 

فکر   نیچشم داشت؟! از ا نازمیرفت.. احسان، به پر یخنداِن احسان روح از تنم م یچشم ها یادآور ی
 وجودم به لرزه افتاد.. یهمه 

 _الوند؟!

 به پا بود؟  یدر درونم چه طوفان  دیفهم یم ی.. کسدیرس   یمبه شدت دورگه و خفه به نظر  شیصدا

واسه فکر    یز یمن چ  یخواستم بهت بگم چون خودم جوابشونو دادم.. گفتن بهش فکر کنم ول  ی_نم
 .. دمید یکردن نم

 نگفت؟!  یز یبه من چ  ی_چرا کس

حالت کنارش انداخت.. دسِت چپم را دراز کردم و   یو ب دیو دست از پشتم کش  دمیسمتش چرخ به
انداخت و با پشِت دست اشکش را   نییسر پا نازیکنم.. پر زیبرق را زدم و نور باعث شد چشم ر دِ یکل

 به خونابه بود.. هیشب یز یمحسوِس چشمانش چ  یِ پاک کرد و بهم زل زد.. قرمز 

 !شه؟یباشم که خبردار م ی کس  نیآخر دی_من با

ربط داشت.. چشم بسته   نازیلبم کج شد و رو گرفتم از هرچه به پر دهیفتن نداشت.. رنجگ یبرا یحرف 
 ام به سوزش افتاد.. نهیو س دمیکش  قیعم  ینفس

تموم شده بود.. تورو خدا از مامان و بابا ناراحت نشو.. به  یمسئله  هی_من خواستم.. چون از نظرم 
تحمل نکردم و   گهینزدن.. من.. من د یوناهم حرفقسم دادم به جوِن البرز.. ا نکهیخدا به خاطر ا

 گفتم..
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کردم   تینداشتم.. سرم را رو به باال هدا دنیتواِن آخ کش ی درد داشتم و حت یل یکرد.. خ  یدرد م سرم
 خواست؟!   یمرا م نازِ ی نشست.. احسان پر امنه یس یبرآمدگ یرو  نازی.. دوباره دسِت پردمیو پوف کش 

تو  شدیمدت روم نم  نی.. قربونت برم بخدا تو اکنمی _الوند تو رو جون من نگام کن.. خواهش م
 چشات نگاه کنم.. 

 ..یکردم دلخور  ی_فکر م

 ..دمیرساندِن دستش به صورتم د یآوردم و تالشش را برا نییپا بلند شد و من سر پا یپاشنه  یرو

  یکردم ول هیهمون شِب اول تا خوِد صبح گر ازت دلخور بمونم؟! شهیمگه م یول  زدلمی _بودم.. عز
 بعدش خوب شدم.. 

  مانیپ یدانستم" نگاه ها یکردم.. "نم افتیجواِب بزرگ در کیوجودم  یچاره چه بود؟! با همه  حاال
 و درخواسِت احسان.. 

 .. دیکش یم یبد  رِ ی ام ت نهیس  نِ یب  ییجا

منه.. منم فقط  یِ .. زندگهیزنگ نزنن.. گفتم جوابم منف گهیبگو.. به خدا تموم شد.. گفتم د یز یچ هی_
 ! الوند؟! تو.. تو، منو....خوامی تورو م

شبرنگ دورتا دورش را   یاتاقش جاخوش کرده بود و ستاره ها وارِ ید یرو نازیاز من و البرز و پر یعکس 
 احاطه کرده بودند.. 

 _بخواب نازدختر.. 

  رونی و من با شصتم آن را گرفتم و از اتاق ب  دیچشمش چک یسرکش از گوشه  یقطره اشک  دوباره
رفتم.. البرز   شی و به سمِت اتاِق البرز پ  دمیچیزدم.. در که بسته شد قطره اشِک داغ را کِف دستم پ

از   یخوب زِ ی و به گمانم چ دیکِف اتاق افتاده بود.. به سمتم گردن کش شیتخت بود و کاغِذ داروها یرو
  دمیرا باز کردم و کنارش دراز کش راهنمیپ یکه دکمه ها یکه مات براندازم کرد و تا زمان دیم ندصورت

کردم و بالشش را باالتر آوردم.. به سقف زل زدم   میشکمش تنظ  یچشم ازم برنداشت.. دستش را رو
  دیتا شا زدیحرف م  یحرف زدن نداشتم و کاش البرز کالم  یِ سرم گذاشتم.. نا رِ ی و هر دو دستم را ز

 ... شدیدرمان م یاندک کرد،ی م ینیسنگ امنهیس  یکه تازه رو یدرد
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کتاب گرفتم.. از عالِم هپروت   یرا مقابِل عارِف غرق شده در صفحه  یک یفنجاِن قهوه دم کردم و  دو
 فرستاد.. رونی و فنجان را گرفت و همزمان نفسش را پوف مانند ب  دیپر رونیب

 _دستت درد نکنه..

 _نوِش جان.. 

خواستم  یم  نکهیرا روشن کردم.. خانه سرد بود و باا نهیوسط گذاشتم و شوم  زِ ی م یِ خودم را رو  فنجانِ 
، الزم بود.. همه خلوت کردن یما کم یِ هردو ی.. حداقل به خاطِر عارف.. براشدی کنم اما نم  یتوجه  یب

 کار بود و فکر کردن... امی زندگ ی

و همه را در   دمیرا تا آخر سر کش  اتشیمحتو نازیخنداِن پر رِ ی را به دست گرفتم و رو به تصو  فنجانم
و    دیاز قهوه نوش یزدم و قهوه را قورت دادم.. عارف جرعه ا یپا چرخ  یپاشنه  یدهانم نگه داشتم.. رو
  رِ ی چپش را ز دستِ داد و  هیگذاشت.. بلند شد و به ستوِن وسِط سالن تک زیم  یکتابش را بست و رو

 چپ انداخت..  یپا یراستش را رو یِ بغلش زد و پا

 ه؟ یشمال.. نظرت چ میپنج شنبه جمعه رو بر ایبرگشت دارن.. ب   ِط ی_واسه چهارشنبه بل
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  هیتک اشی مبل نشستم و سرم را به پشت  یگذاشتم و رو یخال یفنجان ها هی را کناِر بق  یخال  فنجانِ 
 دادم..

.. جا  میکارا رو تموم کن میرس  یهرروز هم نم میندار یادی انداخت.. وقِت ز قیپروژه رو به تعو شهی_نم
 .. میمون یم

پا   یگذاشت و به سمتم آمد.. مقابلم نشست و پا رو  زی م یو فنجانش را رو  دیآخر را نوش  ی جرعه
 د..زانو خم ش یانداخت و رو

 کنم.. یخودم جبران م  ی_کارا با من.. سه چهارروز وقت هست.. تو موافق باش

امروز دو مرتبه تماس گرفته بود و وسط   ومرثی.. کدی رس  یتلفن همراهم از اتاق به گوش م  یصدا
 نداشتم.. شیها  ییاو و گزافه گو یبرا یوقت میدلمشغله ها

 ؟ ی_چطور 

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 هست.. یرو روال باشه.. وقت واسه همه چ  ی_نه.. بهتره همه چ

 نزد و هنوز تماس قطع نشده بود.. یحرف 

 لتو؟ یموبا ارم یب  زنه؟یزنگ م  یه هی_ک

 جمله اش تمام نشده بود که تماس قطع شد.. هنوز

 کنم..  ی_بعدا چک م

 شده؟  یالوند.. چ یست ین شهی_مثِل هم

..  یرعل یام یها دنیکش گاریبودم.. س امدهی .. من هنوز با خودم کنار نزدمی حرف م دیکدام مسئله با از
  ،یز یاز هرچ شتری.. بنازیالبرز و خواستگاِر پر یدوشم گذاشته بود.. سکوت ها یرو  دریکه ح  یبار 

 کرد..  یناراحتم م دریاز زباِن ح یموضوع خواستگار  دنِ ینشن

 ..زنمی_انگار دارم تو باتالق دست و پا م
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 گذاشت.. اما همچنان به سمِت من خم بود.. نیزم یفاصله رو  یبرداشت و با کم   شیپا یاز رو پا

انجام   نکارویا ایلیخ  دی.. شاکشهی م گاریداره که مدام س یر ی چه درگ یرعلیام ستی طرف معلوم ن هی_از 
  دری ح گهیعارف.. از طرِف د  ستی م قابِل قبول نواسه من که خودم تو خّط مقدِم جنگ یبدن ول
 ..هن  ای موضوع خبر داره  نی دونم از ا ینم  یمن.. حت یرو گذاشته به عهده  یرعل ی ام تِ یمسئول

 تیرا رو به باال هدا میو موها  دمیصورتم کش یو از جا بلند شدم.. هر دو دستم را رو دمیکش پوف
 کردم.. 

 واسه حرف زدن نداره و انگار با من و خودش لج کرده.. یمشکل گهیم  مانی طرف البرِز.. پ هی_

  یتیاهم یرا مسدود کرده بود ب  میکه راِه گلو یسیدهانم را قورت دادم و به توِپ تن ینداشته  آِب 
 کرد..  یبراندازم م قیداده بود و داشت عم  هیتک  یصندل   یِ .. به پشتدمیکردم و به سمتش چرخ

 ..دمی شن نازیکه من خبر نداشتم.. در واقع از زبون خوِد پر یه در حال خواستگار اومد نازی_واسه پر

 تنش بود..  نی رنگ و شلواِر ج یسورمه ا راهنِ ی تکان داد و بلند شد.. پ یسر  عارف

تو  ی بزن  یکی  یتون  یو نم ی ست ین یرعل ی که تو برادِر ام نهیا هیقض نیا ی گهیطرِف د هی_احتماال 
باهاش ازدواج  یتون یو نم یناز یکه برادِر پر نهیا گهیطرِف د هیترک کنه..  یگوشش و مجبورش کن 

 ! ست؟ین  نطوری..؟! همیو از حِق جفتتون دفاع کن یکن

با آن   یمن چه نسبت شدیروشن م فمی تکل دیبود.. با نجایهم  قای.. مشکل دقدی باال پر میابرو یتا کی
 خانواده داشتم؟!

 _الوند؟!

 زد..  میبه بازو یو دست ستادیا نارمک

روز خودش   هی.. البرز یراِه درستو بلد شهیبزنم.. تو خودت هم   یکه بخوام حرف  میاز اون کتری_من کوچ
 بابت اون ندارم.. اما..   ی.. من نگرانادیو به حرف م برهیم یبه اشتباِه خودش پ 

 شد.. نیزد و سمِت راسِت صورتش به چند خّط لبخند مز یکج  لبخندِ 
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و با چک و لگد ترکش بده و   یرعلی حاال برو سمِت ام نی هم گمیرو برعکس کن.. نم یرعل ی و ام نازی_پر
 .. یبه خودت بفهمون   هیو ببر عقد کن.. فقط کاف ری بگ نازویدسِت پر

 هم به حرف نبود.. زیساده بود اما همه چ شی حرفها فهمِ 

 ؟ یدار  یا هدی_ا

 کرد و دست به کمر زد..  زیر چشم

 از مشکلو کم کنه.. ییجز هیدارم که حداقل  دهیا هی_معلومه که دارم.. 

 شنوم.. ی_م

برق را زد.. ساعِت   دِ یدر هوا تکان داد و ازم فاصله گرفت.. به سمِت آشپزخانه رفت و کل یدست
 داد.. یشب را نشان م مِ یسالن عدِد نه و ن یگوشه  یپاندول 

 ؟ ی_کجا رفت

  زری داد.. سر از داخِل فر ریفرو رفته بود.. جوابم را با تاخ  زریرفتنش را دنبال کردم.. تا کمر در فر  رِ یمس و
 آورد و گفت:  رونیب

 که..  ستین  زریو فر خچال ی نیتو ا یچ ی_ه

 دادم و لبم کج شد.. هیکانتر تک  به

 ! شهیکم کم متروکه م نجایبود بردم عمارت.. ا ی_هرچ

 ام زد و گفت:   نهیبه س یبه تاسف تکان داد و انگشِت نشانه اش را چندبار  یسر 

من  نمیگوشت و مرغ باشه.. ا  که یحداقل چندتا ت  دیو چند ساله با یمرِد س هی  یمجرد ی_تو خونه 
 بدم؟!  ادی بهت  دیبا

 .. دیو بلند خند دیرا د میلب ها یرا خوردم.. انحنا لبخندم

 ..میکن  کاریچ  دی_صبر کن تا بگم با
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 زد..  رونیاز آشپزخانه ب  و

عارف پز   ی.. امشب شام مهموِن من.. جوجه گردمیکنم.. زود برم دیخر  ابونیسِر خ  یاز سوپر  رمی_م
 ..میدار

به چپ و راست تکان دادم و پوف   ی.. سر دمیبسته شدِن دِر سالن را شن ی معطل نکرد و صدا و
موضوع شک   نی.. به امیبود  دار یقهوه دم کردم.. امشب تا خوِد صبح با عارف ب ی.. فنجاندمیکش

 نداشتم..

 نیو روشن بود.. به ا  کیتار بایسکوِت خانه را شکست.. فضا تقر  فونیزنِگ آ  یکه دم شد صدا قهوه
  یلحظات  یبرا ومرثیک دنِ یرفتم و با د  فونیجا گذاشته لبخندزنان به سمت ِ آ  یز یکه عارف چ الیخ

 را برداشتم..  یکنم اما در آخر گوش یتوجه  یماتم برد.. اول قصد کردم ب

 ؟یخوا  یم ی.. چ نمتیب یکنم م ی_هرطرف نگاه م 

ا کم داشت تاِب  ر یشگیهم نازِ یمتروکه که حاال البرز و پر نیسقِف ا رِ یآورد.. ز  کیصورتش را نزد و
  شیخانه را تا ابد بر رو نیدِر ا خواستیدادم و دلم م یرا داشتم؟! به خودم حق م ومرثیک دنِ ید

 نداشت.  یحق چیبسته نگه دارم.. پدر بود و ه

بذِر   دری کردم که ح  یباز م شیحال در را برا نیدانستم.. باا یرا من از طرِف البرز حِق خودم م نیا 
 را در وجودم پرورش نداده بود.. نهیک

 بگم؟! ینطور یخواستمو ا ی_توقع که ندار 

داد، آن هم به محِض   یام را مخانه  ِک یکرد.. کش یاعصابم استفاده م ختنِ یبه هم ر یبرا  یهر راه از
باز کردم   مهیرا تا ن یدستگاه گذاشتم.. دِر ورود یرا رو یرا فشردم و گوش  فونیآ  یرفتِن عارف؟! دکمه 

جمع کردم و به داخِل   زی م یرو یِ ن یرا با س   یخال یو فنجان ها دمیام را الجرعه سر کشفنجاِن قهوه  و
 آشپزخانه بردم.. 

 مثِل البرز..  یک یاز  یواسه نگهدار  هیمناسب  ی.. جای دار  یقشنگ ی_خونه 

  صی تشخ میبود را با گوش ها ستادهیدر چهارچوِب در آشپزخانه ا نکهیپشِت سرم بود.. ا درست
.. مثِل  دمیکردم و به سمتش چرخ  زانی آو ،یز یشستم و وارونه به آو یک ی یک ی دادم.. فنجان ها را 
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به راست   لیرا رو به باال و متما  شیبود و موها  دهیرنگ پوش  یخوشپوش.. کت و شلواِر طوس شهیهم
 کرد..  یگذاشتم و هنوز ازش آب چکه م ییظرفشو یکج کرده بود.. دستم را لبه 

 ..هیبهتر ی_البرز جا

 ..شهیخوِد آدم نم یکجا خونه  چی_ه

 حرفش پوزخند زدم و خودش هم متوجه شد.. نیا به

 خودشه..  ی.. البرز هم تو خونه یگ ی_درست م

  یز یبهش چ  دیزد.. با رونیو از آشپزخانه ب  دینداشت که چرخ تی مکالمه رضا نیچندان به ا انگار
 کردم؟!  یتعارف م

خانداِن   یِ کوچِک عکِس خانوادگ یقاب ها یکه درست روبرو دمشیزدم و د رونی آشپزخانه ب از
بود.. هر دو دستش را پشِت سرش قالب کرد و تکان   ستادهیمن و البرز ا یبازرگان، به اضافه 

 نخورد... 

و    ستی.. ب ستیکه.. البرِز دوساله.. البرِز پنج ساله.. هشت ساله.. دوازده ساله.. پونزده.. ب ینی ب ی_م
 ! ی.. احتماال خبر دار شیو چهارسالگ ستی .. بمیکه باهم گرفت هی عکس   نیدو.. اون آخر

 مکث کرد و سر چرخاند..  یا لحظه

 ! دِر؟یدختِر ح با،ی دختِر ز نی_ا

گرفته بود و   دهی.. حرفم را نشن ستادیم دور شد و با چند قدم فاصله اخاطرات وارِ ی منقبض شد.. از د فکم
 داد.. یشکالت م  یبو  بیعج

  ی! دکترش م ؟یخودشه محروم کرد یخونه  یکن  یکه ادعا م یچهارسال البرز رو از خونه ا ی_واسه چ
 داره باعِث خراب شدِن حالش شده..  یکه بهش دلبستگ ییزا یگفت دور بودن از چ 

چسبانده بود  نازیکه به نام پر ییبای و من هنوز از لفِظ ز  زدمینم  یدو برادر حرف  یعواحتم از د به
 ..سوختمیم
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افتاده بود؟!  ی! چه اتفاقیازت نخواست برگرد دریح یحت   یکه تو چهارسال انزوا طلب بهی _واسم عج
 !؟یخبر دار 

و   زدیخانه متمرکز شد.. قدم م لِ ی تک به تک اسباب و وسا یرا ندادم و ازم چشم گرفت و رو  جوابش
خواست کامال محسوس   یکه م ی شاهنشاه یِ ماموِر مخف  کیکرد.. درست مثِل  یم یهمه جا را بررس 

شد.. هنوز هر دو   زیتمسخرآم  یبه خنده ا ل یبکشد.. پوزخند زدم و پوزخندم تبد رونی مو را از ماست ب
بود و باالخره    یعیگِل طب  ی.. درست کناِر گلداندی. به سمتم چرخ.ستادیدستش پشِت کمرش بود و ا

 و گفت:  دی گل کش  یگلبرگ ها یدستش را آزاد کرد و رو 

بردن و هزارتا نوچه    یتو سرها داشت.. نصِف طهران ازش حساب م یسر  می_پدربزرگت تو طهراِن قد
 و کلفت داشت..

را   ومرثیاما من کنجکاو بودم.. هنوز حضوِر ک  دیرس یبه نظر م  بیکردم و لب فرو بستم.. عج سرکج
شهرِت شرکت نقِل مجالس و زبان به زبان   یبودم؟! وقت دهیکردم.. چطور برگشتنش را فهم ی باور نم

داشتم  خبرمشابهم به گوشم خورده بود.. من از برگشتنش  یِ شرکت و ناِم خانوادگ  یآوازه  دیچرخ  یم
 کردم..  یباور نم زدیو از گذشته حرف م ستادهیم ادرست مقابل یلحظه وقت نیاما حاال و ا

سالم بود.. بهم  ستی.. من اونموقع ها بارهیدرم ینفر داره موش و گربه باز  هیبود که  دهی_خبر رس 
 دستور داد برم و با دسِت پر برگردم.. 

ن  جز م یکرد و به نقطه ا یگل را لمس م ینه او.. هنوز هم داشت گلبرگ ها  خوردمی من تکان م نه
 زل زده بود..

و پر از کثافت بود.. از ترِس  دهیکنم.. رفتم و با همون مرد برگشتم.. ژول  دشیناام خواستمی_نم
  یل یمن گرفتمش.. خ یکرده بود و قصِد فرار داشت ول  ی پدربزرگت خودشو تو اصطبِل اسب ها مخف 

  یمین عمارِت قدهمو اطِ ی آوردمش و تو ح یخوشحال بودم که تونستم نظِر پدرمو جلب کنم.. وقت
بود و من اونموقع رو ابرا   ی از تو چشاش خوندم.. از پسرش راض تویجلو پاهاش برِق رضا انداختمش

 بودم..

به جلو برداشتم و کتفم را به ستوِن وسِط سالن زدم..   یو من گام شدیم نییام باال و پا نهیس ی قفسه
کردم و   یحس م  ی.. نبِض گردنم را به خوبومرثیک یکف بود و کفش ها یها  کی نگاهم سرام رِ یمس
 رفت.. یبدنم مدام باالتر م یدما
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  هی یعمارِت دشمن و برعکس.. پدربزرگت حت بردیطرفو م نیجاسوِس دوجانبه بود.. اطالعات ِ ا هی_
کرده..؟! بماند که چقدر  نکارویا  یکرد که به چه حق ادینزد تو صورتش.. فقط سرش داد و فر یلیس

خواست.. آدرِس زن و بچشو ازش خواست و   زویچ هی شد.. پدرم فقط  مونی کرد و پش  یعذرخواه
 نه نگفت..  اونم

تش را باز کرد  ک یو دکمه  دیسمتش سر چرخاندم و او هم به من نگاه کرد.. دست از گلبرگ ها کش به
 نیو چند  ستادیتک نفره ا یبر مبل هیاز من با تک  یپنج قدم یو به سمتم آمد.. درست در فاصله 

 زد..  اشی ضربه به پشت

 آدرس رو داد و خانوادشو با احترام آوردن عمارت... اونموقع چشمم به مادرت افتاد.. ی_وقت

 انداختم و لبم کج شد.. دسِت مشت شده ام را کناِر رانم نگه داشتم..  نیی پا سر

نتونستم فراموشش کنم.. همون شب با پدر و مادر و   گهیعاشقش شدم.. د د ی_همون لحظه که رس
  یرفتم و دور از چشِم پدربزرگت باهاش مالقات م یرفتن.. ماه به ماه م از طهران کشیبرادِر کوچ 

پدر و برادر و مادرش تو   نکهیخوب بود تا ا یتونم ازش دل بکنم.. همه چ ینم دمیکردم.. کم کم فهم 
  ایکشته شدن و الماس باالجبار ِ من برگشت طهران.. تو همون دوران بودکه تو به دن یر یدرگ هی

 ! یاومد

کتفم نشست.. تکان   یو دستش رو ستادیکرد و طعِم دهانم تلخ و ترش.. کنارم ا یم درد سرم
 نخوردم.. 

واسم نشونه  ییجورا هی.. یایب  ایو جّو خونه نامساعد بود اما من خواستم که تو به دن  طیشرا نکهی_با ا
همون اندازه خواستم به   یپدرم کامال مخالف بود و من م یپسر از خوِن من.. وقت هی.. یقدرت بود ی
و شدم ارباِب    دمیرس  مپدرم هواخواه داشته باشم.. هنوز سه سالت نشده بود که پدرم مرد.. به آرزو ی

 هزارتا نوچه و کلفت.. 

 یبودم که با افتخار از گذشته  ستادهیا یو چرا هنوز هم کناِر مرد زدیبدنم نبض م  یجا یدر جا قلبم
کردم   زیداشتند.. چشم ر یدگیحاِل کش میو رگ ها دمیکش  ینفس م  انیدر م کی گفت؟!  یم  نشیننگ

به آن  مانیهردو زِ ینگاِه ت یشد اما با باز شدِن دِر ورود  زیت  شیحرف ها دنِ ی شن یبرا میو گوش ها
  یلحظات  یزل زد.. برا شیروبرو یسمت کج شد و عارف مات و مبهوت در چهارچوب در به صحنه 
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کانتر گذاشت و قصِد رفتن  یدستش را رو یها کیپالستسکوت حکمفرما شد و در آخر عارف بود که 
 کرد..

 _عارف؟ 

 فاصله گرفتم.. ومرثی و من از کناِر ک ستادیا

 .. رفتی کن.. داشت م ییآقا رو راهنما نی_ا

من و   نِ یقدِم رفته را برگشت و نگاهش ب کیدادم..  یهنوز شوکه بود و من بهش حق م عارف
 همه شباهت بود..  نی.. او هم مجذوِب ازدیدودو م ومرثیک

 جا گذاشتم..  یز یچ هی نی_تو ماش 

 ..ستادیاز رفتن منصرف شد و ا زمیرا گفت اما با نگاِه ت نیا

 _الوند؟!

 یدادم.. از برخورِد صدا یگوش م شیبه حرف ها دیجا هم نبا   نی.. تا همدمیسمِت صدا نچرخ  به
.. نگاِه دمشید یچشم م ی، شدم.. حاال از گوشه شدنش کی اش متوجِه نزدکفِش مردانه  یپاشنه 

 آشکار..  یعارف پر از سوال بود و البته نفرت

 .. میکن دایحرف هامون پ یادامه  یبرا یفرصِت مناسب دوارمیموند.. ام مهی _صحبتمون ن

 .. ستمی_مشتاقش ن

و قّد بلندش زل زدم.. درست   دهی.. جلو رفت و من از پشت به انداِم کشدمیکه تکان داد د یسر 
 به من انداخت..   ینگاه میعارف مکث کرد و ن یروبرو

 .. عارِف دادخواه.. درست گفتم؟! نیداشته باش ی_شِب خوب

 شکار کردم..  ضی و نگاهش را که پر بوداز احساساِت ضد و نق دیبه کتش کش یدست عارف

 ! شب خوش... بی خاِن اد ومرثی_بله ک
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 یزد و به نقطه ا یپا چرخ  یپاشنه  ینگاِه آخر را به عارف انداخت و سر تکان داد.. رو ومرثیک
 زود رو گرفت.. از در که خارج شد در توسِط عارف بسته شد..  یل ینامعلوم زل زد و خ

 گفت؟! یخاص  زِ ید؟! چ_الون

دستم مچاله   نِ یکه ب یو پرده ا  ستادی.. کنارم ادمیبه خودم دادم و پشِت پنجره رفتنش را د یتکان 
تازه کردم.. فضا   یمحو شد و نفس  ومرثیک یفرو رفته   یکی در تار رِ یرا گرفت و انداخت.. تصو شدیم

عارِف    تِ جواب در سرم بود.. به سم  یسواِل ب کیداد و هزار و  یرا م ومرثیعطِر ک  یبه شدت بو
 انداختم که لبخند زد..  ینگاه مینگران ن

 !نیشباهت دار گهی_چقدر به همد

 ینداشته  اِت یکردم؟! محتو یم یچه فکر  دیبه موضوِع ازدواج نکرده بود... با ی اشاره ا چیه ومرثیک
  نجایرا ا ومرثیکردم ک  یبودم.. باور نم گشت.. انگار توهم زده  یآمد و برم یمعده ام مدام تا حلقم م

هدف   ی!.. لبم ببود؟رخ نداده  یآن وسط ازدواج ایکرد  انیرا خالصه ب  زیهمه چ  ومرث یباشم.. ک دهید
تازه از   یبودم.. هرروز برگ   ی.. انگار از درون در حاِل فروپاشدمیبه صورِت ملتهبم کش یکج شد و دست

و قلبم خودش را به   دیکش یم  ریداشتم؟! سرم ت ش یم.. گنجاشد یو من درمانده تر م  شدیرو م   یزندگ
..  دیبلع  یکرد و من را م یباز م ندها نیزم  خواستی.. دلم م دیکوب یام م نهی س یِ استخوان یقفسه 

  نیخواست و من چرا بهش ا یمن را م  یِ نابود ومرثی مزخرفش را گوش کردم؟! ک یچرا حرف ها
نه؟! خدا لعنتت کند.. اما اسِم الماس به عنواِن مادر در   ایدادم؟! ازدواج کرده بودند  یاجازه را م 

 من و البرز بود..  یِ لعنت  یشناسنامه 

 .. داریبه خودت بده.. شب دراز است و قلندر ب  یتکون  هی_

حال   نی رفته بود.. با ا  لیتحل  کبارهیبه  امیانرژ  یخوردم.. همه  یف یبه کتفم زد و تکاِن خف  یدست
به   دیخر ی ها لونیکرد.. من بعد از برداشتِن نا زانیآورد و آو رونیکردم.. کتش را ب  یعارف را همراه

کرد به باد  شروعو  دیکش خی سمِت تراس رفتم و کباب پز را راه انداختم.. عارف جوجه ها را به س
جاسوِس    کیفکر کردم.. الماس دختِر  ومرثیک یو به حرف ها دمیکش خی زدن.. چند گوجه به س
 شهیقرار بود تا کجاها ر ومرثیک  یِ بودم؟! جاه طلب یلیازدواِج تحم  کی ی جهی دوجانبه بود و من نت 

 داشت؟!  یماجرا جا نیا یدوانده باشد؟! البرز چه؟ او کجا

 .. ی_بزن روشن ش
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آماده را  یفتم.. گوجه هاخوش عطر را از دستش گر یجوجه    خِ یو س  دمیپر رون یب  یخبر  یعالِم ب  از
 کباب پز گذاشت و گفت:  یرو

 _موضوِع البرز بود؟ 

 د یکش ریت میدندان ها ِف یبرشته و داغ را به دهان گذاشتم و رد یاز جوجه  یا تکه

 حرف زد.. شهیدلشو پهن کرد.. شامتو بخور.. بعدا هم م ی_نه.. سفره 

در   یر یهم تاث نازیپر یلب ها یادآور ی طعِم خوب جوجه و  یبه جوجه زد.. حت   یتکان داد و گاز  یسر 
نان  یکردن ال  خیاز  یر یجلوگ ینان گذاشت و برا  یتکه ا یحاِل خرابم نداشت.. جوجه ها را رو

د، یجد  یخیو گوجه ها را با کارد و چنگال تکه تکه کرد.. بشقاب را به سمتم هل داد و س دیچ یپ
 باال انداخت و با لبخند گفت:  ییبرومقابلم گذاشت.. ا

 شده.. یعال  یلی_نوِش جان.. خ 

و    یکی داشت تار یفرو رفته زل زدم.. چه شباهت یکی را از دستش گرفتم و به باِغ در تار  خیحرف س یب
گفتِن حرفم   یاز جوجه زد و من برا یداد و گاِز کوچک  ی... عارف اشاره اامی بن بسِت زندگ یکوچه ها

 ..دمیدرون سبد را برداشتم و بو کش یتازه  حانِ ی از ر یبرگتعلل کردم..  

بشه بهش   دیکنه شا دایادامه پ ینطور ی.. اگه همدهیخوب انجام م یل یروزا داره کارشو خ  نیا یی_صفا
 باشه.. ادتیدرخواستشو داده بود اگه  شیوقت پ یلیداد.. خ  عیترف

 یکه از گوشه ها یز یکرد و چ  یکردم.. سرم درد م یمسئله بعدا فکر م  نیا یرو  دیخاطر داشتم و با به
  نیغلط را در ا ای درست بود  نکهی.. اخوردی ذهنم تازه سر بر آورده بود داشت مثِل خوره، مغزم را م

 دانستم..  ینم  تیوضع

 کنم... ی_بهش فکر م

دستم را دروِن بشقاب  یخورده  مین یکرد... جوجه  دمییدهانش را فرو داد و با سر تا ی لقمه
سرما   نبار یدادم.. انگار ا هیتراس تک یآب از جا بلند شدم و به نرده ها یوانی گذاشتم و با پر کردِن ل

 امی شانی پ یرورا   میچند تار از موها یم یتواِن شکست دادِن آتشفشاِن درونم را نداشت.. باِد مال
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 یاثر  د ی.. شادمیکردم و نوش  کیآب را به لبم نزد وانیداد.. ل هیو عارف کنارم به نرده ها تک ختیر
 داشت...

 کردن.. ی_اعالم بارندگ

 .. دونمی_م

 آمد و...  یتا نوِک زبانم م حرف

بهم   پیرونوشت از عملکرِد کّل اک  هی خوامیشرکت.. م امی فرصت نکنم ب دیدارم.. شا ی_فردا روِز سخت
 ...یبد

 _تا فردا شب دستته... 

به بدنش داد و به   ی.. عارف کش و قوسدمیکش میبه موها یگذاشتم و دست زی م ی را لبه یخال  وانِ یل
 بود.. دایپ یبه خوب   ییانتها  قِ یو آالچ  دیباِغ روبرو چشم دوخت.. تاِب سف

 _دستت درد نکنه..

 شد؟!  یچ نازی_خواستگاِر پر

 دهانم را قورت دادم.. تلِخ تلخ بود..  آِب 

 ...نازِ ی بهش برسم پر دیکه فردا با ییاز کارا یکی_

.. به دی تر شد و کتفش به کتفم رس  کیتراس گذاشتم و خم شدم.. عارف نزد یآرنجم را لبه  هردو
واِن زبانم بود و ت  رِ یز  یدانست که حرف یماند انگار او هم م رهی بهم خ یلحظات  یو برا دیسمتم چرخ

 گفتن نداشتم...

 با توئه.. مطمئن باش... نازی _نگران نباش.. دِل پر

 عارف... ستین نی_مسئله ا

لرزاِن چراغ ها که در اندک   یما استخر بود و نور ها یکرد و رو گرفت.. حاال به حتم نگاِه هردو سکوت
 ...دیلرز ی آِب دروِن استخر م
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 .. زنمیموندم و دارم درجا م  میست.. تو زندگ  دهیچی پ یل ی_خ

حاال... فقط   یول یکردم کم آورد ی شناختمت باور م ی... اگه نمستیدرجا ن یهست ول  دهیچی پ کمی_
 .. یخودتو جمع و جور کن دیبا

 فرستادم و لبم کش آمد.. رونی را پوف مانند ب نفسم

 ..گمیدارم.. آدرسشو بهت م تی مامور هی_واست 

 پشتم نشست..  یخارج نشدم.. دستش روراست کرد و من از حالتم  قد

 _تموم شده فرضش کن..

 تکان داد و گفتم:  یلرزان گرفتم و بهش دوختم.. سر  یاز نور ها چشم

 من باز شه...  یبه رو دیدِر که با هی_

گام   کیخورد و  زی کتفم ل یزد.. دستش رو نانی پر اطم  یکمرنگ باز شد و پلک یبه طرِح لبخند  لبش
 فاصله گرفت.. 

 ؟ یخور یقهوه دم کنم.. م  رمی_م

  رونی مثبت تکان دادم.. لبخندش عمق گرفت و از تراس ب یبه نشانه  یسوال براندازم کرد و سر  پر
قهوه آرامِش از دست   یفنجان  دیروشن افتاد... شا یخورده و ذغال ها مین یجوجه ها یزد.. نگاهم رو
 فرستادم..  رونیگرداند.. سرم را رو به سقف گرفتم و نفسم را پرفشار ب  یرفته ام را برم 
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شوم خودش را به من رساند.. کتش  ادهیپ  نیاز ماش  نکهیاز دور دست تکان داد و قبل از ا یمشهد
 فشردم.. یشدم و دستش را به گرم  ادهیپ  نیشده بود.. از ماش  سیخ  بایتقر

 ..ی_سالم آقا الوند.. خوش اومد

سرم   یچترش را رو یشدم از شدِت بارِش باران و مشهد سی خ  یدستش گذاشتم و به آن یرو دست
 گرفت.. 

 .. دستت درد نکنه!ی_سالم مشهد

 گرفته.. ی_چه بارون
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پخش و پال   یعقب قرار داشت و برگه ها یِ صندل  یکه رو یتار یبود و گ یرعلی ام نِ یبه ماش حواسم
 ..ییجلو  یِ صندل یرو یشده 

 بود را با پشِت دست پاک کردم..  ختهیصورتم ر یکه رو  یقطره باران  چند

 آقا؟!  نی_سِر کار نرفت

 به ساعتم انداختم.. هنوز ده نشده بود.. ینگاه مین

 داشتم.. دریبا آقا ح یصحبت هی_

 به کتفم زد..  یکنان دست خنده

.. تازه  ارمیب  یشیآت یتا من واستون چا نیخوا یاگه م ستن یخانم ن نازی_پس بفرما داخل.. خانم و پر
 دم و قند پهلو.. 

 دمیدخترِک لرزان مقابِل د رِ ینشست و قلبم به کوبش افتاد.. تصو میابروها نِ یب  ینینبود؟! چ نازیپر
 زنده شد.. 

 .. کجا رفتن؟! ی_دستت درد نکنه مشهد

 نم داشت... بایشلوارم تقر  یو پاچه  دی بار  یم به شدت باران

 سرور خانم...  ی_به گمونم رفتن خونه  

دعوت چه   نی کرد و دو پسر داشت... علِت ا یم  یاز تهران زندگ رونی بود... ب نیخواهِر بزرگتِر پرو   سرور
 بود؟!

 _باشه.. 

 ..ستادیعقب ا  یباالخره دستم را رها کرد و قدم یمشهد

 .. نیشد سی داخل آقا.. خ  دی_بر

.. لبم را کش آوردم  ختیفرِق سرم ر یچتر رو یانداخت و باران از کناره ها ینگاه مین میبه سرتا پا و
 و گفتم: 
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 .. یکن یپهلو م نهیناکرده س یبارون نمون.. خدا رِ ی _شماهم ز

تکان داد و به طرِف   یسر  یرفتم.. مشهد  شیبلند به سمِت ساختمان پ یو من با گام ها  دیخند
در را باز   د یدر شدِت باران گم شد و من با کل  اشیو ِگل سی خ یچکمه ها یباغ رفت.. صدا  یانتها

که  یدو مرد یمشاجره  یآوردِن کفشم، صدا رونیکردم و با ب  زانیآو یرا به چوب رخت فمی کردم... ک
  نییآوردِن کتم باال آمده بود را پا رونیب یبودند شوکه ام کرد.. دستم که برا یرعل ی و ام دریبه حتم ح

باال بود و امان از البرز... پاتند کردم و از پله ها باال رفتم و   یکردم.. صدا از طبقه  زی انداختم و گوش ت
باز بود..    مهین یرعل ی گرفت.. دِر اتاِق ام رها قرا لهیم یو دستم لبه  ستادمیراه پله ا یدرست در انتها

 ... دمیشن  یم  یرا به خوب شانیباز، صدا مهی دِر ن نی هم نِ یحاال از ب 

 تونم باور کنم بابا...  یکنم.. نم ی باور نم تویوضع نی_ا

مرِد کوچِک تازه بزرگ   نیبودم از ا دهیرا در هم گره کرد.. نشن میابروها یرعلیبلنِد ام بای تقر یِ صدا
 بودم..   دهیپدر و پسر ند  نِ یب ییدعوا چیکرد و من هرگز ه ینم ادیشده... هرگز داد و فر

ندارم..   تویوضع  نیتحمل ا گهی.. دمیدیشد.. اصال از کجا به کجا رس  یکنم چ ی_روز و شب دارم فکر م 
 یعده دارن چ هینه انگار   انگار یکن یدستت و همه جا ازش استفاده م یسکوت گرفت یِ چوب دست هی
اگه  دیتونم تحمل کنم.. باوِر من به درک.. از حّد تحمِل من خارج شده... شا ینم  گهی.. من دکشنیم

  دیکه منم شا یکه جلومه شما نبود ینیکاش ا ینبود... ول نیجز شما جلو روم بود حاِل منم ا یهرکس
 م کنم... که تو وجودم افتاده آرو یشیکنم که آت یتونستم کار  یم

.. دیکوب  شهیاتاِق البرز افتاد و قلبم محکم تر از هم یآزادم مشت شد.. نگاهم به دِر بسته  دستِ 
از خدا  یوارها یفاصله و از پشِت سنگ و آهن و د نیبه نفس نفس زدن افتاده بود و از هم یرعل یام
بود و   یحال در چه  دری.. ح نمیرا بب  شیها قهیگردن و نبِض شق یتوانستم رِگ برآمده  یهم م خبریب

 !زد؟ی چرا حرف نم

 !؟یرعل ی_ام

 هست که بتونه منو آروم کنه؟ متقاعد کنه؟  یز ی هست؟ چ یهست؟ بحث  یبابا؟ حرف  یچ یرعل ی_ام

  مهیبه خودش داد و من از همان دِر ن یتکان  دریو پشِت سرش ح دمیرا شن  یرعل یام یگام ها یصدا
قصِد   دریکرد و ح  یم یطول و عرِض اتاق را ط یداشت عصب یرعلی.. امدمیاز لباسش را د یباز تکه ا
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  وبه فرش متوقف شد  یرعل یام  یشدِن کِف پاها دهییسا  یمتوقف کردنش را داشت و باالخره صدا
 را در فضا پخش کرد..  شیخشداِر صدا یتارها  دریح

.. تا  یخودت  ارهیحال در ب نیهم باشه که بتونه تو رو از ا  ی.. اگه کس ستی_آرامِش تو دسِت من ن
داشته  یز یکه االن از من توقِع چ  یاوردی در ن ی.. کم خام و نپخته باز ینکرد یحاال هم کم بچگ  نیهم
 ... خورهی که ضربه م یکس  یسطِح تحملتو باال ببر  ی.. اگه نتونیباش 

 گذاشت:  سرش یبلندش را رو یِ تر از قبل صدا نیخشمگ  یرعل یام و

 خورم؟  ی_منم؟! منم که ضربه م

 یها لهی را به دوِر م میتواِن باز کردِن گره کوِر انگشت ها  یبودم و حاال حت خکوبی هنوز سرجا م من
به هوا  یعل   ریام یحرص  یخنده   یمشاجره... صدا نیبود و ا داریسرِد راه پله نداشتم.. البرز به حتم ب 

به   اشی چوب درِ  رِ ی ج ری فاصله گرفت.. حدس زدم که به سمِت کمدش رفت و ج دریبلند شد و از ح
 .. دیگوشم رس

 در برابِر...  رسهیکه به من م  یبی بابا.. آس ستمی.. نستمی_من ن

 حرفش را قطع کرد...   دریح  نبار،یا و

 .. یبحثو تموم کن نیا خوامی_م

  نییباال و پا میگلو بِک یبار س  نیو چند  دیلرز ی... مشتم مدینرسبه گوشم  ییصدا چیه ی لحظات یبرا
  یدانستم اما حاِل ناخوشش داشت تارها یرا نم  زدی حرف م یدرمورد چه موضوع یرعلیام نکهیشد... ا

بود که باالخره  یرعل یسکوت را نداشت و ام  نیقصِد شکستِن ا دری... ح ختی ر یاعصابم را به هم م
 گفت: 

 ...یترس ی_تموم کنم چون م

  یرا ترک م نجایا دی.. بادمیفهم ش یتر شدِن صدا کیدور شد و من از نزد یرعلیاز ام ی با کالفگ  دریح
 !م؟یمن و البرز بود یپدر و فرزند یدعوا نیا یرو کیکرد؟!  یکردم؟! البرز چه م

و شش    یس دمیکه ترس  یبار  نی... از آخریرعلینداره ام یگاهیمن جا یِ وقته تو زندگ یل ی_ترس خ
 ... گمیبهت م  یبحث رو تموم کن نیا خوامیچرا م یبدون یخوایاگه م یگذره... ول یسال م
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 بودم... ستادهیکردند و خودم مصرانه هنوز هم ا یبه رفتن وادارم م میپاها

  دیمن نفِس آخرشو کش یچشما ی که جلو یزندگ هی.. دمیرو به چشم د  یزندگ هی_من به هم خوردِن 
 مرد... شهیو واسه هم

 یانداختم.. انگار کّل عمارت دوِر سرم م نیی بار در سرم اکو شد و سر پا نی کلمه چند نی! امرگ؟
رفتم و   یم دی.. بادمیپا چرخ  یپاشنه  یقدم به عقب برداشتم و رو کی... ختمیر  یو عرق م  دیچرخ

 شدند...  یم ستادنی فالگوش ا نیشاهِد ا  یرعلی و ام  دریح  دینبا

 _بابا؟!

تخت   یدادم... البرز رو هیتک  واریبود توانم را گرفت.. دوباره دستم را به د یرعل یام یکه در صدا یغم و
 محکم تر از قبل لب باز کرد  دریو ح  ستادمیپله ها ا نِ یبود و شنوا... مستأصل ب

 ...شهیت نمدرس گهید ره ی بم  یو هرکس  زی.. هرچیرعلی مرِگ ام شهیکه جبران نم یز ی_تنها چ

 یانداختم و به چشم ها یرا پشِت گوش م یرعل یو ام  دریح  یو حرف ها  زدمی به البرز سر م دیبا
به جانم   ینداشتم.. خوره ا ی! خودم هم جوابدم؟یرس ی که به حتم به در خشک شده بود م یمنتظر 

و شش   ی کرد؟! س یاز کدام مرگ صحبت م  دریتنم درد داشتند... ح یها رگیرخنه کرده بود و مو
اوِل   یرا از همان روزها  قشیدق خِ ی که پدرش فوت کرده بود و من تار یدرست همان زمان شیپسال 

کف دستم، گرم شده بود را   یباال  یسرد را که حاال به خاطر دما ی لهیدانستم.. م یورودم به عمارت م 
 ... دمیرا از پشِت سر شن  دریح یبرداشتم که صدا نییبه پا   یرها کردم و قدم

 _راجع به حرفام فکر کن...

که دسِت راستش را  دمیرا د دریو ح   دمیپا چرخ یپاشنه  یرو  عیسر یل یرفتن نبود و خ یبرا یفرصت 
مرد را   نینبود اما من کم ا دنیقابل فهم یز یچ چیداده بود.. از حالِت نگاهش ه هیبه چهارچوِب در تک

  تیچندان رضا دنمیندهم.. از د صی خونسردش تشخ یشناختم که شوکه شدنش را از چهره  ینم
پشِت قامِت بلنِد پدرش   یرعلیکه ام دینکش یبه سمِت راستش زل زد و طول یلحظات  ینداشت... برا

 باهم هماهنگ شد.. دریح یو سالِم بلند باال یرعل یشد... انقباِض فِک ام دایپ

 پسر...  کمی _سالم عل
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که   یو قدم دی کش راهنشیپ ی قهیبه  یدست دریرنگش را از نظر گذراندم و باالخره ح  یطوس ی قهیجل
 ..ستادمیپله ها ا یبه عقب برداشته بودم را جبران کردم و باال

 ... دری_سالم آقا ح 

خارج شد و من با همان   شیاز حروِف سالم از گلو یکم عمق یبه سالم تکان داد و آوا یسر  یرعل یام
 نبود... یدیجد زِ ینداشت هرچند چ  تیتکان کوتاه سر جوابش را دادم.. او هم از حضورم رضا

 _اومدم به البرز سر بزنم.. داروهاش رو گرفتم!

  یابروها نِ یکه ب  یکم  نِ یخوردم و به چ  یفی شد و دستش کتفم را نشانه رفت.. تکان خف  کینزد  دریح
 افتاده بود؟! یر کردم.. چه اتفاقنشسته بود فک یرعل یام

 ....ایب یخودته.. هروقت دوست دار  ی_خونه 

انداخت و آه  یرعل ی ام یِ خال  یبه جا  ینگاه مین دریو وارِد اتاق شد... ح  دمیرا د  یرعلیام مشتِ 
 ..دیکش

 شده؟!  یز ی_چ

 تفم آورد.. به ک یانداخت و فشار  ینگاه میاز دِر باِز اتاق گرفت و به سمِت اتاِق البرز ن چشم

چند کلمه حرِف پدر و   هی.. ستی ن یمهم یمسئله  یدی شن  یز ی ما چ ی_نه پسرم.. اگه از صحبت ها
 بود!  یپسر 

به حرفش    یواکنش چیشد؟! ه  دهیکه به مشاجره کش ی.. حرِف پدر و پسر دی باال پر میابرو یتا کی
کرد و مقابِل اتاِق   تمیبه جلو هدا دریکردم مکالماتشان را در خاطرم نگه دارم.. ح ینشان ندادم و سع

  ینبود و نم  دشاز خو یبود اما اثر  دایپ یرعل یاز اتاِق ام یم یفاصله تا ن  نی.. از همستادیالبرز ا
ا  از جانبش بشنوم ام یحیزل زدم.. منتظر بودم توض در یانداختم و از باال به ح نیی .. سر پادمشید

 و در را به داخل هل داد..  دیکش ن ییدر را پا  ی رهیدستگ

 ...ستنیخونه ن  نازیو پر ن ی_پرو

 گفت..  ی_مشهد
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ازش   یلحظات  ی.. به سمتم سر چرخاند و برادمیتخت د یرو دهیو البرز را خواب   ستادیکنار ا یاندک
  یز یام چاز چهره  دریچشم برنداشتم.. کالفه بودم اما آنقدر از خودم شناخت داشتم که مطمئن باشم ح 

و استخوان   شتاز پوست و گو  یخروار  رِ ی و ز امی شانیخطوِط کم عمِق پ رِ ی دانست ز ی.. نم دیفهم ینم
 دایپ  نانیاطم یرد حت ظاهِر خونس   نیاز ا دریداشت... ح  انیجر یکه نهفته بود و چه افکار  زهایچه چ

بود و به  یک ی در تار یر ی باشم و به حتم آن حرف، ت دهیرا فهم اشانمهی نصفه و ن ی کرد که حرف ها ینم
و   گاریدانست که س یچه م یرعلی ام نکهی.. ادیچرخ  یم  شتریاز همه ب  زیچ کیهدف نخورد.. در سرم  

پسرِک تازه بزرگ   نیکرد؟! ا یدر برابرش سکوت م دریح  یکردنش از حد گذشته بود و حت  دادیداد و ب
 ... دمیفهم یم  دیکرد؟! با یرا پنهان م یز یشده چه چ

 ! در؟ی_آقا ح 

 کالم گفتم:  تی کردم و با قاطع  سربلند

 .. میحرف بزن دی_با

به عقب   یکتفم بود قدم  یکه هنوز دستش رو یمات براندازم کرد و سر تکان داد.. در حال یا لحظه
 برداشت و گفت: 

 تو سالن منتظرتم..   یالبرز برگشت شیاز پ نکهی_بعد از ا

 ..می دیهردو به همان سو چرخ  یرعل یبا روشن شدن سشوار از اتاِق ام  و

 _باشه... 

شک بزرگ شده بود اما   یب  یرعل یتر شد.. ام ظیو اخمم غل  دمیبه کتم کش یو من دست  ستادیتر ا عقب
 تجربه... یهنوز خام بود و ب

 ...امی_زود م

رفت و تار به تاِر    یسوال نامجهول در سرم رژه م کیرا گفتم و از کنارش فاصله گرفتم.. هزار و   نیا
و هردو دستم را به  ستادمیاتاق ا  نِ یباز رها کردم و ب  مهی کرد.. دِر اتاِق البرز را ن  یاعصابم را متشنج م

کردم   یرا حس م  دریحضوِر ح  یِ ن یماندم... هنوز سنگ رهی البرز خ  یگرد شده  یم زدم و به چشم هاکمر
گذشته نگاهم   یو درست مثل تمام سال ها  یواکنش خاص یفرستادم.. البرز ب رونیو نفسم را شل ب 
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  نیماش البرز در  یداروها لونِ ی.. نادیزود رو گرفت.. گردن کج کرد و به سمت پنجره چرخ   یلیکرد و خ 
که   یو با آب پاِش کوچک دمیاتاق را د ی شه... گلداِن گِل گواورمی بود و فراموش کرده بودم با خودم ب

  یدر هوا پخش بود و کالبدم پر و خال  نازیعطِر پر یخشکش را جال دادم.. بو  یکنارش بود برگ ها
  ریمس  ی انهیبه ناکجاآباد... هزاران هزار راِه نرفته بود و من هنوز در م  دیکش یو ذهنم پر م  شدیم

 .. زدمی درجا م

درست و   یدونم چ ینم میباِر که تو زندگ  نی.. اولنی! اشه؟یکنم باورت م  کاریچ د یبا دونمی_اگه بگم نم
 چه غلطه...

پهِن گل جاماند.. به  گلبرِگ  ی واکنِش البرز سر چرخاندم و دستم رو دنِ ید ی که تمام شد برا حرفم
تر کرد اما   یجابجا شد و لب  شیگلو  بِک ی کرد.. س یدر هم تالق یلحظات یو نگاهمان برا دیسمتم چرخ

و هردو دستم را در   ستادمیتخت ا یبلند شدم و درست باال  نیزم  یکرد.. از رو  دمیناام اشی حرکت یب
 شلوارم فرو کردم.. ِب یج

و  یهنوز تو زنده ا یتموم شد؛ وقت رونیب میاومد غولهی از اون ب یاز وقت یباور کنم که زندگ خوامی_نم
 .. ستی.. مادر نستیکه پدر ن ستیگفتم مهم ن ی من زنده.. با خودم م

رنگش را به اسارت   ییخرما یِ موها  نِ یشمیابر یتخت خم شدم و دستم، تارها یکج شد و رو لبم
مروت؛ حاِل نزارم را از پِس   یبرادِر ب نیا دیشا  یاندک د،ی فرستادم.. شا نروی گرفت و نفسم را پرفشار ب

 کرد که له نشوم.. یغرور کمک م نیاز هم یار یو با چنگ و دندان به پاس  دید یاز غرور م یکوه

  نینبود که بابِت هم یا هی.. شب و روز و وقت و ساعت و ثاناوردمیکم ن میبار تو سرتاسِر زندگ  هی_
 نگذشتم؟! نگام کن البرز...  ینبود... واسه بودنت از چ یز یشکر نکنم.. کم چ نیسنگ  ینفس ها

  یبراندازم کرد.. نگاهش رو دیکش یم  ریکننده که الماس را به تصو رهیخ یالبرز با همان چشم ها و
که هنوز   یبود و دست ختهیر امی شانیپ یکه رو ییکذا ینبض دارم.. چند تاِر موها یها قهیگردنم، شق

 ...دیتپ  یبار م  اردهایلیم یا هیرا گرفته بود در گردش بود و قلبم ثان شیموها

کنم   یباور نم   یحرف بزن یتون  ی... بگه نمیتون  یو بگه نم نیرو زم   ادیلحظه خوِد خدا ب نی_اگه تو هم
 البرز...

 زدم و فاصله گرفتم..  ینفسم پاره پاره از دهانم خارج شد و چشم بست.. تلخند و
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 درصد هم شک ندارم اما... کی.. یتون یکه م دونمی_م

  یبودنش را م یرعادیتنها و تنها من بودم که غ دیو من.. شا شدیم  نییباال و پا اشنهیس ی قفسه
.. البرز  دیرس  یبه گوش نم گرید یرعل ی م آوِر امسشواِر سرسا یباز بود و صدا  مهی.. هنوز در ن دمیفهم

 هنوز چشم باز نکرده بود که گفتم:

 قهی.. طرارهیبرات ب یمشهد دمی.. داروهاتو گرفتم مشمی کار دارم البرز... ازت غافل نشدم و نم  یل ی_خ
بذارمت و   نجایراحت ا  الیراحت هست که بتونم با خ المی خ نقدری.. اگمیم  نازی مصرفش هم به پر

 برم... 

در سرم   یفکر  چیو رو گرفتم.. ه دمینشست د شی ابروها نِ یکه ب  یز یزده چشم باز کرد و اخِم ر شتاب
 ...دمیرس  یمسائل م  یلیبه خ  دی... باشدمیغافل م شهیتر از هم  شیروزها از خودم ب نینبود اما ا

 هست.. ی.. حواسم به همه چی نیرو هم تو مطبش بب   مانیپ  دیمدت شا هی_

..  دمیدر ماند و نفس نکش ی رهیدستگ  یو تا کناِر در رفتم.. دستم رو دمیبه صورِت ملتهبم کش یدست
از غم  یکوه اینداشت و گو یحرکت چیبودم.. ه زی .. لبردمیچشم د یکج کردم و البرز را از گوشه  یسر 
بستم که چشم   زالبر  رِ ی تصو یرو یکرد.. از اتاق خارج شدم و در را به آهستگ یم  ین یدوشم سنگ یرو

مچاله شده   ی رهی شد و باالخره دست از سِر دستگ نییباال و پا یبه سخت میگلو  بِک یداشت... س یبرنم 
خوش   یبود.. موها ستادهیراهرو ا  نیحاضر و آماده ب یرعل یبرداشتم و چند قدم به عقب برداشتم.. ام

شلواِر   یبست و من رو  یرا م راهنشیپ  ییانتها یکرده بود و داشت دکمه  تیش را به باال هداحالت
 ..دمید  یرانش م  یتلفنش را رو  یرنگش ثابت ماندم.. برآمدگ  رهیت  نِ یج

 ؟ یر یم یی _جا

  راهنیپ ی قهی... سربلند کرد و باالخره دست از فتادهی ن  یوانمود کنم انگار اتفاق یخواستم طور  یم
 چشم نگاهم کرد.. یمردانه اش برداشت و از گوشه 

 ! ؟یا یخونه خاله.. م  رمی_م

 هدف تکان دادم.. یب  یباال بود و من سر   شیابرو یِ تا کی

 _به سالمت.. 
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 .. مستادیها متوقف شد و ا لهیم یحرفش دستم لبه  دنِ یبه سمِت پله ها رفتم اما با شن  و

 ! ؟یبود  سادهی_فالگوش وا

کنجکاو شده بودم  یرارادیغ ای ی بودم و اراد دهیرا شن اشانی پدر و پسر  یناخواسته حرف ها نکهیا
دانست و   یم یز ی چ یرعل ینداشت.. ام  یتیسوال چندان اهم نی! جواب اشد؟یم یفالگوش تلق 

لبم نشست.. گردن کج  یگوشه  ی کرد.. پوزخند یم تیکرد کفا  یدر برابرش قدعلم نم  دریح  نکهیهم
 ..د یکش  یکه انتظاِر جوابم را م دمشیکردم و د

 .. میدربارش صحبت کن دیهست که با یادی ز ی_حرف ها

  یرعل یتخت و ام یدر سالن منتظرم بود و البرز رو دریمعطل نکردم و پله ها را پشت سر گذاشتم.. ح و
  نکهی.. حاال شک نداشتم... گرمم بود و قبل از ادمیفهم یم دیابود ب یراهرو... اگر مسئله ا ی انهیم

  نییقصِد پا یرعلی .. اممرا تا آرنج تا زد نمیکردم.. آست  زانی آوردم و آو رونیوارد سالن شوم کتم را ب
بود و  ستادهیعکِس پدرش ا یکه درست روبرو  دمیرا د دریآمدن نداشت.. پا به سالن گذاشتم و ح

  نی.. بدیزود متوجه حضورم شد و به سمتم چرخ   یلیهردو دستش پشِت کمرش قالب شده بود.. خ
داد حرکت کردم و   نبا دست نشا دریکه ح یر ی تازه کرد.. به سمِت مس ینفس دریو ح  ستادمیراه ا

 لبخند زد.. دریو ح ستادمی.. مقابلش ادیرس اشی شگیهم یِ خودش زودتر از من به صندل

 پسرم...  نی_بش

  دریح  نِ یماب  ییلب ذکر گفت.. نگاهم جا  ریمتعاقب من نشست و ز دریتکان دادم و نشستم.. ح یسر 
 داشتند... یادیو قاِب عکس پدرش بود.. شباهت ز

 _البرز خوب بود؟ 

 _بله به لطف شما.. 

 فرستادِن نفسش گفت:  رون ی داد و همزمان با ب  هیتک یصندل  یِ پشت به

 یدلت هوا دونمیم ستین نیپسرم.. پرو فمونهیوظ  می کن  یاهم هرکار شماست.. م یخونه   نجای_ا
 رو کرده..   نیپرو یها یچا
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  ندارِ یبا دامِن چ نازیکه پر یعمارت را داشت.. زمان  زِ ییدلچسِب پا یآرامِش عصرها یاندک یهوا دلم
از همه جهت راحت بود... آنقدر   المیکرد و خ یتعارف م ن یدارچ یبه دست چا ی ن یس اشی کمان نیرنگ

 کردم..   ینم دایکالم را پ یکه رشته  دیرس یبه نظر م   ختهیبه هم ر زیهمه چ

 افتاده که رفتن اونجا؟  ی_اتفاق 

 کردم و خّط نگاهش را هرچند ناخوانا اما خواندم...  سربلند

 رهِ ی _خ

  ریخ  یرعلی ام یها یالبرز و بدخلق  رِ یناپذ رییتغ  تِ یو وضع ومرثیآمدِن ک یدر بهبوهه  نازیپر ازدواجِ 
 بود؟! حداقل با احسان نه!

 !در؟یخبر باشم آقاح یهست که من ب  یز ی _انشاهلل... چ

  دریانداختم.. ح نییو سر پا دمیکردِن سوالم پشِت نگاهش النه کرد را د انی که به محِض ب یز یچ
لند شد و کنارم نشست..  ب ی صندل یبار بود... از رو نی اول نیکرد... ا یم ی را مخف  یز یداشت چ

 دستش کتفم را لمس کرد و تکانم داد..

 ... خواستگار اومده...نازی_واسه پر

 کردم.. یکالمش قلبم را به کوبش انداخت.. دستم مشت شد و کناِر رانم مخف  یِ لعنت مکِث 

 _پسر حاج صادق.. 

  ری ه باشم قلبم داشت زکرد انگار ندانسته در مخمصه افتاد یم  انیب  دریخبرداشتم اما حاال که ح من
 ...شدیله م یانوس یفشاِر اق

 نداد.. تیرضا   یصحبت کردم ول ناز یزنگ زد و اصرار کرد من با پر  ی_خوِد حاج

 داشت؟!  یبستگ   نازیپر تِ ی و احسان به رضا  نازیپر وصلتِ 

 ..نیبه من بگ نیباره حرف بزن  نیدر ا نازی به پر نکهیکردم قبل از ا  ی_فکر م
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بلند شدم و پشت    یصندل یتنگ بود و نفس نداشتم.. از رو میوضوح از حرفم جا خورد.. فضا برا به
  یرا برا میها هیو سرم را رو به سقف گرفتم.. داشتم ر  دمیبه گردنم کش ی.. دستستادمیا در یبه ح

 کردم.. یوادار م ط یمح  ژنِ یاکس دنیبلع

 _الوند؟!

به   نبار ینشسته بود و من ا یصندل ی.. هنوز رودمیخکوتاه مکث کردم و به سمتش چر یلحظه  چند
 خواست از خودش دفاع کند؟! یرا جاانداخته بود زل زدم.. م  یکم اهِ یس  یکه تارها یر یگرِد پ

بگم خبر داشتم.. خوِد حاج صادق   نازیبه پر  یز یچ نکهیهفته قبل از ا  کیاز  شتری_حق با توئه.. من ب 
 بهش بگم تا خانوادش اقدام کنن.. میاول با من مشورت کرد و گفت اگر راض

  یرا همه م  نیبود و ا یو پسِر خلف   ریداشت؟! احسان سر به ز تی وصلت رضا نیبه ا دریح و
دختِر   یشتم برا شده مقابلم جان گرفت.. دا دهی بوس ِنازی پر رِ ی و تصو  دیکوب یدانستند.. قلبم هنوز م 

روحم   مکه من نباش یکناِر مرد یو تصورش در لباس عروس   زدمیکرده بود له له م یپدر  میکه برا یمرد
... دست دراز کرد و کتفم را گرفت..  ستادیا دریدهانم را قورت دادم و ح یکشت... آِب نداشته  یرا م
 کرد..   یم ینیو سنگ سوختیکتفم م یها رو یلیانگشِت خ  یجا

 اما... هی_احسان پسِر خوب

 .. دمیکالمش پر انِ ی.. به مدیچرخ یهدف م  یکه تند و ب  دمیرا د دریدسِت ح  حِ ی تسب هیهمان زاو از

 !در؟ی.. آقاحشنومیتو چند مرحله انجام شده و من حاال دارم م  یخواستگار  نیا هی_قض

  زِ یبه م ینگاه  میو نامطمئن... ندو گاِم کوتاه  یکرد و من ازش فاصله گرفتم.. به اندازه  سکوت
 یبرا یحرف  در ی.. هنوز ح دمیشده گرفتم و پوف کش دهیمنظم چ یانداختم و چشم از کتاب ها یصحاف 

 گفتن نداشت..

 نگم.. یز یخواست به تو چ  نازیاگر بگم خوِد پر یشی_قانع نم 

هفته قبلتر خبرداشت و به حتم  کی که از  یدر ینزده بودم اما ح  یحرف نازی.. به پرشدمیقانع نم ابدا
 را از خودم دور کردم و گفتم:  رانگری و و یمن را به عنواِن پسِر ارشد قبول نداشته.... افکاِر منف 

 بود.. اما...  یهفته زماِن کاف  کی_
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  کی یکرد.. به فاصله  یقد راست م یصندل  یبر دسته  هیکه داشت با تک  دمیو د  دمیسمتش چرخ به
بودم و   دهیرا بوس  نازیانداختم.. پر یم  نییسر پا نیخجالتزده و شرمگ دیمن با دی.. شاستادیگام ا

 داشتم..  یکردم.. حاِل بد یو سکوتش سرزنش م تیرضا یرا برا  دریداشتم ح

پونزده سالش شده.. حاج   نازیپر یاز وقت بای.. تقرستین نازیخواستگاِر پر نی _پسِر حاج صادق اول 
بود   فمیتماس خبرداشتم وظ  نیکسِب اجازه از من به خونه زنگ زدن.. اگر از ا  یصادق و خانومش ب 
.. دادرو  ی نگم چون خودش جواِب منف یز ی خواست چ  نازیو پر دمیبرگشتم فهم یبهت بگم.. منم وقت

مناسِب   ی .. پسِر حاج زنهیدش مدختر داره لگد به بخِت خو نینداده.. ا حیمنم توض یرو برا لشیدل
 ازدواجه...

 .. زدیتا فرق سرم نبض م  میدرست از کِف پاها یدردناک رِگ 

 .. من...نازِ یخوِد پر یِ من به اجبار، عادت ندارم.. زندگ  ی_ول

 شمیبه ته ر  یبه عمارت پرت شدم.. دست یگر یکتفم نشست انگار از عالِم د یدوباره رو دستش
 شدم..  رهی خ  دریو حاِل نزارم را با همان کِف دست زدودم و به چشماِن پرسواِل ح دمیکش

 نیخالش هم نتونسته ا  ن،یپرو ی.. به گفته یکن شی راض یبتون  دیبا تو حرف بزنم شا خواستمی_م
 کنه...  یدخترو راض

 زهرآلودم را پشِت دستم پنهان کردم و گفتم:   پوزخندِ 

 .. ستیدن کاِر من نخونم.. وادار کر  نی_منم پسِر ا

فرستاد   رونی نفسش را پوف مانند ب  دری... چشم گرفتم و حدیطلب  یرا م  نازینوازِش پر میدست ها دلِ 
 رفت..  اشی صحاف   زِ ی و تا کناِر م

 ...ادی م شیکه صالح باشه پ ی_هرچ

 جلِد قطوِر کتاب گذاشت و گفتم:   یرا رو شیها انگشت

 !شه یدرست م ی_آره.. به حتم جز مرگ همه چ
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ها رد شدم و تا کناِر گلداِن کوچِک  یصندل   نِ یو فاتحانه نگاهش کردم.. از ب دی به سمتم چرخ یآن به
کرد اگر   یبود و البرز چه م یزل زدم.. باران همچنان به قوِت خودش باق  یِ رون یگل رفتم و به محوطه ب 

  یم یرا در الِک خودم زندگ  ی .. اگر مدتشدیمن اداره م یو اگر شرکت ب دی د یچند روز من را نم 
 گرفت..  یرمقم را م یروزها داشت همه  نیالبرز ا یانصاف یکردم.. ب 

  یکردم الوند.. به عقب برنم  ینم  نکارویا چوقتیتونستم زمان رو به عقب برگردونم... ه  ی_اگر م
 .. امی که هستم راض ییگشتم.. از جا

 نگاهش   ِر ی و مس خوردی... تکان نمدمیچشم د یحِس حضورش را ب  یاما همه  دمیسمتش نچرخ  به
 قاِب عکِس پدرش بود...  دیشا ا یکمرم و  ی رهی ت دیشا

 گشتم...  ی_منم به عقب برنم 

 یهشت ساله مرد ی.... روزگار از پسر دندیپنجره کوب ی  شهیقطراِت درشِت باران خودشان را به ش و
  یجبراِن گناِه ناکرده.... سالها یبرا یساخته بود که حاال هرگز دوست نداشت به عقب برگردد حت 

از   درو دور افتادن پدر و ما یدانستم.. مقصِر طرد شدگ  یگذشت و من خودم را مقصر م یم یادیز
و   دیکش یم یبد  رِ ینکرد... البرز مِن جامانده از گذشته بود... قلبم ت  یکه با نبودنشان، زندگ یالبرز 

قبل   دیداشتم... با ازیکرد.. به حتم به کمِک عارف ن یشده را طلب م نیوجودم آن عمارِت نفر یهمه 
..  گشتیبرم  یکِ  نازی... پرتمکردم... تنها سه روز زمان داش یم یدگ یکار رس نی به چند  لیاز سال تحو

  یم ینیام سنگ نهیس یقوا رو ی سخت بود.. انگار گورستان با همه نازی پر یدر عمارِت ب  دنینفس کش 
  یلبها نِ یریکردند و فکرم طعِم شور و ش  ی م ینافرمان میسقِف عمارت لب ها رِ یکرد و نفس نداشتم... ز

  کی در  زیدانستم.. انگار همه چ ی خودم هم نم  یحتداشتم؟!  ی را در خاطرم زنده کرد... چه حال نازیپر
 آن به مغزم هجوم آورده بود....

 

 

 

راهم ازش جدا شده بود..   شیو شش سال پ  ستیبودم که ب ستادهیا یعمارت  یبه دست روبرو دیکل
  قیعم یانداخت.. نفس ها یکرد و باِد سرد لرز به اندامم م یعبور م  ین یماش کبار ی یا قهیهر چند دق
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 نیبه ا یادناخواسته و حاال ار  کباریکرد..   ینماز حِس بد درونم کم  یز یپرفشار چ یو دم و بازدم ها
دستوِر حرکت   میدانستم.. باالخره مغزم به پاها یرا م  ریانحراِف مس  نیعلِت ا نباریسمت آمده بودم.. ا

دستم مشت شده بود و  نِ یب دی کرد.. کل یداشتم و سرم درد م دیبه جلو برداشتم.. ترد یداد و قدم
.. روِز  شدی باز م میدر به رو نیا الساز حا  دیکل  کیهوا عرق کرده بود.. با کمِک عارف و  یباوجوِد سرما

که حرف   نیبهتر از ا یز یرا پشت سر گذاشته بودم و عارف طبق معمول کنارم بود و چه چ یسخت
و   دمید یبا گذشته را در خودم نم   ییرووقت بود که تواِن روب   یلیکرد.. خ  یم امی و تنها همراه  زدینم

از دور به گوشم  یگربه ا ی.. قفل در باز شد و صداودمب ستادهیا نجایا یدرون  لِ ی حاال برخالِف توان و ن 
وقت شب   نیفرو رفته بود.. دو طرِف کوچه را از نظر گذراندم.. ا یک ی.. خانه به طور ِ کامل در تاردیرس
پشِت سرم   یبد یبزرگ شدم و در با صدا ی.. وارِد محوطه زدیخلوت پرنده هم پر نم   ابانِ ی خ نیدر ا

  یب  ی.. درخت هادمیکش رونیب بم یرا از ج  یو چراغ قوه ا دمیکش یق یعمبسته شد.. دوباره نفِس 
پر   اطیبود که به چشمم خورد.. کِل ح یز ی چ نیسرگردان بودند اول یبح هابه ش هیشاخ و برگ که شب

ابر، هالِل ماه را  یرفت.. تکه ا یکه کم کم رو به آب شدن م  ییخشک و برف ها یبود از برگ ها
  یجلوتر رفتم.. هنوز صدا یتوجه   یو من با ب شدندیکفشم له م رِ ی .. برگ ها زفتمپوشانده بود و جلو ر

.. با نوِر کِم  دیچ یخشِک درختان پ  یشاخه ها یال یشتر یو باد با سرعت ب دم یشن  یمگربه  یناله 
نجاِت جاِن البرز   یکه برا یر یکردم.. همان مس  دایذهنم را پ یگم شده در متروکه  رِ ی چراغ قوه مس

و غرق در غم  یمیقد ی غولهیب  نی.. نوِر چراغ قوه را به راست چرخاندم و آثاِر فرارم از ابودم دهیدو
کرد..  یم ییخودنما وارید یخاک خورده گوشه  یو جعبه ها هیسه پا یِ .. چند تکه چوب و صندل دمید

.. به بیادباالرفتن از دِژ مستحکِم خانداِن  یدرست کرده بودم برا یوار یهشت ساله د ییبا دست ها
کرد.. انگار  یام غوغا م قهیو نبِض شق سوختیم امنهی س نِ یب  یز یدانست.... چ یخدا م  یچه جرم
هشت ساله و طرد شده  یکرد و من همان پسربچه  یم ییخودنما یشتر یبا وضوِح ب زیهمه چ

  یها برگعمارت انداختم و دوباره خش خِش کم عمِق    رِ یبودم.. چشم گرفتم از روبرو و نور را به مس
عمارت   یفرو رفته  یکی و در تار دیکردم و باالخره ساختمان سف  یراه ط قهیپنج دق بایکهنه و نمور.. تقر

 یها شهی چندتا از ش شدیفاصله هم م ن یمبود و از ه  نیمقابلم جان گرفت.. ساختمان همتراز با زم
بدون گل  یکناِر گلدان  تبچگانه را درس  یجلو رفتم و لنگه کفش نیسنگ ی.. با گام هادیشکسته را د

قفِل در   یدادم و رو یرا در دستم تکان  دی.. خاِک گلدان خشک ترک برداشته بود.. دسته کلدمید
 یخاک از همان لحظه  یبه هوا بلند شد.. بو ی چوبدرِ  رِ ی ج  ریباز شد و ج  ریتاخ  یانداختم.. با اندک 

باال سکوِت فضا را   یاز طبقه  یابسته شدِن پنجره  یو صدا  دیوز یاول به مشامم خورد.. باد م
برداشتم و به  یعادت کرده بود.. قدم  یکی به تار بایو چشمم تقر   دیتپ یشکست.. قلبم ناموزون م
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چند تکه شده در اوِل  یبرخورد کردم.. نوِر چراغ قوه همان شئ را نشانه رفت و مجسمه ا یز یچ
اراده تند شده بود.. با   یکرد و نفسم ب  یعمارت داشت.. سرم درد م یِ دعوا ن ی نشان از آخر یورود

  یِ دراز بود که رو یبا گوش ها دهیکش یدو گربه  یمجسمه را کنار زدم.. روز  ینوِک کفش تکه ها
شکسته بود   ومرثیمجسمه را ک  نیبه خاطر داشتم.. ا  یقرار داشت.. انگار به خوب یا شهیش یز یم

را در اتاق حبس کرده بود... گذشته   خودشکرد و الماس   یم هیگر یالبرز از فرِط گرسنگ یدرست وقت 
  یم  چرا سِر راهم سبز شده بود و چه از جاِن البرز  ومرثی کرد.. ک ی م ینیسنگ میشانه ها یام رو

عمارت سنِد   نی بود؟! مگر نه همان روِز آخر و در هم  دهیما نرس یخواست؟! به گمانش فصِل نابود
 یبلنِد عمارت نداشتم.. م وارِ یبه جز باال رفتن از د یراهمرگمان را امضا کرد؟! دِر عمارت قفل بود و من 

 ی.. راه پله دم یگردو چ نازی پر یانتها برا یب  یو بلنداها وارهاید نیگرفتم.. بعدها با هم  ادی اما  دمیترس
شکسته   یها شهیباز و ش مهیدِر ن نِ یکه از ب یسرد یپوشش و خاک گرفته.. هوا ی.. مبلماِن ب چیمارپ

زن... درست   کیاز  ییو تابلو متیگران ق ی لهیچند تکه وس یِ کرد و آثاِر شکستگ یبه داخل رسوخ م
از   یَتل نِ ی از ب اشی  صورِت زن پاره شده بود و لباِس اشراف .. نقِش ستادمیا ینقاش  یسِر تابلو یباال

  مکث، یبود.. با اندک  ومرثیزن، مادِر ک نیخوب به خاطر نداشتم اما ا  یلیخاک هنوز معلوم بود.. خ
 نکهیقسمت... ا نیتر یگرفتم.. سمِت چِپ راه پله و درست در گوشه ا شیرا در پ   ومرثیراِه اتاِق ک

بودم.. تاِب  مانیدانستم.. آنقدر ارزش نداشت و حاال پش  یآمده بودم را نم نجایبه ا یز یچه چ یبرا
نداشت..   تیاهم یا همسئل چیه  گریبودم و د نجایاما من حاال ا دمید یماندن را در خودم نم نجایا

  یکردم.. فرِش دستبافت و کهنه   یم یتک سرفه ا یکرد و گاه یم  کیرا تحر میگلوخاک و نم  یبو
چند دست مبلماِن دست نخورده رد شدم.. دِر اتاقش بسته بود و با   نِ ی کِف سالن را تمام کردم و از ب

مکث پا به داخِل اتاِق   یذره ا یو ب   منثاِر خودم کرد ییباز شد.. هه بلند باال  ره،ی دستگ دنِ یکش نییپا
 نِ یدر شکستِن حجِم سنگ یر یچراغ قوه چندان تاث  ِف ی و الماس گذاشتم.. نوِر ضع ومرثیمشترِک ک

دستم  نِ ی ب دش یسف  یکه بارها ملحفه  ی.. همان تخِت لعنت دمینداشت.. تخت دو نفره را د یکی تار
را به خاطر داشتم انگار  شیم هاکند.. چش یدگی کردم به البرز رس یو به آن زن التماس م شدیمچاله م

گفت و من  ی.. با نگاهش نه مکردی م دایپ  تی گنگ و نامفهوِم گذشته داشت موجود ِریحاال تصاو
  نی اتاِق نفر نیا ومرثیکردم و درآخر با حرِف ک یم یدرخواستم پافشار  یکه رو دمیفهم  یانگار نم 

.. چند تکه لباس که با  کردمی اطاعت م ع،ی مط یگفت برو و من چون بره ا یکردم.. م یشده را ترک م 
  رِ ی بود.. سرم ت زانی الماس از کمد آو رِ ی لباس خواِب حر یو تخت افتاده بود و حت  نی زم یرو  یدیق یب

رنگ را کناِر کفشم   ییطال یر یرفتن عجله داشتند؟! لباس ها را کنار زدم و زنج  ی.. انقدر برا دیکش یبد
درشِت الماس..   یها نیچهل تکه با نگ  یبنِد الماس بود... قلب .. گردنکردم.. خم شدم و بلندش دمید
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لبم گذاشتم و چشم  یزد.. مشتم را رو رونیانگشتم ب نِ ی از ب رشی دستم مچاله شد و زنج نِ یگردنبند ب
چه بعد از   یآورد.. برا یداشت از پا درم م  یم یخاک و خاطراِت قد یرفت و بو  یم جیبستم.. سرم گ

کتم   ِب یرا به داخِل ج   ریگذاشته بودم؟! تحمل نداشتم اما زنج  نجایرسا پا به او طاقت ف  ختروِز س کی
.. با کفش  ومرثیک رِ ی تحر زِ یو م یا شهیاتاق انداختم.. کمِد ش یانداختم و نوِر چراغ قوه را به چهارسو

  زی داد.. کناِر م یگذشته را م یاتاق بو نیکردم ا یرفتم.. احساس م  شیرفتن را هموار کردم و پ  رِ یمس
خاک گرفته و جوهر و قلم،   ی.. کاغذهایمیبود و چند کتاِب قطور و قد یمتر   مین یکتابخانه ا ری تحر

و رو کردم..    ریرا ز اتشیرا باز کردم و محتو  یمیقد رِ ی تحر زِ یم یِ خودکار و چند کاغِذ مچاله شده.. کشو
که  یا لهیبا م   یمعطل یقفل بود و من ب دشنبود.. دِر کم  یقابِل توجه زِ ی چ یمی قد یجز چند دفترچه 

  یگذاشتم و نورش را رو زیم یافتاده بود قفل را شکستم و بازش کردم..  چراغ قوه را رو  نی زم یرو
در هوا تکان دادم.. در آخر چند سرفه کردم   ی خاک گرفته را فوت کردم و دست ِزی کردم.. م میسقف تنظ

کتاب و   نیگشتن در کمد جلو بردم.. چند  یچپم را برا دستبود و   زیم یو خم شدم.. دسِت راستم رو
آوردم و خوب براندازش کردم.. دو حلقه  رونشی را با دست لمس کردم.. ب یجوهر و باالخره آلبوِم لعنت

و آلبوم را کناِر چراغ   دمیآلبوم بود.. پوف کش یجلِد کاغذ  یرو  و چند گلبرِگ گل نقش و نگارِ  ییطال ی
شاه... کمد را بستم و ازش فاصله گرفتم.. چراغ قوه را    رِ ی و تصو یمیپوِل قد دستهقوه گذاشتم.. چند 

سرپا ماندم.. پوسِت تنم   زی رفت و با کمِک دست و م یاهیچشمم س یلحظه ا  یبه دست گرفتم و برا
و   ینمدار و خاک یاز هوا قیکردم.. چند نفس عم یحسش م یبود و من به خوب در حاِل ورقه شدن 

مسموِم هوا گرفتم و به سرفه افتادم.. تخت خاِر چشمم بود و از خودم حالت تهوع گرفتم.. پاتند کردم  
و   ومرثیلبخنِد ک رِ یکج و معوج از تصو ییزدن از اتاق را داشتم که چشمم به تابلو رونی و قصِد ب
  رِ یتصو هو ب  ستادمیراه ا  نِ یب یطوالن  یا هیثان یالماس.. برا یشیآرا زِ یم یفتاد.. درست روالماس ا

  نشانیریاتاق نبود.. خلوِت ش  نی از من و البرز در ا یلبخندشان زل زدم.. چقدر ناآشنا بودند.. عکس
اراده عکس را به دست گرفتم و مقابلم نگه داشتم.. الماس  ینداشت.. جلو رفتم و ب  یگاهیما جا یبرا

کتِف   ومرثیدسِت ک  وبود  ستاده یا ومرثیکامال جمع شده کناِر ک  ییرنگ و موها یدر کِت زرشک 
کتک زدن باال رفت اما   یبود که دستش برا  یکودک یهمان مرِد روزها نیالماس را نشانه رفته بود.. ا

تار شد..   دمیو د دیلرز یدستم م نِ یبه امروز ادامه داشت... قاِب عکس ب جانکاهش تا هِ ینزد.. اما تنب
گذاشتم   زیم ینقص رو یرفته را صاف و ب  وو رنگ و ر  یم یادامه دادن نداشتم و عکِس قد یبرا یتوان

لبخندشان جا ماند.. پوزخند زدم و از اتاق خارج   یو انگشتم لبخنِد هردو را لمس کرد و رِد انگشتم رو
رفتم..  یم دی ماندن نبود و با یخانه جا نیبرخورد کرد و ابدا برنگشتم.. ا یز یبه چ میراه پا  نِ یشدم.. ب

و قفل کردم درست مثِل   دمیه هم کوببه عقب برنگشتم.. در را ب یا هیثان یبرا   نیبه ماش  دنیتا رس
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روبرو، آلبوِم خاک   ی نهیعقب انداختم و سوار شدم... از آ یصندل   یروِز آخر... آلبوم را رو  ومرثِ یک
پدال گاز فشردم... انگار   ینامعلوم پا بر رو یرفتن به مقصد ی.. استارت زدم و برادمید یگرفته را م

  یتلفن همراهم ب ی برهیکرد.. به و یم ی نیراسِت کتم سنگ  ِب یالماس در ج یو قلِب چهل تکه    ریزنج 
نداشت    تیرضا ادیاز جانِب من بود... ز ینبود جز عارف که منتظِر خبر  یکردم.. به حتم کس یمحل

  و با سرعتِ  دمیام کشآشفته  یبه موها ی... دستبیخانداِن اد یرفتن به عمارِت سرنگون شده  یبرا
 یگوشه  یو تابلوها زدیکمتر چشمم را م  ییروبرو یها  نیکردم.. نوِر چراِغ ماش   یرانندگ یشتر یب

 یروزها نی آخر یِ دادم و باِد سرِد لعنت نییپا مهیرا تا ن شهیداد..  ش یخبر از خروج از شهر را م ابانیخ
شده بود.. آشفته تر  میموهاپوزخند زدم..  زدی اسفندماه که انگار داشت با تماِم قوا، خنجر به صورتم م

  یبا سرعت از کنارم گذشت و بوق ین یپارک کردم... ماش ابانی خ یو گوشه  دمیکش  قیچند نفِس عم
کرد و   یکرده بودم..  سرم درد م ی را ط یدانستم کجا هستم و چه مسافت ی... درست نمدیکشدار کش

به فرمان   یف ی از سِر بالتکل یمیالام آتش افروخته بود... مشِت مدرست وسِط معده  ینیآتش یگلوله 
و هر دو دستم را در   دمیرا د عیدشِت وس یِ انتها ِک یبار یفاصله جاده   نیشدم.. از هم ادهیو پ  دمیکوب
 دیشاگذاشتم...  نیداِغ ماش یبدنه  یفرو بردم و چند گام فاصله گرفتم و کِف دسِت چپم را رو بمیج

رفت.. چشم بستم   یکنار نم دمیداشت.. البرز از مقابِل د  ر یاثدر حاِل نزارم ت  ییتنها  یسرد و اندک یهوا
..  دخترِک نازک دلم اکنون در  نازیکشاندم و سرم را رو به باال سوق دادم.. پر  هیرا به ر  خی بایتقر یِ و هوا

 بود؟  یچه حال

 اطراف ببندم اما... یصداها یخواستم گوشم را رو  یها را نشنوم.. م  نیماش  یکردم صدا یم یسع

 ..!یرو واسه خلوت کردن انتخاب نکرد  یخوب ی_جا

  غی ج شیکفش ها رِ ی که ز ییها زهی سنگر یفرستادم... صدا رونی هدف کج شد و نفسم را شل ب یب لبم
داد...  هیتک  نیکه به ماش دمیفهم  نیماش ِف یداد و از تکاِن خف یشدنش را نشان م کیزدند نزد یم
 به مشامم خورد...   گاریس یبو

 ... یحرفمو فراموش نکرده باش  دوارمی_ام

 چیلحن... ه نیکرد و حاال ا  یم زی و گر بیشبانه تعق  نکهیکرد؟! از ا یشرم نم دنشیکش گاریس از
  یوجنتاش م یاز همه  یپسر هنوز بزرگ نشده بود و خام و نپختگ نیدر حالتم ندادم.. ا یر ییتغ
 ...  دیبار
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کامل   چکس ی رو داشته باش... ه  یتوقعه.. از همه هرتوقع ارهی نفر رو از پا درم هیکه  یز ی_گفتم چ
 ! ستین

را   دنشی کش گاریگذاشت س یتوقعاِت باال بود که نم   نیهم دیداشتم و شا ی چه توقعات  یرعل یام از
 داشته باشم؟! یگفت از او هرتوقع ی. مهضم کنم.

حداقل حرمِت بزرگترتو نگه  یاون بزرگ شد ی هیسا رِ یتو رگ هاته و ز دریخوِن ح ی_توقع داشتم وقت
 !یدار 

جدا کردم و    سوختیم نی داِغ ماش یبدنه  یکه کرد چشم باز کردم و کِف دستم که به واسطه  سکوت
اش   قهیو رِگ کناِر شق زدیم ی.. لبش به کبودستادمیجلو رفتم.. دستم مشت شد و درست مقابلش ا

 یرو یمیمال یلیخ  یمکث ضربه   ینبض داشت.. دسِت مشت شده ام را باال آوردم و تکان نخورد.. ب
چانه به   یرا لمس کردم... وقت ششیانداخت و ته ر نییاش زدم و دستم را نگه داشتم.. چشم پا گونه

 را مرتب کردم... راهنشی پ  ی قهیچسباند  نهیس

 نبود!   نی_منظور من ا

 ه؟ی_چ

و   زدی کرد.. باد سرد همچنان خنجر به صورتم م ینگاهمان در هم تالق یلحظات یکرد و برا سربلند
کرد.. به اندازه دو گام کوتاه فاصله گرفتم و پشت   یم  ییخودنما شتریب یرعل یام یلب ها یکبود

 .. دمیشن  کمی را نزد  یرعلیام یجاده را شکست و صدا یِ کی تار  ینیکردم... ماش 

 مطمئنم.. زیچ هی_از 

 یبه واسطه  یا هیمطلق زل زدم که هر چند ثان یِ اهیو من به روبرو و س  ستادیکنارم ا یشبح مثلِ 
 ...شدیروشن م یچند متر  نیچراِغ خطِر ماش 

 ...یدیمن و البرز رو تو اون حال د  شیچرا اون روز.. چهار سال پ  یبدون خوادی_مطمئنم که دلت م 

 ی قهیکه  یرعل ی ام رومندِ ی و ن یقو یدر ذهنم شکل گرفت و دست ها یدردناِک آن روِز لعنت رِ یتصو
 .. دیم به انقباض رسقطع و وصل شد و فک یلحظات  یبود... نفسم برا دهیالبرز را چسب

 _الوند؟!
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به   ی.. کالفه دستدمیپرپشتش نشسته بود د یابروها نِ یکه ب  یظیو اخِم غل  دمیسمتش چرخ به
  شیبودم.. تِن صدا دهیبود که هرگز ند  دگانشی د ین یدر ن  یز یتر شد.. چ  کی و نزد دیکش شیموها
 گفت:  یتر  میتر آورد و با لحِن مال  نییرا پا

  خوامیباِر که م  نیاول نی.. چهار سال گذشته و استی انگار واست مهم ن  یکن   یرفتار م یجور  هی_
 دربارش حرف بزنم... 

 رو گرفت.. یزد و با همان کالفگ یکج  لبخندِ 

  یپرس ی کردم و نم  بتی.. تعقگذره یتو سرت م یتونم بفهمم چ  یکنه.. نم یم وونمید تی_خونسرد
 .. یزنی کالم حرف نم کیو  گمیروز م و از اتفاق اون  سادمیچرا.. روبروت وا

  نیکه نوِر چراِغ ماش ییرد شدم.. درست جا یرعل ی فرو کردم و از کناِر ام بمی ام را در جمشت شده  دستِ 
 ..ستادیهم کنارم ا یرعل یکه ام دینکش یو طول  ستادمینداشت ا یکی در شکسِت تار یر یتاث

 ؟ی شنوی_الوند صدامو م

 ؟ یهست ی_منتظِر چ 

 رفت...  یخّط اعصابم رژه م یرو یرعلی و ام دریح ی دهیو نشن دهیشن  یها صحبت

که  ی! تنها بار ؟یبدونم چرا انقدر خونسرد خوامی.... منمیرو تو رفتارت بب   تی_منتظرم خشم و عصبان
  نقدریا زنمی االن که دارم ازش حرف م ی.. حتدمیند گهیبود و د   یهمون روز لعنت یشد یعصبان  دمید

 ... ارمیبهتر باشه تو دلم تو مغزم تو فکرم نگه دارم و به زبون ن دیارزشه که شا  یواست ب 

 یاش مفرو رفته یکی را در پوسِت در تار  تی براندازش کردم.. رنِگ عصبان قیو عم  دمیسمتش چرخ به
 ..دمید

 _درموردش بامن حرف بزن.. 

 رخ نشان داد...   یرعلیو اممن  یکرد و باد با به هم زدِن موها هیرا به سکوِت شب هد  پوزخندش

  ریز یدینفهم  یکه غرق درس و کار و برادرت بود ییالوند.. تو تمام سالها یدونینم یچی _تو از من ه
 کنه...  یرشد م  یک  دریح یسقف خونه 
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 هم مهم بود؟! یز ی _مگه جز درس و کار و برادر چ

جوالن  بی پوستش عج  رِ ی .. خشم داشت زدمیرا د شیابروها یِ دگ یبهم زل زد و من در هم تن ناباورانه
دور چون  یل ی... خیپوست ریشناختم.. از دور اما ز یرا اگرچه از دور اما خوب م   یرعلیداد.. ام یم

 زده... وندیپ یا هی.. درست مثِل کل زدی برادرانه را پس م یِ ک ینزد نیخودش ا

 _من... من...؟!

  ی... به نقطه دیکوب  یم نیقلبم نامنظم و سنگبه دوِر خودش زد..   یرا فوت کرد و کالفه چرخ  نفسش
 فوراِن احساساتش بود.... یهنوز نشانه  یرعل یام یِ تند و عصب  یزل زدم و نفس ها ینامعلوم

بال و پر البرز رو گرفتم چون   ریبود ز ی_اگه درس خوندم.. اگه سرکار رفتم.. اگه خودم با هر سخت
ندارم..   یمهمون تو اون خونه نقش  هیکه جز هستم  ینخواستم حس کنم صاحِب خونه ا چوقتیه

 وسرم بودن  ی هیخانواده که سا هیبرادر، دوتا برادر بهم داد و  هی یکنم خدا جا یخداروشکر م
 خواستم؟! یم یهستن.. مگه من چ

کردم... دوباره پوزخند زد و با   یو داغ م  دیرس یمحکم تر به گوشم م یرعلی ام یِ لعنت یها نفس
 زبانش گفت:  یدو لبه  ریشمش

 نزن..  نتیبه س ویباشم.. تو هم سنِگ کس  یخواستم برادِر کس  ی_من نم

به مشامم رساند باعث شد اخم کنم و از  یمروت یکه باد با ب یگار یس ظیغل یِ فندک و بو  کیت یصدا
  هیکه ذره ذره به ر یگار یتا طعِم زهِر س دمیکش  ینفس م  انیدرم کیرو گرفتم..   یرعلیمبهِم ام رِ یتصو

 کامم را تلخ نکند.. زهر شده بودم از زهِر مار کشنده تر... نیاز ا شیب شدیفرستاده م ی رعلیام یها

 _خواسِت خدا بود... 

 فرستادِن نفسش حس کردم و لبم کج شد...  رونی که زد را از پرفشار ب یق یعم پِک 

 !؟یرعل ی_ام

گام عقب رفت و   کیبهم انداخت و رو گرفت..  ینگاه می.. ن دمیرا نداد و به سمتش چرخ  جوابم
شدم و   دهیگرفت به سمتش کش گارشیرا که از س ی.. کاِم بعددمیپشت کرد و من دور شدنش را د

و حرف تا پشِت زبانم   دیرا به رخم کش مرخشیزد و ن ... پوزخندستادیمچ دسِت راستش را گرفتم و ا
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بزرگ شدن داشت..   یجا برا ی ل یپسرِک تازه بزرگ شده هنوز خ نیو به زحمت قورت دادم... ا مدآ
 بست را خواند...  ینقش م اشی شانیسطوِر کمرنِگ پ یکه رو ی حرف ها  شدیکاش م

 البرز بلند شد؟! یشد که دستت رو ی_اون روز چ 

 بودند...  گاریس یبرا یخوب زبانِ یبود که هنوز م یرعل یام ی دهیپهن و کش ینگاهم انگشت ها رِ یمس

 ... باالخره...یخواست حی ... باالخره ازم توضیدی_باالخره پرس

ده  یو در فاصله   دیانگشتم نگه داشتم.. به سمتم چرخ نِ ی را از دستش گرفتم و ب گاریدسِت آزادم س با
 دامه داد: از صورتم ا یمتر  یسانت

  یدهن به دهن م لیو اسمت تو کل فام ینداختیشرکت راه م هی یتو داشت نکهی_تنها بود منم از ا
آورد... اول تو.. دوم تو... سوم تو... چهارم البرز... و   یمنو به حساب نم  یکالفه بودم... کس دیچرخ

 م و تو...بود  دریبهت حسادت کنم چون من پسر ح نکهیاز من نبود... نه ا یاصال اسم

 یز یچ چی برگشت نگذاشته بود.. ه یبرا یراه  ومرثی.. ک فتادمی کالمش زهرآلود بود اما از پا ن ِش ین
... قلبم محکم تر از  زدی بود و حرف م ستادهیدرست مقابلم ا یرعلیقابل جبران نبود و حاال که ام

 ...دی کش یم ری و سرم ت دیکوب  یم یگر یهرزماِن د

 اما.... ی... تو پسِر ارشِد عمارت شده بودیبود  بیاد ومرثِ ی_پسِر ک 

 ... دیبخش  یحرارت م میانگشت ها نِ یب  گاریدستم بود و س رِ یدستش اس هنوز

لشکر...   اهِ ی و ما س یتو جلودار بود ادمهیعمر که تا  هیعمره...  هی.. بحِث ستیروز و دوروز ن  هی_حرف 
بود.. باخودم گفتم البرز زبوِن حرف   نایحرف هم.. اون روز هم ستیالبرز هم در امان نبوده و ن یحت

 اما...  ادینم  ادممی یگفتم که حاال حت ییزایزدن نداره... چ

بار لب باز و بسته کرد و در آخر   نی چشمش زل زدم.. چند یگوشه  زِ یر یها نی کردم و به چ زی ت گوش
کردم و با کِف کفش به   شیدستم را سوزاند و رها  گار یپوزخند زد و فاصله گرفت... حرارِت تنِد س

 نکبت بارش خاتمه دادم....   یِ زندگ

 تونست از خودش دفاع کنه؟! یکه نم یبا کس یشد قهیشد؟! آرومت نکرد که دست به  ی_چ
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 چرخش لب باز کرد:  یگذشت و با فروکش کردن صدا کیبار  نِ ابای با سرعت از عرض خ ین یماش

 الوند...  یکمر راست کن  ینتون گهیبزنه که د  نتی زم یطور  تونهیبرادِر خودت هم م ی_حت

 به جلو برداشتم و گفتم: ی کردم.. قدم  زیبه کوبش افتاد و چشم ر قلبم

 ! ه؟ی_منظورت چ

 که...  ی... همون البرز یمدافع حقوِق البرز شد یط یساله تو هر شرا شیو ش ستی_ب

  یو به لبها ستادمیا یرعلیام یو آشفته   یبرزخ  یو رو به چهره   نیبه چراِغ چشمک زن ماش پشت
 بود و درآخر گفت:   ریاش زل زدم... با خودش درگچفت شده

تو   شهیکه از تو دارم ر  یالبرز نفرتم از تو رو جار زدم... البرز تو چشام زل زد و گفت نفرت یروبرو ی_وقت
 وجوِد خودم داره...

کرد..   یبراندازم م  قیبود و عم  ستاده یهنوز ا یرعل یتار شد... ام دمیگوشم زنگ زد و د ی لحظات یبرا
گرفتم.. لبم کج شد   ینداشت.. داشتم گر م یتیهوا ابدا اهم یگام به سمتم برداشت.. حاال سرما کی

.. البرز  دیرخچ  یم زی چ کیه شدن بود... در سرم تنها و تنها و حس کردم که پوسِت تنم در حال ورق
حرف زده بود؟ البرز   یرعل ی را بهش گفته بود؟ با زبان؟ با تکلم؟! حرف زده بود؟ البرز با ام نیا یچطور 

به زبان آورده بود؟!  یز یداشت که چرا و چه چ یتیبه جز من؟! چه اهم یحرف زده بود؟! با کس 
کتفم  یرو یرعل یاز زبانش....؟! دسِت ام یخشک و خال یِ آوا کیو شش سال در حسرت  ستیب

 نشست و من لبخند زدم...

 _البرز؟!

ادامه دادم و   دنیبودم اما به خند ی که از درون در حاِل فروپاش  یو درحال  دمیکش شمیته ر یرو دست
 : دمیل زدم و پرس ز  یرعلیمتعجِب ام یبه چشم ها میمستق

  نیتونه حرف بزنه خبر دارم... بخاطر ا  یم نکهیوقته از ا یل یدونستم هم دکترش... من خ ی_هم من م
 ؟یشد قهیمسئله دست به 

 افتاد... نییکتفم پا یو واج براندازم کرد و دستش از رو هاج
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 ؟ یتو خبرداشت یعنی_

از زباِن   دیوقت بود خبرداشتم و حاال... با یلیحرف زدنش بله... خ  ییحرف زدنش نه اما از توانا از
مروتم... برادِر بزرگ   ی! البرز با من چه کرده بود؟! برادِر ب دم؟یفهم یبزرگ را م تی موفق نیا یرعل یام

 چه کرده بود؟! رشدنیمرِد در مرِز پ نیمن، با من، ا یِ زانوها یشده رو

حرف بزنه...  یخواست یکه م دمی... شن یزدیبا البرز حرف م  یکه داشت دمی _الوند؟! من خودم شن
  یتون  یم یتو صورتش که وقت دمی گرفتم و توپ قشویبود که  نی... آره بخاطر هم یمطمئنم خبر نداشت

 .. یزنی چرا حرف نم

 یو زمان را به هم م نی زم دی! بازدم؟ی سرش هوار م یرعل ی و مثِل ام  دمیچسب  یالبرز را م  ی قهی دیبا
حرف   یکه تواِن حرف زدن داشت و دربرابر همه  یگذشته فکر کردم و البرز  یدوختم؟! به تماِم سالها 

آورد و سرم دوران داشت... انگار به    یبه قلبم فشار م  ینظم یسکوت کرده بود... نفسم با ب میها
به  ره یقدم برداشتم و خ  می بودم... ن دهیچسب  نیوصل بود که به زم  یصد تن ییوزنه ها میپاها

 مبهوت گفتم:  یِ رعل یام

 اون همه دکتر و دوا درمون افاقه کرده... دمی_خداروشکر... حداقل فهم

عرق بودم و باِد سرد   ِس یپر از مواِد مذاب بود و من در حاِل ذوب شدن... خ میپاها رِ ی ز نِ ی زم انگار
گرفت و من  ِرنظریحرکاتم را ز  یو مبهوت همه  جیگ  یرعلیز خاکستِر جهنم بود... اما یانگار تندباد
 ادامه دادم: 

 خبِر خوبو من بهش بگم؟! نی ا ایخبر داره   دری_آقاح 

دانستم اما دانستن کجا و   ی! مدم؟یفهم یگذشت و من امشب م یاز حرف زدِن البرز م چهارسال
 کجا...؟! آخ البرز... آخ...  تی روبرو شدن با واقع

 _الوند...؟!

  یرعلیاز اعماِق وجود به رِخ ام یو تک خنده ا  دمیبودم اما به لبخنِد نامطمئنم، قوت بخش سرگشته
 و گفتم:  دمیکش

 خوب! یل یبود... خ  یشکرت... خبِر خوب ای_خدا
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 کرده بود... یمتن و بدنم را زخ   رشی که برِق شمش ینداشت جز حرف زدِن البرز  تی اهم یز یچ چیه

 خبر ازت ممنونم... نیعمارت... بابِت ا می_بهتره برگرد

  ینگاهش ب ِب یضربه زدم و به برِق عج اشی عضالن یبه بازو  یشدم و با کِف دست چندبار  کشینزد
به صورتش   ینبود و البرز... لبخند یکردم.... البرز با من چه کرده بود؟! چهارسال زماِن کم یتوجه 
 اشاره کردم..  نشیاشو به م  دمیپاش

 ... ای_پشِت سرم ب 

و سرم رو به انفجار بود.. هنوز به    دیتپ  یبدنم م  یجا یتکان دادم و پشت کردم... قلبم در جا یسر  و
 ... ستادمیبلند اسمم را صدا کرد و ا یبودم که با صدا دهینرس نیماش

 _الوند؟!

آسمان چشمک  یدر انتها یکردم... ستاره ا یم  ریس یگر ید یایگفتن نداشتم.. انگار در دن یبرا یحرف 
  ینیام سنگ  نهیس  یچفت شده دوِر گردنش رو یالبرز و دست ها ی دهیترس یچشم ها  رِ ی و تصو زدیم

در هم  روخوانده بودم ترس از لو رفتن بود؟! اب دگانشی د ین یدر ن  یکه آن روِز لعنت یکرد... ترس 
 ... دیو فکم به انقباض رس دمیکش

فکرت و نظرت   یموضوع رو بدون  نیکردم اگه ا ی.. فکر م یبش  یعصبان  یبفهم  یکردم وقت ی_فکر م
  یداده و تو واسه حرف زدنش خداروشکر م  بی همه سال هممونو فر نیکنه.. البرز ا ریی نسبت بهش تغ

 دمنو شوکه کر شیچهارسال پ نکهیکلمه هم حرف نزده و تو بابت ا کی... چهارساله که دوباره یکن
 ! ؟یخوشحال

  نِ یب یی.. من خوشحال بودم اما جاشدیم  نییبود که مدام باال و پا شیگلو  بِک ی نگاهم به س رِ یمس
مخوِف البرز حاال از   یکرد... سکوت ها یافکارم درد م یتلخ از انتها  یسوخت و خاطره ا یام م نهیس

بود؟ چهار سال  دهرفت و آرام و قرار نداشتم... البرز حرف ز یروانم راه م یرو  شتریب  یگر ید هر زمانِ 
  ی... با چشم هادمیو به سمتش چرخ  ستادیفرستادم.. کنارم ا رونی! نفسم را شل ب ؟یرعلی! با ام ش؟یپ
 و موشکافانه نگاهم کرد... زشدهیر
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که بامن حرف   یست یتونست و در برابرت سکوت کرد؟! ناراحت ن یسال م نهمهیکه ا یستی_ناراحت ن
بازم   یبعد اون همه حرف که تو خلوت بهش زد یکه حت ستی زد و با تو نه...؟! اصال واست مهم ن

 !گم؟یم یچ یشنو  یالوند اصال م نمی حرف بزنه؟! بب  تونهیسکوت کرد و نگفت که م

 کتفش گذاشتم و تکانش دادم..  یرو دست

...؟! چه  گهی برادرم م یکیبرادرم باهام حرف زده و از حرف زدن اون  هیشب  هیبهتر که تو   نیاز ا ی_چ
شِب بزرگ رو   نیا چوقتیکه باالخره تموم شد.. من ه نهیو کجا و چرا... مهم ا یکنه کِ   یم یفرق

 ...ادهیز نکرد یسرده.. فرصت واسه خوشحال یلیعمارت.. هوا خ میکنم.. بهتره برگرد یفراموش نم 

تکان   یسر   نانیو ماتم کرده بود... با اطم   شیتحرک، ک ی کردم.. البرِز ساکت و ب  یواقعا فراموش نم  و
  یهنوز روبرو یرعل یرا دور زدم و سوار شدم... ام نیو ماش دهیالبرز را به دوش کش  نِ یدادم و باِر سنگ 

چراغ بهش عالمت دادم  رِ فرستادِن نو نیی با باال و پا ی.. چندبار خوردیبود و تکان نم ستادهیا نیماش
رفت..   نشیآهسته و شکست خورده به سمِت ماش ییو باالخره چشم از مقابلش گرفت و با گام ها

را   نی داشت...؟! توقع؟! استارت زدم و ماش ی! چه توقع؟یرعل یام ایشکست خورده بود؟! من  یچه کس
با همان سرعِت کم   یرعلیو ام م شهر دور زد به حرکت درآوردم.. وارِد جاده شدم و به سمتِ  یبه آرام

  یو قلِب چهل تکه  ری کردم و ناخودآگاه دستم زنج یفکر نم  یز ی به چ دیشد... با یپشِت سرم راه
بزرگ که وجودم را به لرزه انداخته بود...  یالماس را لمس کرد و قلبم هزارتکه شد... البرز... آخ از درد

را به نظاره نشستم و آلبوِم خاطراِت    یعل ریام مدنِ آ نهیفرستادم و از آ نییرا پا  نیماش یها شهیش
را روشن   ویو راد اوردمی روح و روانم شد و تاب ن یخاِر چشمانم شد.... سکوِت جاده، آرشه  ،یمیقد

 را شکست...  نی ماش  یِ سکوِت لعنت  یکالم  یب  ِک یکردم و موز

را فشردم   موتیکردم.. ر کیکتم را به هم نزد یبه شدم و دو ل ادهی پ یرعل یام نی محِض توقِف ماش به
  موتیر یدر را باز کردم.. صدا  دی و با کل  ستادمیدِر عمارت ا یشود روبرو ادهیپ  یرعلی ام نکهیو قبل از ا

بود که در    یرعل ی .. اممشدنش داشت و من در را رو به داخل هل دادم و وارد شد ادهیخبر از پ یرعل یام
 ی رانهی حق یو منتظر ماندم.. چراِغ کلبه  ستادمیگل ا یدو بوته   نِ ی را بست و اسمم را صدا کرد... ماب

و نگاِه   دمیبدنم درد داشتند.. چشم باال کش یو رگ ها  دیکوب یروشن بود.. قلبم محکم م  یمشهد
واکنِش مطلوبش را نشان نداده  نکه یاز ا و دیکش یانتظاِر شکستم را م یرعل ینگرانش متعجبم کرد.. ام

 بودم ناراحت بود..؟!

 _الوند؟
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  یتلف کردن نداشتم و حساب یبرا یانداختم.. وقت ی نگاه  میدستم را باال آوردم و به ساعتم ن مچ
کردم؟! درِد  یچه م دنشی.. با ددم یکش یالبرز را م دنِ یانتظاِر د  شتریب شهیخسته بودم و البته از هم

پا   نیو به ا  دمیشکرده بود.. ابرو در هم ک قرارمیو ب  زدیقسمِت قلبم نبض م نیتر  یدر گوشه ا یف ی خف
 شیاز گلو ییبه زبان آوردِن اسمم، آوا یشدم.. انگار جز برا رهی خ  یرعلیام یوقفه   یو آن پا کردِن ب

به جلو   ی کرد.. گام یتحِت فشار بودنش حاِل خرابم را خرابتر م نی.. نگرانش بودم و اشدیخارج نم
 به عقب سوق دادم و گفتم:  ابود ر ختهیر امی شانیپ یکه رو ییکذا یبرداشتم و چند تاِر مو 

 !ستی ن تی از عمارت امن  رونی تو... ب اری ب  نتوی_ماش

و   ستادمیشانه به شانه اش ا گریکدی قصِد رفتن کردم که مچ دستم را گرفت و درست برخالِف جهِت  و
.. هنوز دی کش یدر عمِق نگاهش بود که سراسِر وجودم را به آتش م  یز یبه سمتش سر چرخاندم.. چ

  تمشکرد... پ یمرگ اجرا م یاعصابم سمفون یتک به تک تارها یدر خاطرم بود و رو یرعلی حرِف ام
 نداشت..  یتیدانستم و چندان اهم یخودم هم نم  ینه را حت   ایکه از سرما بود  نی.. ا دیلرز یم

 ... ی_صبر کن لعنت

  یِ زندگ  کیجز  یز ی چ یجهنم  یِ زندگ نیبه لب آوردم.. من لعنت شده بودم.. ا ینامحسوس   پوزخندِ 
 شده نبود... نی نفر

نفس المصب  نیا دی.. صبر کن بذار بگم شازنهیم شمیتِه وجودم داره آت یز یچ هی_حرف دارم الوند.. 
 خالص شم..  دی.. شاادی باال ب

گرفتند   یجان م  میدرد از کِف پاها یبود که نفِس برادرم را مسدود کرده بود؟! شعله ها یز یچ چه
صرار به  جان باخته بود و مصرانه ا  یهمان کودک د،یکه شا  یمرد یخاکستر شدِن خاکسترها یبرا

 داشت...  یزندگ

 کنم و صبر کنم؟! یبتونم کار  شهی! مگه م؟یداشته باش یخالص  ذارهیکه نم هی شده؟! چ ی_جانم؟! چ

کردم و   زی و به رعشه افتادم از لرزِش دستش... چشم ر  چاندیدوِر مِچ دستم پ  شتریرا ب  شیها پنجه
 ...نمیبب یلرزانش را به خوب  یمردمک ها رِ یتکان خوردم که تصو یکم

 .... یدرآوردم.. به قوِل بابام، خام بودم ول یبچه باز  یل ی_من.. من خ
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کرد.. صورتم   یم یدو سر، عالم و آدم را زخم  رِ یکه با شمش  دیرس  یبه نظر م زمردهیعز یبه حکِم زن  باد
  یپسر انگار به نقطه  نیا... دیدورافتاده از خورش یا ارهیس  یرعلیاز شدِت سرما کرخت بود و دسِت ام

 بود..  دهیانجماد رس

از حضورتون   شهیهم نکهیباا  خورمی بزنم.. قسم م بیالبرز آس ایخواستم به تو  ینم  چوقتی من ه ی_ول
 ...ادی سرتون ب ییکنم که بال  یاما.. اما نخواستم کار  نی باش نجایا خواستی ناراحت بودم و دلم نم 

  رمیرا بگ  اشی عضالن  یخواست بازو  یچشمانش مشهود بود و دلم م یدر حدقه  یاشک به خوب برقِ 
که به  یاستخوان سوِز آخِر اسفند خالص کنم اما با حرف یو تا خوِد عمارت بکشم و هردو را از سرما

 حرکتم به خس خس کردن افتاد و جان داد...  یزبان آورد پا

 _من به بابات زنگ زدم...

 نهیس یقلبم داشت خودش را به قفسه  نکهیبود.. باا دهیفش را فهمحر یبدنم ناخواسته معنا  نکهیباا
حرکت نداشتند اما خونسردانه لب باز   یبرا یتوان میو پاها  دیپر یاراده م یو پلکم ب   دیکوب یام م

 کردم: 

 !؟ یرعل ی ام یگرفت یواسه زنگ زدن به بابات از من اجازه م دی_مگه با

فکش   یبه دوِر خودش زد و دسِت راستش رو  یبه عقب برداشت... چرخ یدستم را رها کرد و گام مچِ 
نگاِه   یحرفش را و معنا یخواستم معنا ینم قا ی بهم زل زد و من عم ینشست و با حاِل نزار 

 را بفهمم..  اشده یترس

 _الوند؟!

 ... افتمیالماس را  یشده  نیرا لمس کرد و گردنبنِد نفر بمیج دستم

 بهم نگاه نکن.. من.. من فقط...  ینطور ی_ا

و کمرم داشت تواِن ستون بودن را از  ختیر یبه هم م  شی از پ شیکالمش داشت افکارم را ب  لکنتِ 
  خواستیدلم نم  یکرد... حت  یصادر م  ختنیمن فرمان فرور لِ ی داد.. مغزم داشت برخالِف م یدست م

 گفت:  یحم ر ی با ب   یرعلیدر ذهنم حرفش را تکرار کنم اما ام

 ...ِب یاد یِ _به بابات زنگ زدم.. منظورم آقا
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  یمحسوِس رگ ها یلب و برآمدگ یدادم پوزخنِد گوشه  یم  حیآخر را زد و رو گرفتم.. ترج  ی ضربه
  نِ یب  یی.. نفسم جادمیفرو بردم و کش میموها ی.. پنجه الندیرا نب دندیکش ینعره م بیگردنم را که عج 

مقابلم قدعلم   ارهدوب یرعلیقفل نداشتم.. ام نیباز کردِن ا یبرا یام قفل شده بود و من هم تالش نهیس
 رحم شده بود و من... من خبر نداشتم؟!  یحد ب نیپسر تا به ا نیا یکرد.. از کِ 

مک  و البرز به ک یبزنم.. تو سِرکار بود بیبه تو و البرز آس  ایکنم  تتیخواستم اذ یبود.. نم ری خ تمی_ن
خونه   نی از ا یکرده باشم... الوند وقت  یو خواستم کمک ی کشیم یداشت.. خبرداشتم که چ اجیاحت
هستن که  درشکار مادر و پ نی.. گفتم باا دمینرس یا جهی نت چیبه ه یفکر کردم ول  یلیمن خ  نیرفت

 ازش مراقبت کنن.. 

هنوز روشن بود و ماه از پشت   ی... چراِغ اتاِق مشهد دیچرخ  یمدام م امی شانی پشِت خطوِط پ یز یچ
 لب باز کردم:  یبود... به سخت یکرد.. چه شب شوم  یم  ییفرو رفته خودنما یک ی در تار یچند شاخه 

 !؟یکرد کاریچ ی دونیم چی_ه

  یبرا ی.... حرف یرعلی کردم؟! البرز و ام یچه م دیبه اسارت گرفته شدِن البرز مقابلم زنده شد... با و
آن مرد را   یشماره  یرعل یفکر نکردم که ام نیبه ا یفتن نداشتم... آنقدر شوکه شده بودم که حت گ

 کرده بود؟! سوالم را دوباره تکرار کردم.. دایچطور پ 

 !؟یدی! عواقِب کارتو د؟ یکرد کاریچ  یدونی_م

 _الوند؟!

فرستادم و پشتم به  رونی.. نفسم را شل بدیکش یآتش زبانه م ،یلعنت یِ از خونسرد  ینقاب پشتِ 
حجم   نیا دنیبه دوش کش یشده بودم.. من برا  ریآورد... پ یقلب امشب دوام نم نیسوزش افتاد.. ا

از   لمات بودم... انگار حروف و ک دهیبه انتها رس یو چند سالگ ینداشتم... در سن و س شیاز درد گنجا
 کردند.. یو کلمات محدودم م دیچرخ  یم در ذهنم زی چ کیبودند.. هزار و  یمن متوار 

 نیبعد از ا یممکن بود وقت  یفکر کرد  چیحال و روز افتاده.. ه نی_البرز به خاطِر اون زن و مرد به ا
 ...ارهی همه سال با اون ها روبرو بشه قلبش دووم ن

شد و تا چانه ام را به  یجار  میها قهیو از کنار شق  دی .. عرق از فرِق سرم جوشدیپشتم لرز ی رهی ت و
 ماند...  رهیگشاد شده تنها بهم خ  ییدر سکوت و با چشم ها یرعلی سوزش انداخت... ام
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! با  ؟یشد؟! خالص شد  ی! حاال چ؟یتا خودتو خالص کن   یدعوت کرد می_با فکِر خودت اونارو به زندگ
 ! ؟یانجام دادنش نه، با گفتِن حماقتت خالص شد

هم  یرعلیکردم.. ام یکردم را باور نم  یِت خارج شده از دهانم حس م که در تک به تک کلما  یآرامش
 کرد به زبان آوردم:  ی که افکارم را مثل مته سوراخ م ی... سوالکردی ناباورانه تنها نگاهم م

 خبر داره؟!  دری_آقاح 

و کوبش قلبم   دیرس یبه گوشم م ی کشدارش به راحت یو فاصله گرفت.. نفس ها زدی دو دو م نگاهش
که   زدمیحدس م  یکی نداشت.. رنِگ پوستش را در تار یماراتن تمام  یِ دو نیکرد.. ا یبرابر م  نیدرا چن

  هیشب یز یبودم.. چ خبریخودم ب تِ ی نداشت و من از وضع یحال خوش  یرعل ی.. امدییگرا  یم یبه سرخ 
 ... داریپا یبه توهم

 تا حاال؟! ی_از کِ 

که بود تکان خوردم و   یدستور حرکت دادم و به هر سخت میو حاال.... باالخره به پاها نازیپر خواستگارِ 
تر   کیانداخته بود و با هردو دست صورتش را پوشانده بود.. نزد نیی .. سر پاستادمیا یرعل ی مقابِل ام

 گفتم:  یتر  میشدم و با لحن مال

 گشتنش؟!! خبرداشت از بر ؟ یانداخت ی_خبر داشت که البرز رو تو چه دام

 گفت..  ییو اِه بلند باال   دیو مشتش را به رانش کوب دی از صورتش کش دست

از   یدید تی من و البرز رو تو اون وضع  یوقت شی نداشتم.. چهارساِل پ ی_الوند؟! به خدا من قصِد بد
دربرابرم فقط سکوت   یوقت یروم دست بلند نکرد  یوقت  یبهم نگفت  یچیه ی خودم بدم اومد.. وقت

  یزدیمنو م ی و تا جون داشت یشد  یم قهیمن خورد شدم.. اگه همون لحظه باهام دست به  یکرد
 کردم... ینم  نکارویا نمم

  یحرف زده بود و با من نه... چهارسال م  یعل  ریدادم؟! البرز با ام یتاواِن کاِر نکرده را پس م داشتم
  یاصال م ی رعل ی ! امدم؟یشن یسکوت کرد و حاال چه م بود و میگذشت و هرشب شاهِد همه حرف ها

 ! د؟یفهم

 خبرداشت؟!  دری کلمه.. آقاح کی_فقط 
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اما در برابِر   دیکش یم قیعم یآرامش مدام نفس ها   یاندک  یو برا زدی مرغ سرکنده بال و پر م مثل
 کردند... ینم  راتیآرامش خ  غ،یت  رِ یز یدادگاِه مرد

 ...دی دزد شگاهیکه البرز رو از آسا  دیفهم ی_بابا وقت

محسوِس    یِ انداختم و نفس تازه کردم.. من گرفتگ  نییحرکت مانده بود را پا   یرا که در هوا ب دستم
بود و  نجایا نازیکاش پر ی... ا نازیالبرز را داشت و پر دنِ ید یکردم.. دلم هوا یعروقم را حس م 

بود که  دادهن ادی به من  دریکردم؟! ح یکوچک چه مبرادِر   نیبا ا دی.. باشدیدستش شفابخِش قلبم م
 یکردم که سکوت کرده بودم و حاال چه م ی! من خودم را لعنت مدر؟یچه کنم؟! ح طیشرا نیدر ا
 ! دم؟یشن

لحظه گوش کن.. بخدا   هی یسر به تنم نباشه ول خوادیاالن دلت م دونمی.. میعصبان  دونمی_الوند؟! م
 فقط خواستم بهت کمک کنم..

له شدنش   یمشتم گرفتم و فشردم.. آنقدر که صدا نیفرو بردم و قلِب چهل تکه را ب بمی را در ج دستم
از   نکهی.. ادمینشست و چشم باال کش  میبازو یکردم.. دستش رو یدستم حس م یعصب ها  ریرا ز

 به عقب برداشت...  یو گام دیکش دانستم اما دست  یخواند را نم ینگاهم چه م

 !؟ یکرد داشی_از کجا پ

سوال وحشت داشت...   نیا دنِ ی.. انگار از پرسدیو لب گز  دیراستش را به کِف دست چپش کوب مشتِ 
لرزش محسوس   یداد و من حت  یلرزانش را تکان  یمات براندازم کرد و در آخر لب ها یچند لحظه ا

 ...دمید یلباس م  هیچند ال  رِ ی اندامش را از ز

کردم... بعدشم به چند تا   داشیتالشم پ   نینبود... تو اول یکاِر سخت بیکردِن عمارِت خانداِن اد دای_پ
 ... رنی از دوستام سپردم که ازش اطالعات بگ

کردم..   ی حس نم  میپاها  رِ یرا ز  نیبودم.. فقط زم خبری داشتم؟! خودم از حاِل خودم ب یچه حال من
 انگار معلق بودم... 

به اسم و  یشخص  هیاز  یاطالعات کم هیگفت هکِر.. تونست  شهیم ییجورا هیاز دوستام  یکی_
  یبدبخت یکرد.. امتحانش کردم و درست از آب در اومد.. با کل یم  یکنه که تو کوبا زندگ دایپ  لشیفام
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  یاون دفعه ا ادتهی یم که زنگ نزنم ول باخودم کلنجار رفت یل یکنم.. اولش هم خ دایتونستم شمارشو پ 
 !؟ینگهش دار  مارستانیتو ب کماهی  یکه حال البرز خراب بود و مجبور شد

 عیگذرانده بودم.. طعِم دهانم تلخ تلخ بود و مدام ما مارستانی را در ب کماهیبود.. تماِم آن  ادمی خوب
.. به حتم از سرما بود و نخوردِن شام.. وگرنه  دیلرز یکمرم م ی رهی آمد و ت یتا ته حلقم باال م یبدمزه ا

 افتاد...  یالوند از پا نم 

کنم....  یم  یکردم کاِر درست یخودمو گرفتم و بهش زنگ زدم.. الوند.. به خدا فکر م می_اونموقع تصم 
چه  دمیتازه فهم  یو تو به اون حال و روز افتاد دیالبرزو دزد ی... وقتدمیدست و پا زدنتو د یوقت
تو و البرز    دنید بااومد.. انقدر از دسِت خودم شکار بودم که  یاز دستم برنم یکار  چیکردم.. ه یغلط

 .. دی.. توروخدا ببخشدی... حماقت کردم الوند.. ببخش شدمیم یعصبان 

شد و   کیبهم نزد یرعلیماندم.. ام رهی خ  یحالت به خاموش شدن چراِغ اتاق مشهد  یکج شد و ب لبم
 باعث شد چشم ببندم....   گارشیتنِد س یبو

 تو عمارت و برگرد اتاقت..  اری ب  نتوی_ماش

  یو به حتم نم دمید یالبرز را م دیحس و حال ازش فاصله گرفتم.. با یبهم زل زد و ب  فیبالتکل 
 نه..  یطیچشم در چشم شوم.. حداقل حاال و در همچون شرا  دریخواستم با ح 

 _داداش؟!

و با مخلوط  دیرس ینم و رطوبت به مشامم م ی.. بوستادمیرفتنم را سست کرد و ا یلفظ، پا نیا
کتفم نشست سوزِش پشت   یشدم.. دستش که رو یرعل یشدِن ام کیمتوجه نزد گاریس یشدِن بو

  یملفظ را  ن یا یکه تا حلقم باال آمده بود را به زور پس زدم... داشتم زمان یعیشد و ما  شتریشانه ام ب
بدنم  یدر تمام اعضا ی... انگار استخوان در جگرم فرو کرده باشند درد بدزدی آتشم مکه  دمیشن

 یچه م  دی... بادندیلرز میکرد؟! به آسماِن شب زل زدم و زانوها یبرادر خطابم م یرعل ی... امدیچ یپ
 بود؟! یمناسب ی نهیگز یرعل ی کردم؟! دستم مشت بود و سر و صورِت ام

  ی.. در حقت بد کرده بودم ولدم یکش یچون از خودم خجالت م  ستمیبهت گفتم داداشت ن  ی_وقت
 حاال... 

 گوش دادم.. یرعلیحرِف ام یبه ادامه  جهینت  یفکر کردم و ب زیکرد و من به همه چ سکوت
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 داداش صدات کنم... یو بذار  ی... ببخشیکه منو ببخش  دوارمی_حاال ام

  میخانه برا نی... سقِف آسمان ادم یکش یقیو نفس عم   دمیرا د  یرعلیاز ام یا هیکج کردم و سا گردن
 ...دیرفتم... با یم  دیتنگ بود... با

 ... نمیبب گاریتو دستت س خوامینم گهی_د

 _چشم... چ چشم داداش..

 نیرفتم.. مشتم گره خورده بود و آرزو داشتم ا شی ازش فاصله گرفتم و به سمِت عمارت پ یمعطل یب
نگاه هم  میباز کردم و به اطراف ن  دیفوراِن خشم از چشِم همه پنهان بماند... دِر عمارت را با کل

اتاِق  ی.. دِر بسته ستادمیکردم و ا  یراه پله را ط رِ یرا نداشتم.. مس دریبا ح ییکه تواِن روبرو انداختمین
...  دمیکش نیی پا یدر را به آهستگ ی رهیو خودم را وادار به حرکت کردم.. دستگخاِر چشمم شد   نازیپر

.. تنها و تنها  سوختیبدنم م  یدر نقطه به نقطه  یز یمن خوشحال بودم از حرف زدِن البرز اما چ
نداشتم... پلک باز و بسته کردم   تی بود اگر رضا یرا گرفته بودم و ناشکر  ایخبِر دن  نی... من بهترنیهم

که  یتخت بود و صورتش رو به من.. من  یو در را هل دادم و پا به داخِل اتاق گذاشتم.. البرز رو
 یفاصله هم پلک ها نیدانستم.. از هم یمرده بودم و نم  دیدر حال جان دادن بودم و شا ستادهیا

جلو رفتم و  یبه ظاهر قو یی ام ها... با گودو خوشحال شدم که خواب ب  دمید یبسته اش را م
اما سرجا   زد ینوازشش نبض م  ی.. باز هم دستم برا دندی نوِر ماه درخش  رِ یخوشرنگش ز یها ییخرما

و  شدیم  نییباال و پا  متیبا مال اشنهیزل زدم که برآمده شده بود.. س شیگلو بِک ی و به س ستادمیا
را شمرده بودم... انگار داشتم  شی صبح نفس هامن خواب بودنش را از بر بودم آنقدر که شب ها را تا  

.. تازه پوسِت صورتم در تعارض با گرما به سوزش افتاده تی از جنِس واقع ی.. خواب دمید یخواب م
خالِص اتاق؛ حرف زده   ژنِ یو اکس بکی آرواره ها، فک، س نیبود و دستم همچنان کرخت بود... با هم

چشمم را گرفتم و به برِق   ریرا نداشت! با سِر انگشِت شصت، نِم ز  دنشیشن  اقتِ یبود و گوِش من... ل 
مثال برادر،    نیکرد.. ا یحضورم را در خواب حس م یتازه کرد... انگار بو  یزل زدم و البرز نفس فشی خف

کرد.. نفسم را پوف مانند   یم ین یسوخت و سرم سنگ  یم امنهیبود؟! س دهیحرف زدن ند قِ یمن را ال
و عرق    یِ شانی تشک گذاشتم و پ یاما مشتم را کنارش رو  دیلرز یو جلو رفتم.. دستم م  مفرستاد رونیب

  فیتعر میزمان خوابش را برا  چیه نکهی.. *". امشب از همان شب ها بود و باادمیاش را بوسکرده
... دنش داریمن هم ب یفرورفته بود که با بوسه  یق ی... البرز به خواِب عمدادندیم  ییجدا ینکرد اما بو

اما  شدیمادر م دیکه با ی.. گردنبنِد زندمیکش رونی فرو کردم و گردنبند را ب بمیدسِت آزادم را دروِن ج 
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گردن و تشِک نرِم البرز   نِ یکه ب یرا باز کردم و از حِد فاصل  ری زنج یاو را مادر نکرده بود... حلقه  مانیزا
 نهیس یچهل تکه رو  یکردم.. قلب  ندازشمات برا یلحظات یو برا ختمیبودم آن را به گردنش آو دهید
حرف زدن به   ی... سرم را به سمِت گوشش بردم و تماِم تالشم را برادیدرخش ی م بیعج   دشیسف ی

 توانم را گرفته بود...  یرعلی کار گرفتم.. ام

 _سرت سالمت داداش... سرت سالمت!

 

 

 

 

دستم  ریز یبرگه   یف که مقابلم گرفته بود پاعار ِس یگذاشتم و با خودنو زیم یقهوه را رو  یخال  فنجانِ 
و از جا بلند شدم.. همزمان با بلند   دمیرا در چشمانش د  تیرا امضا زدم و سربلند کردم.. برق رضا

 گذاشت...  بشیرا در ج   سیشدنم قد راست کرد و خودنو

 !یای از پسش برم ی افته سِر زبونا الوند.. من مطمئنم به خوب یقرارداد اسم شرکتمون م نی_با قبوِل ا

داد و پوشه   یرا سر و سامان زیم یرو  یفاصله گرفتم.. عارف برگه ها زی هدف تکان دادم و از م یب یسر 
 به دست تا کناِر در رفت و بازش کرد..

 ! ؟یوانی_خانم مر

اما  دمی شن یو عارف را م  یوانی مر یمکالمه  یزل زدم.. صدا میپا رِ یو به شهِر ز ستادمیپنجره ا کنارِ 
را باز گذاشتم و عبور و مرور   راهنمیپ  ییانتها یکم شده بود.. دکمه  امیی .. انگار قدرت شنوادمیشن ینم

دوروز از   قایبودم.. دق نهاترت شهیبود و من از هم  لیها فکرم را پراکنده کرد.. امشب سال تحو نیماش
 گذشت و پا به عمارت نگذاشته بودم..  یآن شِب نحس م

 _الوند داداش؟!
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بسته شدِن دِر  یو صدا ستادی.. کنارم ادمیشده د  زیتم ی شهیعارف را در ش یمنعکس شده   رِ یتصو
 .. دمیاتاق را شن

 دادم..  یهفته به همه مرخص کی.. هیروِز کار نیکنه.. امروز آخر فیسپردم که کارها رو رد یوانی_به مر

هفته  کیخودت هم  یعن یتکرار از زبان عارف  نیهمه را امضا کرده بودم و ا یبرگه مرخص  یپا خودم
 نداشتم.. نکاریجز ا یمن اصال خوب نبود.. من چاره ا یبرا نیو ا یدار  یمرخص

 ه؟ی_واسه امشب برنامت چ

شِب قبل تازه برگشته بود و به محِض رفتن به اتاقش با من تماس گرفته  نازینداشتم.. پر یا برنامه
 خانه خبر داشتم.. یاز حال و احوال اهال شید و کم و ب بو

 عمارت؟! یر ی _نم

تنش بود و   ی.. کت و شلواِر خوش دوختدیبه پشِت گردنش کش یو عارف دست  دمیسمتش چرخ به
هدف کج شد   ی.. لبم بدیکش یرنگش سرک م یسورمه ا راهنِ ی پ  ِب یج یاز باال سشیاز خودنو یمین

 فرستادم..  رونیو نفسم را شل ب 

 ...یخسته شد  ی_دستت درد نکنه.. حساب

 سال به نفعمون بود.. انیقرارداد قبل پا ن ینکردم.. بستن ا یست.. کار  فهی _انجام وظ 

کار   نیمشت مفت خور و فرصت طلب بود و خودم از ا کی یبرا یفرصت خوب  التیهفته تعط  کی
 کنم.. الیکرد تا کمتر فکر و خ  یداشتم.. حداقل سرم را گرم م  تی رضا

 _درسته...

کار    یلیرفتم.. هنوز خ  شیطلب پ یروز  یپروژه  یِ کناِر عارف فاصله گرفتم و تا کناِر ماکِت ساختمان از
  یوقفه کار م  یعارف بودم که ب ونِ یه بود... همه را مدرفت  شی پ یاصول  زیهمه چ  نجایداشت اما تا به ا

 کرد...

 شده؟!  یز ی_الوند؟! چ

 ..شدیپارِک کوچک و باصفا م کیشدم و به مرکِز پروژه زل زدم..  خم
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 ...رِ ی _خ

 شده؟! ی.. چی_به سالمت

  اشیشان یپ  یرو شیانداخت و چند تار از موها نیی .. سر پا ستادیراست کردم و عارف کنارم ا قد
 ..دیلغز

 مدت از تهران برم..  هی دی_شا

 خواست صحت و سقم حرفم را از نگاهم بخواند..  یسربلند کرد و به چشمانم زل زد.. م یآن به

 من و خودت بمونه...  نی.. بهتره که ب ذارمیشدم، آدرس و شمارمو م  ی_اگه رفتن

در هم  یاز خط و خطوط کنار چشم و ابروها ی.. نگرانستادیگرفت و مقابلم اماکت  زِ ی را از م اشه یتک
 اش مشخص بود... گره خورده 

 چند روز چمدون ببندم؟! یو برا ی_کِ 

 به کتفش زدم و گفتم:  یحرفش شدم.. دست یمعنا متوجه

خانوادت باش..    یبرا کمی  ینزدم ول یشرکت من حرف  یشِب قبل پدر و مادرت برگشتن، اومد  نی_هم
 رد نکردم...  یهفته مرخص ک یجهت   یو ب خودیب

پوسِت تنم چه   رِ ی دانست ز یتکان داد... عارف خبر داشت و خوب م یبه لب آورد و سر  یکج  لبخندِ 
 داشت..  یبه پا بود و التهاِب قلبم چه علت یآتش

 ...یمراقِب خودت باش.. ول  ی_هرجا رفت

 به چشمانم ادامه داد:  رهیخ

وقته که دوست داره تو رو   یلیسراغتو گرفت! خ دیما.. بابا تا رس یخونه   ایفردا برو.. امشب ب_بمون 
 با ما بد بگذرون... لوی.. سال تحونهی بب

لبخند از کنارم فاصله گرفت و تا کناِر در رفت.. داشتم به  مچهیسکوت نگاهش کردم و با همان ن در
در  ی رهی دستگ یتلفنم به صدا درآمد و دسِت عارف روکردم...   یالبرز فکر م یب  لِ یسال تحو نیاول
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  میبه عارف ن ومرثیک یشماره  دنِ یرفتم و تلفن همراهم را برداشتم و با د ز یخشک شد.. تا کناِر م
اتصال را لمس کردم و   یرفت... دکمه  رونی " بیتکان داد و با گفتِن "بااجازه ا  یانداختم.. سر  ینگاه

برِگ   گارِ یگرفت.. س  یقیو کاِم عم  دمیفندکش را شن ِک ی ت  یتعلل تلفن را به گوش زدم.. صدا یبا اندک 
 به حرف آمد:  ومرثی... پوزخندم را مهار نکردم و کلیاص ییکوبا

 !؟یاون شرکت رو ول کن  ستی_قرار ن 

 کرد..  یدانست که هربار تکرارش م یا مر  نیا ومرثیمدام تحِت نظر باشم نفرت داشتم و ک نکهیا از

 ! یزنیروزها سرت شلوغ شده که به البرز هم سر نم نیا نقدری_ا

 انداخت... شک نداشتم!  ی البرز من را از پا م فکرِ 

چند سالت   یها یختنی دِم در.. چرا دست از سِر دور ر ذارنیروزانه رو هم آخر شب م   ی_زباله ها
 ! ومرث؟یک یدار یبرنم 

 زد...  گارشیبه س یق یعم پِک 

 ! الماس واستون برنامه داره! یپدر  یخونه... خونه   نیای_شب با البرز ب 

بردم.. همه را  ی باخودم م دیفاصله گرفتم و تا کناِر گاوصندوق رفتم.. چند مدرک مهم بود که با زیم از
 گفتم:  ومرثیگذاشتم و در جواِب ک ز یم یرو

.. من و  نی ریجشن بگ یکنه بهتره! شِب ساِل نو رو خانوادگ  ادهیش رو پچند ساله ی_الماس برنامه ها
 ! روز خوش...بیجناب اد میشیالبرز مزاحم خلوتتون نم

 را سوراخ کرد و مثِل مته به مغزم فرو رفت:   یگوش ادشیفر یصدا

 _الوند؟!

 محبوس کردم..  نهیرا در س  نفسم

پسرم   ل ی سال تحو یتو لحظه  دی.. باریسِت البرز رو بگ.. دمیهرچقدر من و تو حماقت کرد هی_کاف
 !گم؟یم یچ ی فهم یباشه.. م شمیپ
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... پر  نازیدر مغزم بود و پر یرعل ی.. ام دریاز ح  دیکش یام درد مدرون گذشته  ییبودم از البرز.. جا  دلخور
 بودم از درد! 

 _حماقت؟! 

 _الوند؟!

 داشت..  یشتر ی ب  متیاسمم مال نباریا

 _دست از سرم بردار... 

زد و پوف مانند همه    گارشیبه س یق یمکث کرد و حس کردم که بلند شد و دوباره پِک عم یا لحظه
 فرستاد.. رونیدودش را ب  ی

پاتو   نکهیواسه خاطِر ا  دریپسِر ح  ی .. خبر دار یگذاشت دری ح یبود که پاتو تو خونه  ی_حماقت تو زمان 
 !؟ی! خبر دار اد؟یدستش برم از ییاز اون خونه قطع کنه چه کارا

که کرده بود شکار بودم.. هنوز از   یو کار   یرعلی.. من هنوز از امدمیصدادارم را به رخش کش  پوزخندِ 
  یمسئله را هضم کنم.. شبانه روز بهش فکر م  نیسوختم.. هنوز نتوانسته بودم ا یم رونیدرون و ب 

 ومرثیک مثلِ  یدادم کس ی حال اجازه نم  نیگرفت.. باا یقلِب ناآرامم، قرار نم  یکردم و لحظه ا
برادرم...   یبود برا  یامن یبود و عمارِت بازرگان جا ریالبرز در چنگالش اس یکند.. روز  یروز یاحساِس پ 

 اضافه کند گفتم:  یحرف نکهیقبل از ا

 تو وجودت زنده کرده..حس پدرانه رو   دریهمه سال، پسِر ح  ن ی_خبردارم که بعد از ا

 یقفسه  یگذاشتم و کِف دستم را رو فیدستم را درون ک یمعنا داشت.. پوشه  یل یخ  سکوتش
خبر داشتم.. عکس العمل  نکهیبه سکوتش ادامه داد.. شوک زده بود از ا ومرثیو ک دم یکوب امنهیس
شک   یقرارتر.. ب یب  یدکتر.. ان  یعصب  یانداخت... اندک یخودم م ادِ یمن را به  ومرث،یک یآشنا یها

 ربط داشت!   یر یبه پ

  دیبا یگردی نکن.. اگه دنباِل وارث م  هودهی.. تالش بیرسیبا من و البرز بهش نم  یهست ی_دنباِل هرچ 
مرده رو از تو گور در   یمونده... دوتا بچه  جهی نت یهمه سال، تالش هات ب  نیبگم متاسفم که بعد از ا 

تو خونه  یباارزش  زِ ی هرچ ی.. همون روز لعنتومرثی! انقدر پسرم پسرم نکن ک شهی واست بچه نم  یار یب
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که واسه خودش نه، واسه  یدی هشت ساله رو ند یپسربچه  هی! التماس ِ نگاِه یبود با خودت برد
 البرز با ترس دست دراز کرد و پس زده شد... یِ گرسنگ

 بود... ده یتماِم طول حرف زدنم نفس نکش  داد و انگار در رونی ب کجای مانده در دهانش را  یباق دودِ 

 ..یکه گذشته بگذر  یز یمثِل من از چ  ری بگ ادی_

 ...دمی_د

رحم نبودم اما  یداد... من ب ی خط و خش داشت و گوش را نه که مغزم را آزار م اشی لعنت یِ صدا
  ی و کودک رخوارهی ش یرحم و مرّوت نداشت که به دور از انصاف بود ترک کردِن نوزاد اقتِ یل  ومرثیک
 یعاقالنه م  یحیدلم توض دی تجربه! سکوت کردم و به نفس نفس زدنش گوش سپردم.. شا یب

دانستم... به  ینم  یمناسب  ی نهیالبرز را گز یگوش ها یحت  گریداشتم اما حاال د ادی... حرف زتخواس
  یب  خوردیکه به در م  یمتوال یدادم و سرم را رو به باال سوق دادم و به تقه ها ه یتک زی م یچوب یبدنه 
 را صدا کرد و تقه ها متوقف شدند.. یوانیکه مر  دمیعارف را شن یکردم.. در آخر صدا یتوجه 

موندم بعدش از   رانی روز ا نی.. من چنددمیالبرز هم شن  یها هی.. گرینگام کرد یکه چطور  دمی_د
 کشور خارج شدم.. دلم تو اون خونه بود.. 

کردم.. نفس   یرا بسته بود و ناخواسته خس خس م میراِه گلو  سیتوپ تن   کی یبه اندازه  یز یچ
 .. دیتپ  یم کیتمیو قلبم آرام و ر دیرس ی کشدار به نظر م  میها

جون البرز رو نجات   یچطور  ی دی! از خودت پرسستن؟یبچه هات ن  یکه خبر نداشت ی_تو خونه ا
 کردم؟!  یازش نگهدار  یدادم؟! چطور 

فاصله   زی... چند گام از م دیلرز یم  شیصدا یِ لعنت یِ صوت یدانم اما تارها یخشم را نم  ایبود  یکالفگ
شک   یگفتن نداشت... ب یبرا ی حرف   ومرثی.. کدمیوسط نوش  زِ یم یآب از پارِچ رو یگرفتم و جرعه ا

 قانع کننده نبود... یحرف  چیه

که در حِق البرز   یخونه... بذار لطف  نیای.. امشب باهم بیکرد یتونست  ی_باشه.. تو در حق البرز هرکار 
 جبران کنم.. الماس منتظِر شماست...  یکرد

 فرو کردم و گفتم:  یرا در گوش  امی حرص  یخنده ا تک
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از   یشت سالم بود... از اون به بعد هرچداشتم فقط ه  یز ی از تو و ال... او.. اون زن انتظاِر چ ی_وقت
  دری.. حدرنیپسِر ح ، یو رفت یکه ول کرد ییشما تو وجودم بود و کندم و انداختم دور... االن بچه ها

 ......نی و پرو

که به   یبا خشم و لرزش  ومرثیگذاشتم و تلفن را از گوشم فاصله دادم اما ک  زی م یرا رو یخال  وانِ یل
 بود گفت:  دهیبخش شیصدا

 ذاشتمیم  دی.. تا االنم نباگمیم یمن باشه... الوند خوب گوش کن چ  یتونه پدِر بچه ها ینم  دری_ح
از   دیبا یبه بعد واسه هرکار  نی.. از ایکن  تی زندگ یو البرز رو قاط  یر یبگ میتصم تی خودت واسه زندگ

شم و   ریدرگ هاتبا خوادیدلم نم چ ی.. چه در مورد خودت چه در مورد البرز... چون هیر ی من اجازه بگ
.. فکر اون دخترو.. دختِر  گمیچون من م یشیبه اعتبار خاندانم لطمه وارد کنم.. از اون خانواده دور م

  یشنو ی پدِر تو و البرز.. م بیاد  ومرثی.. کخوامیچون.. چون من م یکن یم  رونیاز مغزت ب  درویح
  یکار به جاها خوادیم... دلم نمیکن یحماقتو باهم تموم م نیو ا نجایا یایامشب م نی! همگم؟یم یچ
 بکشه... الوند؟! باتوام....   کیبار

 نثارش کردم و گفتم:  ییمنقبض شده بود... هه بلند باال فکم

کردم..  دای وقته راهمو پ  یل یمن خ ومرث،ی ! ک؟یکن یحماقِت گذشتت رو پاک م گه،یحماقِت د هی_با 
 ! روز خوش... یستیاون تو ن  م؛یداشته باش ازیپدر واسه پشتوانه ن هیاگر به  یحت

پر   یطرفه   کی رِ ی مس کیانتها نداشت...  ومرثیصبر نکردم و تلفن را قطع کردم... بحث با ک نباریا و
مشتم    نِ یدردناکم را ب  نشستم و سرِ  یصندل  یثمر رو یب  یانتها.... خسته از جدال یو خم و ب چیپ

باال   یکردم! نفسم به سخت یدور شدن از عمارت درک نم یرا برا ومرثیگرفتم و چشم بستم.. اصراِر ک
 آمد.. یم

و  میکار داشت یلیکارکناِن شرکت مرخص کردم.. خ  یشِش عصر بود که عارف را به همراه ِ مابق  ساعت
هفته کار   ک یطلب  یروز  یِ تمام نشدن یها تی و با حساس دیجد یشروِع پروژه ا یدر بهبوهه  دینبا

کارکنان واجب بود... هر دو دستم را پشِت سرم قالب کردم   تی جلِب رضا یاما برا میگذاشت یرا لنگ م
 ییِ خودم... انگار سقِف کذا یِ اب یباز یبود برا یهفته فرصِت خوب  کیبه بدنم دادم..  یو کش و قوس 

انداختم..  ینگاه میبلند شدم و به ساعتم ن  زیکرد... از پشِت م  یم ینیسنگ میشانه ها یتهران رو
چرمم را   ِف ی و ک  دمیکالفه کش یدادند.. پوف یرنگش ساعِت هشِت شب را نشان م اهی س یعقربه ها
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و دو   دمی.. کتم را پوششدمیاز کار غافل م دیبود.. نبا  فمی مدارک دروِن ک یبه دست گرفتم.. پوشه 
بود و   لی سال تحو یشب لحظه  ازدهِ یعارف  یرفتن شدم.. طبق گفته  یایاش را بستم و مه دکمه

 یبود به دور از گفته ها  ربهت دی عمارت را داشت اما شا یرفت.. دلم هوا ینم یدست و دلم به کار 
کهکشان   ک ی  یِ نیراحت بود... انگار سنگ دنشیکه د یکنم در حال غی را خودم را از البرز در یمدت  مانیپ

  یلیتوانست حرف بزند.. حرف زده بود اما با من نه! خ یدوشم بود و نفس نداشتم... البرز م  یرو
 دیرمقم را گرفته بود.. شا یو البرز همه  مگفتن.. از حرف زدن خسته بود یحرف ها داشتم اما نه برا

را بچسبم.. اما   یرعلیام ی قهیبهتر بود  دیکنم.. شا  دادیسکوت و دور شدن داد و ب یِ بهتر بود جا
تازه کردم   یهمه بهتر بود! نفس  یرفتن و دور ماندن.. اما به حتم برا یکرد... حت یآرامم نم  چکدامیه

شرکت   یچراغ ها کیبه  کیدر شرکت نبود..  چکسیقفل کردم... ه دیزدم و با کل  رونیو از دِر اتاقم ب 
را   موتی.. ردمیرس  نگی.. از شرکت خارج شدم و با آسانسور به پارکرا خاموش کردم و کنتور برق را زدم.

 یشب را در تهران سپر  دیبا اینداشت.. گو یتیفشردم و سوار شدم.. مقصدم معلوم نبود و چندان اهم
کردم... چند   یرا استراحت م یچند ساعت  دینداشتم.. با یرانندگ   یبرا  ییکردم.. خسته بودم و نا یم
که عارف پشِت خط   الیخ نیت دور شدم تلفن همراهم به صدا درآمد و من بااکه از شرک  ابانیخ

من را به شک   یشخِص پشِت گوش یِ است بدون نگاه کردن تماس را وصل کردم و مکِث طوالن
کرد.. قلبم کوبش گرفت و سرعتم را   یم داریدرونم را ب  یاحساساِت خفته  یهمه  نازیانداخت.. اسِم پر

رمقم را   ی.. لبخندش همه  دیدرخش یمثِل الماس م نی ماش  یفضا یک ی کم کردم.. صورتش وسِط تار
 گرفت... 

 _جانم نازدختر؟!

کرد...   یم  ییخودنما نیماش ی شهیبود... ماه از پشِت ش  قراریب یمرد ی زکردهیهنوز هم عز دخترک
کردم.. هق هِق  زی پارک کردم و گوش ت ابانیخ یرا گوشه   نیسکوتش ادامه دار شد ماش  یوقت
 را نداشتم..   شیکرد.. تاِب تحمِل اشک ها یبود اما مثِل موم نرمم م یدلخراش یصدا مشیمال

 ! ناز؟ی_پر

هم حالتش را حدس بزنم..  دهیتوانستم ند یبرداشت.. م  هیگر یها یبا صدا شکست و ها بغضش
کوچکتر بود نوازشگرانه   یو دستش دهانش را پوشانده بود.. وقتبالش گذاشته بود  یصورتش را رو

عادِت نوازش کردن بود   نیهم د یچسباندم.. شا یم امنهی کردم و سرش را به س یپشتش را لمس م
 را دلبسته کرد... ترککه دخ
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 ... آروم نازدختر.. آروم... شششی_ه

  یهنوز اشک م نازیگذشت و پر ی امان ماز مکالمه قهیپنج دق بایکردنش کاسته نشد... تقر هیاز گر اما
  دیساعات آخِر ساِل کهنه نبا نیکنم.. ا  یخواستم به سمت عمارت رانندگ  یرفتم.. م ی م دی.. باختیر
 .. دمیرا شن اشخشدار و گرفته  یبود که صدا  دهینرس چیی گذشت.. اما هنوز دستم به سو یم نگونهیا

 _الوند؟!

 _جانم؟! 

منقطعش گوش   ینفس ها یلب خودم را لعنت کردم.. چشم بستم و به صدا رِ ینگه داشتم و ز دست
 بودم؟! ی و چطور مرد  بردیدانستم از نبودنم رنج م یبود و من خوب م دهیسپردم.. دِل نازکش رنج

 نشد؟! دایپ گهیها گم شد و د  یاهی شب تو س هینفر   هی ی_چشمات شبنم گرفته گل دختر! خبر دار 

 کوتاه مکث کرد..  یو لحظه ا  دیباال کش  ینیب

 چرا؟  ؟ی_ک

حرف   ی حاال که خش داشت و تو دماغ  یبود از جنِس آرامش.. حت یمیمال یملود نازیپر یصدا
 ...زدیم

  یهنوز برنگشته... از من م گنی رو داشت.. م  یاهیمرد که نترس و شجاع قصِد رفتن تو دِل س هی_
 !گردهیبرنم  گهید یشنو

را فاصله داد و چند لحظه بعد   یکرد گوش یم جادیکه ا  ییو شرمزده از صدا  دیباال کش  ین یب  دوباره
 رساتر از قبل گفت: 

 دنبالش نگشت؟!  ی_کجا رفته؟! کس

 فرستادم..  رونی دادم و نفسم را شل ب هیتک  یصندل  یِ را به پشت سرم

 کنه.. دایکه از دست داده بود پ ییزایها چ یاهیتو س دینداشت.. رفت تا شا وی_کس

 کرد؟  دای_پ
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دندان گرفتم و  نِ ی وصل شده بود... لبم را ب  شیو دلم به لرزِش صدا دیلرز یاز بغض م شیصدا هنوز
 جان گرفت...  میلب ها یدوباره رو نازیپر یخودم را لعنت کردم.. طعِم لب ها

 ! شه؟ی م ی! آخرش چ؟یشناخت  ی_تو اون مرد رو م

 گذشت؟!  شدیمگر م ش،یو شِب چشم ها نازیگفت؟! از پر یچه م ومرثیک

 به خودمون ربط داره...  یشناسم... نازدختر، آخِر هر قصه ا ی_م

گوشم را نوازش داد.. من نمک خورده   قشیکالمم را گرفت که سکوت کرد و نفِس عم یمعنا انگار
 شکستم..   یرا نم  دریبودم اما نمکداِن ح

 تورو کم داره... نی! سفره هفت س؟یایم ی_الوند؟! قربونت برم ک 

 ... شهیشروع م نیدونستم اسمم با س ی_نم

و چشم بسته لبم به   خوردیبه گوشم م مشیمال یو حاِل دلم کوک شد.. هنوز خنده   دیخند نازیپر
 باز شد... یلبخند

و  یگفت کار دار  یکنم.. بابا م   یخونه.. خواهش م ای... ب یسِرمن ی هی_اسمت نه.. اما.. الوند تو سا
نداره قبل از   یدلت نخواد.. مامان هم حاِل خوب دیهم گفت اصرار نکنم شا یرعلی.. امیایب  یتون  ینم

 البرز هم...  کرد.. یم هیتو اتاق داشت گر امی ب نکهیا

 دانست البرز نقطه ضعفم بود... ی مکث کرد.. م نازیپر و

 خونه الوند...   ای_ب

به شدت خسته   میبودم که پاها ستادهی.. امروز آنقدر سرپا ادمیرانم کوب یمشت شده ام را رو دستِ 
 آهسته تر از قبل گفت:  نازیبه رانم دادم.. پر  یبودند.. نرم مالش

 ؟ یای_م

 ناز داشت...  شیلرزاِن صدا یتارها چقدر

 _البرز خوبه؟!
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 ...یای... الوند بگو که میومدیچشمش به در خشک شد و تو ن  ی_خوبه ول 

  یحرف زدنش را از خودش م  دیبه در، گوشم به دهانش و فکرم به راهش بود و البرز... با چشمم
 ... دمیشن

 تونم بهت اعتماد کنم؟!   ی_نازدختر؟ م

 و بالفاصله گفت:  دمیتختش را شن رِ یج  ری ج یصدا

 شده الوند؟! ی_جانم؟ معلومه که آره.. چ

 بود... یمناسب ی نهیگز نازیحال پر نیداشتم باا د یگفتِن حرفم ترد یبرا

 نازدختر..   یخوشکلت از البرز مراقبت کن  یخوام مثِل اون چشم ها ی_ازت م 

 _الوند؟!

 ... دینشست و دلم لرز شیبه صدا یدوباره بغض مشهود  و

 الوند؟! یبر  یخوای! م؟یر ی_توروخدا نگو... تو کجا م

 را ندادم...  جوابش

.. الوند یخودت مراقبش بود شهی.. همیبود شهیچون هم ینسپرد  یالبرز رو دسِت کس چوقتی_تو ه
بگو قربونت برم.. حا حالت خو خوبه؟! ک  یز یچ هی هی! ال ال الوند.. ؟یشده؟ از.. از ما ناراحت یچ

 !؟ییکجا

 گردم... یمسافرِت کوتاه مدته.. برم هی.. نازدختر؟! شششی_ه

احساس کردم تماس قطع شده.. چشم از  یلحظه ا یبود که برا  قیکرد.. آنقدر سکوتش عم  سکوت
 ..دمیدخترِک خندان را مقابلم د  رِ ی دوختم و تصو یپر رفت و آمد گرفتم و به صفحه گوش  ابانیخ

 ..دونمیم یش ش شده.. م یز یچ هی هی هی_

 وقته گم شدم.... یلی.. من خ نازیکه منو از تو و تو رو از من دور کنه.. پر یز ی_نه چ
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  شتریرا ب  شی نفس ها یخواست صدا  یبه گوشم چسباندم.. دلم م  قایرا عم  یو گوش   دیباال کش  ینیب
 بشنوم.. 

 ! ؟یر ی_کجا م 

 دارم...  یخوب  یبرگردم واست خبرا ی_وقت

 ! ؟یر ی_کجا م 

زل زدم.. انگار عکس   شهیتازه کردم و به ماِه درخشان پشِت ش یخواست.. نفس  یجواب م مصرانه
 .. دیخند یبود و م  میروبرو نازیپر

 _مراقِب خودت و البرز باش... 

 .... تو هم مراقب خودت باش... خداحافظ.. ی_باشه.. ول 

 حال گفتم:   نیرفت... باا ینم یداشتم و دست و دلم به زندگ یخراب حالِ 

 اهت نازدختر... _خدا به همر

 و سکوت کرد؟!  دیخواست بگو یچه م  نمیتماس را قطع کردم... دخترِک غمگ و

کرده بود   دیعارف راندم... عارف دِم رفتن تاک یِ پدر  یرا به حرکت درآوردم و به سمِت خانه    نیماش
و دسته  ستادمیا یگلفروش  یمغازه  نیاول یرفت... روبرو ی دسِت خال شدیامشب را تنها نگذرانم... نم

به حتم از  دخواهدا یعقب گذاشتم.. خانواده   یصندل ی و رو دمیرنگ خر  یو آب دیاز رز سف  یگِل بزرگ 
و البرز...  نازیپر یو حاال ب  نازیپر یشدند اما من ابدا خوشحال نبودم.. چهار سال ب  یخوشحال م  دنمید

  هیثان نیاه نفسم را بسته بود... آخر ر  یز یکردند و چ یها داشتند از چند جهت بهم فشار وارد م هیثان
 انداخت...  یخِط اعصابم خش م یساِل کهنه داشت رو یها
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ماندم..   رهیرنِگ مقابلم خ  دیشدم و به کاِخ سف ادهیپ نیو دسته گل به دست از ماش  ین یری ش ی جعبه
فاخر بود که باوجود شکسته شدن همچنان پر ابهت پابرجا بود.... باران نم نم   یرمرد یبه پ  هیشب شتریب
و   نازیپر یِ از دور  رزل  نیشک ا یو ب  دیلرز یانداخت.. دلم م یلرز به اندامم م یو باِد سرد دیبار یم

سرعت به   تِ یخواست با نها ی را داشت که م  یدر اعماِق وجودم حاِل نهنگ ی ز یبود.. چ  یالبرِز لعنت
تاِک ساعِت    کیماندم؟! ت ی م دیبود چرا با یکه ماه هم فرار  یسقِف آسمان رِ یبرسد... ز  یشکخ

  دیکوب یبار قلِب ناآرامم م نیو تاکش چند کیکردم که با هر ت  یو حس م دیرس یبه گوشم م امی مچ
تلفن همراهم سکوِت کوچه را شکست و من به  یمشتم گرفتم.. صدا نِ یو دسته گل را محکم تر ب

که شاهِد   ییگذشتند و خدا یکوچه با سرعت م یکه در انتها ییها نیاطرافم زل زدم.. جز من و ماش 
به سمِت دِر    لشیرا برخالِف م میپاهارفتن داشت و   ی.. دلم هوازدی اسارِت روحم بود، پرنده هم پر نم

 یرا فشردم و تلفن همراهم سکوت کرد... چند لحظه بعد صدا  فونیمقابلم هل دادم... زنِگ آ یِ آهن
را فشردم و پا به   نی ماش موتیباز شد.. ر یک یت  یو در با صدا دیبه گوشم رس فونیگرم عارف از پشت آ

دار و درخت.. استخر در پشت ساختمان بود و   یکم دادبود با تع  یساده و دلباز   اطیداخل گذاشتم.. ح
  لیبازماندگاِن خاطراِت عرفان و سه  نیدانستم جزو آخر  ی که خوب م گرید نِ یعارف و دو ماش  نِ یماش

از هردو برادر بود و   یبه دو فرزنِد ارشدش داشت.. عارف نمود یدیشد یمرد، دلبستگ  نیبود... ا
  ینکیو ع  دیکش یبه راه افتادم.. عارف در چهارچوِب در انتظارم را م  ورا کنار زدم  دی... تردزیعز اریبس

  یآب ی چهارخانه  راهنِ یپ نِ ی باال زده بود خبر از کتاب خواندنش داشت... آست ی شانیپ  یکه تا رو
خانه،   نیماه سر نزدن به ا نیکرد که بعد از چند یرنگش را تا آرنج تا زده بود و لبخندش دلگرمم م

 دست دراز کرد و دسته گل را گرفت..  یز یداشتم.. جلو آمد و قبل از هر چ یبگیاحساِس غر

 تو هوا سرده.. ایتا حاال منتظرتم.. ب  رونیاز شرکت که زدم ب  ی_سالم.. خوش اومد

 کرد.. تمیکتم گرفت و به داخل هدا ینِم باران را از رو و

 ! ؟یبه خانواده برس ی_سالم.. ممنون.. وقت هم داشت

 تکان داد.. دییبه تا یسر 

 تو...  ای_داشتم.. ب

انداختم..  قی عم  ینگاه  میبه خودم ن واریتمام قِد نصب شده به د ی نهیچهارچوِب در گذشتم و در آ از
و   رهی .. کراواِت تیرفت.. با آن کت و شلوار کامال رسم ی دار م یبودم که به پا  یبه اعدام هیشب بایتقر
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خوفناک   یا اهچالهی وسِط س یخون یدو لخته  شتریکه ابدا به چشم شباهت نداشت.. ب ییچشم ها
 بود.. لبم کج شد و دسِت عارف پشتم را لمس کرد..

 بابا مامان اونجان..   ییرای_برو پذ

به  یآوردم و عارف در را پشت ِ سرم بست.. دست رونیو لبخند زد.. کفشم را ب   دمیسمتش چرخ به
  نییپا شدیباال وصل م یکه به طبقه  ییباالخره از راه پله ها مایو س دمیکش  مرتب شده ام یموها

 خوش از همان فاصله سالم داد.. یآمد و با رو

 .. نیخوش اومد  یلیخ ی لی_سالم آقا الوند.. خ 

  یگل انداخته.. لباِس بلنِد آب ی.. با همان صورت بشاش و گونه هاستادیچند لحظه بعد کناِر عارف ا و
  زی را داشت با تک برادِر عز  بای ز یِ هارمون کی  ِب یخاِم دخترانه هوِس ترک الِ یشک با همان خ یرنگ و ب 

 کش آوردم.. یاش... لبم را به طرِح لبخندکرده

 _سالم از ماست.. ممنون..

را از دستم  ی ن یریش  یجلو آمد و جعبه   دشیو سف  فیرد یاز دندان ها عیوس ییِ با همان رونما  مایس و
 گرفت.. 

 داخل! دیی..؟! بفرمانیدیون درد نکنه.. چرا زحمت کش _دستت

 یها  یدوشادوِش عارف به راه افتادم.. صندل  مایداد و من بعد از رفتِن س  یعارف با سر اشاره ا و
و من  میشد  ییرایزدند... هر سه باهم وارِد پذ  یبودن را جار م قهیکه عت یس ینف یو گلدان ها یاشراف

بزرِگ گوشه   زِ یم یواز سفره را ر  نی س نیکه داشت آخر دمیقبل از روبرو شدن با پدِر عارف، مادرش را د
سرکِش آتش فواره   یبا روباِن قرمز... *" انگار از رنگش شعله ها یگذاشت... سبزه ا یم نهیشوم ی
 .. زدیم

 _سالم سالم سالم پسرم.. چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد..

  رتریچشمگ  یدسته گل را کم داشت برا نیگذاشت.. انگار هم  زی م یرفت و دسته گل را رو شی پ عارف
 ..ستادمیشدن.. حنانه خانم جلو آمد و من با دو گام درست مقابلش ا

 آقا الوند اومده... ای _بابا.. ب
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 انداختم و گفتم:  نیی سر پا ما یتوجه به حرِف س  یب

 ... زدمیسر م د یمنه وگرنه با یسعادت  ی.. از بخوامیعذرم  یلی _سالم حنانه خانم.. خ

 حنانه باعث شد سر بلند کنم..  یِ لبخنِد صدا و

 مادر...  ای ... سِر پا نمون بی! خوش اومدی_نگو الوند جان.. تو هم مثِل عارفم 

جگر   یو شکن خبر از داغ نیحجم از چ نیکرده بود و ا  یشال مخف  رِ ی رنگش را ز یخاکستر  یِ موها
پدر و   یمادر؟! وقت ایاز سرم گذشت که درِد از دست دادن فرزند بدتر بود  یلحظه ا ی.. برادادیسوز م

ساِل نو  کردم؟! شِب  یچه م  دیدادم دل خوش بودم به حضوِر البرز و حاال با یمادرم را از دست م
 نفس تازه کردم.. یو با لجباز  دیکش یبد رِ ی بود... آخ البرز... آخ... قلبم ت

 ... دیاز من بود.. ببخش ی .. کوتاهنی_لطف دار

سال  ینمونده.. آقا جالل داره دعا یادیزماِن ز لیتا سال تحو مادر.. نیبش  ایحرفو نزن.. ب نیا گهی_د
 خونه..   یم لیتحو

 گفت:  متیمال و با   ستادیکنارم ا عارف

 ..یکنم سرما نخور  زونی _کتت نم داره.. بده آو

رفت که   یبه سمت  یوصف نشدن   یبا شور و نشاط  مایکرد و س یبا همان نگاِه مادرانه براندازم م حنانه
که  یآوردم و به سمِت عارف گرفتم.. با سر به همان سمت  رونی جالل آنجا بود... کتم را ب زدمی حدس م

را نشان   م یشعله کشان، ده و ن ی نهیشوم  یرفته بود اشاره کرد و ابرو باال انداخت.. ساعِت رو مایس
 عقد...  یعروس، سِر سفره  یشکسته  ی نهیآ هیداد و من تکه تکه بودم.. شب  یم

تر کن.. هوا هم قصد   ییگلو هی  ارمیب  یز یچ هیواست  ن یپسرم.. بش ای.. بیسادی_چرا هنوز اونجا وا
 ... یگرم ش نیبش نهیکنار شوم ایسرده... ب  یل ینداره آروم شه.. خ

اعتراِض پدرانه بود و من گردنم از   کجوریبه استقبالم  امدنین  نی.. ازدمیبه جالل سر م دیمن با یول
  دیاستقبال نرفته بودم با یکار و سردرد را بهانه کردم و تا فرودگاه برا ی.. حق داشت وقتکتری مو بار

 .. دمیشن  ی را م مایس یمکالمه   زیر ی.. صدادمیکش یکردنم را م  یجوِر کوتاه
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 سر به آقا جالل بزنم..  هی _حنانه خانم من اول 

 سر سفره.. دیای_باشه پسرم.. با آقا جالل باهم ب

و کناِر   ییرایقسمِت پذ نیتر یرنگ را رد کردم و در گوشه ا ییِر طاللوست نیمن معطل نکردم.. دوم و
امروز را که حتم داشتم  ی.. روزنامه دمیرا د دهیخم  رمردِ ی اشراف داشت پ یکه به دِر ورود یپنجره ا
  نهیداشت در آ  مایو رو کرده به دست داشت و نگاهش به هرکجا بود مگر خطوِط روزنامه.. س  ریبارها ز

صاف و با سِر    دنمیکرد و با د یم زانی را به گوشش آو زشی آو یگوشواره  واریبه د دهیسبکوچِک چ ی
کردم و سر   یمحسوسم را مخف   یدوباره سالم کرد.. خنده  یو با هول و شتابزدگ ستادیفروافتاده ا

 تکان دادم.. 

 ...ر یبه خ  دنی_سالم.. رس

 سردو خشک پاسخ گرفتم.. یمن شدم و سالم یلحظات  ینگاِه جالل برا رِ یمس

 _با اجازه من برم به مامان کمک کنم.. 

 یبود و هوا یخال نازی.. کالبدم، از عطِر پردمیعطر خنکش را به مشام کش یِ از کنارم گذشت و بو مایس
 شکالت به سرم زده بود..

 ..دمیرس  یزودتر به حضور م  دیاز مِن.. با ری _تقص

که   دیطول نکش هیاز چند ثان شتری ب  دیدرهم بهم زل زد.. شا یداشت و بااخم هاروزنامه بر یاز رو سر
وسط افتاد و جالل با   یا شهیش  زِ یم  یخش خش روزنامه به هوا بلند شد و قد راست کرد.. روزنامه رو

عبوس   یبه گود نشسته از او فرد ییگره کرده و چشم ها ی.. ابروهاستادیچندگاِم محکم مقابلم ا
 ساخته بود..

خوشحال    یلیرو از عارف گرفتم.. خ   تونیحال بودم.. رفِع کسالت شده؟! خبِر سالمت یای_از دور جو
 شدم..

بود که   یکرد انگار باِر اول یگذشت.. جالل همچنان براندازم م یلحظاِت آخر چقدر طاقت فرسا م نیا
 یا هیثان یز کردم و منتظر ماندم.. جالل برا تازه کردم و جلوتر رفتم.. دست درا ی ... نفس دید یمن را م

 کرد و گفت:  اردبه دستم و ینشست... فشار  میبازو یمکث کرد و دستم را گرفت و دسِت آزادش رو 
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 ...یای.. توقع داشتم واسه استقبال بدمیپرس ی_منم احواِل تو رو از عارف م

 کرد و چه بهتر..  یرا کتمان نم اشی ناراحت 

 از من بود! ی.. حق با شماست.. کوتاهستی مقبول ن  یعذر  چی_ه

 ضربه زد..  میبار به بازو نیچند

شدم به عارف هم گفته بودم هرطور شده    یدلخور م یلیخ  یومدی.. اگر امشب نمیاومد ی_خوب کرد
 ..ارهیتو رو با خودش ب 

باران   ی شهیش  یرو  دهیخم رمردِ ی پ رِ ی.. تصوستادمیگام فاصله ا کیو من هم با  ستادیپنجره ا کنارِ 
کردم..   یطوفان زده بود... من داشتم به الونِد بدوِن البرز فکر م یاز مرد یبه طومار  هیگرفته، شب

بعد درست    یشناختم و چند لحظه  یعارف را م یقدم ها یکردم.. صدا یحاِل جالل را درک م  بیعج
به  نهی.. دست به سزدی بخند مکه ل دمشید شهیدر ش  رشی و من از انعکاِس تصو  ستادیپشِت سرمان ا

 ما نگاه کرد و در آخر گفت: 

 از الوند.. نمی_الوعده وفا.. ا

چشم  لیعرفان و سه  یها نیاز ماش یو من به سخت دی پا چرخ یپاشنه  یتازه کرد و رو ینفس  جالل
 گرفتم..

 _خداروشکر.. البرز کجاست؟ 

به من  اش ی صوت یالبرز را در ذهنم بزرگ کنم... تارها  یبچه گانه  یکردم صدا یبستم و سع چشم
تلخ شد از   یکرد؟! طعِم دهانم به آن ی"داداش" خطابم م یرعلی ! مثِل امومرث؟یک ایشباهت داشت 
 زهرمار، تلخ تر... 

 ..  ادی_عمارت.. الوند از شرکت م

..  نمیم گرفته البرز رو بب شهِر غ هی و  مارستانیتو ب ی! دوست داشتم بعد از چند ماه زندگومد؟ی_چرا ن
 ..ای بعد با البرز ب ی.. دفعه رمی البرز رو از الوند بگ دنِ یقول د دیبا نکهیمثل ا
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اعتراض حنانه به گوش   یبه زبان آوردم که صدا فیخف یچشمم گذاشتم و چشم یراستم را رو دستِ 
 .. دیرس

 .. نیای نمونده.. زودتر ب یز ی چ لی_تا سال تحو

که پشِت نگاهش بود را   یجانانه زد و سر تکان داد.. من عمق حرف   یلبخندرو به من و عارف  جالل
 کردم..  یدرک م

 نشده..  ریتا د میالوند.. بر ای_ب

  نکهیفرستاد و قبل از ا رونی رفت.. عارف نفسش را شل ب ش یزد و جلوتر از من پ  میبه بازو یدست جالل
کردم و جالل به راهش ادامه داد..   یرد و بدل شود تلفن همراهم به صدا درآمد.. مکث  نمانی ب یکالم

 عارف رو به من گفت: 

 .. ای.. زود ب رمی_من م

آزاردهنده راحت   یصدا نیهفته از ا کیآوردم..  رونیب   بمیتکان دادم و تلفنم را از ج  دییبه تا یسر 
باال رفت... اول خواستم جوابش را ندهم اما در  بدنم یدما ومرثیرنِد ک یشماره  دنیشدم... با د یم
فوت کرد..   یگوش تماس را لمس کردم و تلفن را به گوشم زدم.. نفسش را در  یدکمه   یآن  مِ یتصم کی

 .. دمیفهم  یرا از رفتارش م  نیمدت کم ا نی کالفه بود و من در هم

 .. البرز کجاست؟ نیمن باش  یتو خونه  دی_االن با

 باران زل زدم..  مِ یو به قطراِت مال  ستادمی پنجره ا یو روبرو دمی پا چرخ یپاشنه  یرو

 .. یفهم  یم  یکه تصور کن یز ی زودتر از چ نویو ا ی کن یحماقت م ی_دار 

گذشته رو بند   یتا تکه پاره ها زنمی مونم.. وسِط راه جا نم یحماقتم م ی_اگه حماقت هم باشه، پا
 بزنم.. 

مرِد گنِگ چند  رِ یبودم.. تصو یسال ازش متوار  انِ یکه سال یگذشته امن راحت نبود حرف زدن از  یبرا
کردم؟!   یچه م  یرعل ی با ام دی.. باشدیداشت هرروز پررنگ تر م ومرثیام تازه واضح شده بود و کساله

  نیسنگ ومرثیک ی هیدادم؟! سا یپس م  ییچه تاوان ها دیبرادر از زبان دو برادرم با کی دنِ یشن  یبرا
  یگذشت.. کورمال کورمال به دنباِل اندک  یم میرو شی پ رِ ی که از من و مس نی بود... آنقدر سنگ
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موضوع خبر   نی... از ادریانداخته بود و ح یمن را در بد مخمصه ا یرعل یگشتم... ام یم  ییروشنا
 داشت...

 ...یدون  ینم  یچ ی_تو ه

 خوامم بدونم..   ی_نم

 یخانواده  یمکالمه  ین را به سوزش انداخت.. صدام ی نهیزد، س  گارشیکه به س یق یعم پِک 
 ..دمیشن  یزمزمه وار م  یلیدادخواه را خ یچهارنفره 

.. به حرف من  یرو به عقب برگردون  یز یچ یکه نتون  یببر   یبه حماقتت پ ی وقت  خوامی_الوند؟! نم
.. به عنوان پدرت نه.. به  ینگرفت ادی یدور موند بیرو چون از من و خاندان اد  زای چ یلیگوش کن.. خ 

 تا ابد ولت نکنه..   یمونی نکن پش یکنم کار  یبزرگتر دارم بهت گوشزد م هیعنوان 

نفس نفس زدنش خبر از حال   یسرد گذاشتم و چشم بستم.. صدا ی شهیش یدستم را رو کِف 
و   دیکش یداشت عربده م دیو شا  دیپر یم  نییانضباط باال و پا یخرابش داشت.. قلبم محکم و ب

 خواهد... یرا نم   یزندگ نیکرد که ا یحنجره پاره م

  دیاز باِر گناهت کم شه.. شا دی.. شا دینگرفتم؟! بگو و خودتو خالص کن.. بگو تا شا ادی وی! چو؟ی_چ
 ..ست ی.. حاال وقتش نومرثیخالص شم.. اما.. حاال نه ک  یکه تو جلو روم گذاشت یمنم از راه

 _الوند؟!

 کشاندم و سکوت کردم.. هیاطراف را به ر یاز هوا یمین

 !م؟یکه مثل دوتا مرد حرف بزن  رسهیم  ی_وقتش ک

 دور فکر کردم و چشم بستم.. یا ندهیآ به

 .. ای.. با البرز بد یاون زمان رس ی_وقت

  ومرث،ی بودم و ک   یبودم.. عصب یبا خودم روراست م   دیزدند.. با یاراده نبض م  یصورتم ب  عضالِت 
به شدت در هم گره خورده بود و مشتم کناِر رانم بود و فکِر الماس به   می.. ابروهاشدیآتِش خشمم م
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من دور..   ازالماس حاال در گردِن فرزندش بود و  یبه مغزم هجوم آورد.. گردنبنِد چهل تکه  کبارهی
 داشت..!  یبه البرز بود و چه آرامش هیالماس درست شب یچشم ها

 البرز تحت فشار نذار..  البرز رو وسط نکش.. منو با یِ _پا

 _باشه.. باشه.. فقط... 

 دندان گرفتم.. نِ ی نبود و لبم را ب یپشِت سرم را از نظر گذراندم... کس رِ یکج کردم و مس  گردن

 به البرز نزدم.. البرز پسِر منه.. از خوِن منه.. یب یآس چی_من ه

از   یتوجهم را جلب کرد.. عکس  زی م یرو ینکردم.. از پنجره فاصله گرفتم و روزنامه   یرا مخف پوزخندم
 ..دمیعکسش بود د یکه درست باال دهیاز حروِف به هم چسب  یبزرگ ترِ یو ت  استی ر زِ ی پشِت م ومرثیک

 "دیساِل جد  یروزها  نیالماس در اول  ی"آغاز به کاِر پروژه 

  جهی.. باهم به نتمیزن  یو حرف م   مین یش ی.. میاهِل مذاکره اصبرانه منتظرتم.. تو هم مثِل من   ی_ب
 !گم؟یم یچ یشنو  یالوند.. م میرس یم

 و عارف من را به نام خواند..  دیرس  یبزرگ به گوش م  ییرایاز پذ ون یزیتلو یِ مجر  یصدا

 _الوند؟!

 : دمیخط شن  یرا از آن سو ومرثیک یِ دادِن تلفن را داشتم که دوباره صدا انیپا قصدِ 

 _ساِل نو مبارک.. 

داد.. عارف در چهارچوِب در بود و  یتماس م انیشد و بوِق اشغال خبر از پا  کیسال نو شل توِپ 
و عارف خودش را به من رساند و مقابلم  دمیکش می.. چند نفِس مالدیرس  یلبخندش کمرنگ به نظر م

 دو دل بود و در آخر گفت:  یزدِن حرف  ی.. براستادیا

 _ساِل نو مبارک! 
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  یم بینص ی همه سال، ب نیفکر کردم که بعد از ا ی عارف را در آغوش گرفتم و به البرز  ِیعضالن کلِ یه
  یمن؟! امشب را چگونه به صبح م ایسوخت  یبرادرانه.. اما او در حسرتش م یبوسه  کیماند از 

 !دیرس  یم انی کرد و خسته بودم.. کاش جهان به پا یرساند؟! سرم درد م

 _سال نو مبارک... 

 .. میدوشم نشاند و چند ضربه به پشتش زدم و از هم فاصله گرفت یرو یمیمال ی بوسه

 باشه واست..   یکن.. انشاهلل ساِل خوب نیری کامتو ش ای_ب

گام فاصله گرفتم و قصِد  کیانشاهلل گفتم..  یِرلبیو سر تکان دادم و ز دمیبه صورِت ملتهبم کش یدست
در   یز یو فکم منقبض شد.. چ دمی.. به سمتش نچرخستادمیستم را گرفت و ارفتن کردم که عارف د 

 کردم... یو من درک م یکرد یتا درک م یشناخت   یعارف را م دینهفته بود که با  شیعمِق صدا

 نباشه! یالبرز خال  ی_جا

کرده بود    شهیعرق بودم.. البرز... البرز.. البرز.. چنان در من ر سیدستم مچاله شده بود و خ  نیب  تلفن
بود از بِن الوند... به سمتش سر چرخاندم و به زحمت   ری ناپذ  ییکه رشته کوه البرز در خاک.. البرز جدا

 لبخند زدم.. 

 _ممنون..

  نی.. حنانه اولمیکرد و باهم پا به سالن گذاشت تمیناگفته به جلو هدا یخاطر   نانِ یزد و با اطم  یپلک
را برداشت و با   ین یری ش نیبزرگتر ین یری ش یدوطبقه  یِ ن یبود که متوجه حضورم شد و از س  ینفر 

و دسِت آزادش   تداد باال گرف  یرا تا آنجا که قّد کوتاهش اجازه م ین یریآمد.. ش  شیمادرانه پ یلبخند
 قرار داد و گفت:  گرشیدسِت د رِ ی ز ین یری ش یتکه ها  یاحتمال زِش ی ر یرا برا

 مادر..  _دهنتو باز کن

  یمحبت دنِ یبلع یرفت و دهان باز کردم برا سهیر ما یداشت.. س ازی من و البرز، مادر ن یرابطه  و
  مایگفت.. س کیساِل نو را تبر هی بود که قبل از بق مایگاز زده را گرفتم و س ینیری ش  یخالصانه... مابق

  رهیجالل خ شستنِ از ن یاحتمال  یر یرا از مادر به ارث برده بود.. گردن کج کردم و به مس  ییخوشرو
 یقاب نگه م کیرا در   رمردشیکرد که دو ش ینگاه م واری از د یکه داشت به گوشه ا دمشیشدم و د
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  تنگ داشت.. عارف از کنارم گذشت و تا کناِر پدرش رفت  یشانه اش خبر از دل  ِف یداشت... لرزِش خف 
بر سِر عارف   یو دست دمید شیها یکتِف راستش نشاند و من برِق اشک را در قهوه ا یرو یو بوسه ا

 و زمزمه کرد:  دیکش

 .. یپسرم.. زنده باش ی_زنده باش

از وجودت   ی میکه ن  یالبرز را حفظ کن... سخت بود جشن گرفتِن سال ایدعا از ته دل بود.. خدا نیا و
 را نداشت.. 

 . _ساِل نو مبارک...

  رمردی و لرز به تنم نشست.. با دل و جرات جلو رفتم و صورِت پ  دمیالنه کرده پشِت نگاِه حنانه را د غمِ 
عبوس و   یکرد... چهره ا ریخ یدعا  مایمن و عارف و س ینمناک برا یرا بوسه زدم.. با همان گونه ها

  مانی لبها یرو   یتصنع دهرچن یبودند که باز لبخند مایداشت... در آخر حنانه و س ایبه وسعِت در یدل
عارف   نِ ینگاِه سنگ  رِ ی سرخ و ز ییبا گونه ها  مایو س دمی کش رونیکتم چند تراول ب  ِب ینشاندند... از ج 

 یناز یانداخت.. پر نازی پر یها ینوجوان ادِ یاز گونه اش من را به  فیخف   یاز دستم گرفت و عارف با گاز 
  کی ن یسال یآرزو میبود که برا یکس  نیاو اول شهیتماس نگرفته بود.. هم کیعرِض تبر  یکه هنوز برا

 نفر بود؟! نی اول ومرثی را داشت و امسال... ک
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 _آقا الوند؟! 

قرص   چیو هنوز از شِب گذشته سر درد داشتم و ه یدار یخواب و ب نِ یماب  ییعالِم خلسه بودم.. جا در
را جمع کردم.. هوا مطبوع بود اما  میاز پاها یک یو  دمیکرد.. به پشت دراز کش یافاقه نم ییو دارو

شکستِن گرما نبود... نفسم را پوف   یخنک کننده چاره  ستمیآزاد نه س یداشتم و نه هوا یحاِل خفگ
 و روشِن اتاق... کی فرستادم و پلک باز کردم به تار رونی مانند ب

 _آقا الوند؟! 

پوسِت   شی داد و خنکا یرنگ را تکان   دیسف رِ ی حر یپرده ها یود.. باِد بهار صدا توهم نب  نیا انگار
 ...دیصورتم را جال بخش

 _بله رستم...

تخت   یاستراحت رو  یقیدقا یبرا  یدستم را باال آوردم.. ساعت از هفِت شب گذشته بود.. وقت مچِ 
 بودم دو بعد از ظهر بود... دهیدراز کش

 !ن؟ی_شما خونه ا

  یبا پوست یجوگندم  یی .. شکِم بزرگ و موهادمیدر د یتپلش را در آستانه   کلِ ی بعد ه یچندلحظه  و
رستم  دمیخر  یرا م الیو نیا یبود و وقت  الیزمخت و کار کرده... باغباِن و یآفتاب سوخته و دست ها

 کرد... یم  یزندگ  اطیح  یانتها یچوب یده سال بود که در کلبه  

 _آره...
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 کردم...  دارتونیاگر ب  دیانگار.. ببخش نیخسته هست  ی_ساعِت خواب آقا... حساب

حس و حال بودم..  ی.. هنوز رخوت داشتم و بدمیبه صورتم کش  یتخت بلند شدم و دست یرو از
 حجم از استراحت عادت نداشتم...  نیدمار از روزگارم در آورده بود.. ابدا به ا یکار یب

 ..یردک  یم دارمیزودتر ب دی_با

 _من خبر نداشتم آقا.. شرمندم.. 

 رفت..  شی... تا کناِر پنجره پ دیکش یلهجه داشت و حروف را م یاندک

  یلیخ ی فصل سرماخوردگ نی! تو ا ن؟یسرما بخور نی خوا یسرده آقا.. نکنه م یل یخ  رونیب ی_هوا
 کنه... یم دایو ادامه پ ندازهیبده.. آدم رو از پا م

بست و من تا کناِر    یبرق را زدم و فضا روشن شد.. رستم داشت پنجره را م دی را ندادم و کل   جوابش
 رفتم.. حوله ام را به دست گرفتم و گفتم:  شی پ وارید یکمِد گوشه 

 _آب گرمه؟!

هوِس دوش   هویکنه شما  یدارم.. معلوم نم یهمش آبو گرم نگه م یشما اومد ی_آره آقا.. از وقت
 ...؟!ی.. راستزنه یم  گرفتن به سرتون

آمد و با    شیو تا کناِر تخت پ دی .. دست از کار کشدمیدوشم انداختم و به سمتش چرخ  یرا رو حوله
 گره خورده گفت:  یشده و ابروها زیر یچشم ها

 ..نیومد ین رونیمن تا صبح پلک رو هم نذاشتم.. کل امروز هم که ب شبی_سرتون بهتر شده؟! د

پوسِت سرم مدام در حال ورجه وورجه کردن بود و پا    رِ یز یدست بردار نبود.. انگار جنبنده ا سردردم
 .. دیکوب یم

 کار داشتم.. کمی_خوبم.. 

 کنم..  یمنم شامو حاضر م یر ی_خداروشکر.. تا شما دوش بگ 



 سکون

454 
 

تب  تخت را مر یرو یکه رستم داشت ملحفه  دمیتکان دادم و از اتاق خارج شدم.. د دییبه تا یسر 
را   یکردم و در چوب یرا ط  ضیعر  یمانده بود... راهرو ی کرد.. پتو همان گوشه دست نخورده باق یم

به  امچوب مد یرنگ روشن شده بود و بو ییطال یها  وارکوبیبه داخل هل دادم.. سراسِر راهرو با د
خواند   یلب م  رِ یرا ز  یشمال یکه داشت ترانه ا دمیشن یرستم را م یزمزمه  ی... صدا دیرس  یمشام م

دوِش آِب    رِ ی آوردم و ز رونیرا ب می برق را زدم.. لباس ها د ی.. وارِد حمام شدم و کلزدی بشکن م یو گاه
 میچوب و شکالت به هم ربط داشتند؟! موها یذهنم پراکنده شد.. بو یلحظه ا یو برا ستادمیسرد ا

حرف زده    نیشِب گذشته با پرو  نی... همدمیکش یقیکردم و نفس عم  تیرا با دو دست به باال هدا
 .. دمیرستم را شن یبودم... چند تقه به در خورد و صدا دهیرا از دور شن   یرعلی ام یصدا یبودم و حت 

 .. ممکنه صواتونو نشنوم..نیی طبقه پا  رمیآقا؟! دارم م دیالزم ندار یز ی_چ

 ..شدیحمام اکو م یدر فضا میصدا

 _نه برو.. 

خون در رگ   ی... انگار به جادمیلرز یوجود نم نیرد بود و با اس ی لیگفت و رفت.. آب خ یا باشه
بلندتر شده   شهیاز هم شمیامتداد داشت و ته ر میتا لب ها میبود... موها انی سرِب داغ در جر میها

انگار   میبه خودم زل زدم.. پوستم سرخ بود و چشم ها واریبه د دهیکوچِک چسب ی نهیبود.. از آ
  یپا بند نبود و مدام در گردش بود... سردردم عمق گرفته بود و احساس م  یداشتند که رو یگمشده ا

.. حوله  دمی حمام کردنم رس یو به ادامه  دم ی... پوف کشدیرس  یم نیدرد به اعماِق زم نیکردم عمِق ا
چوب و فرِش   یرو میها یینداختم و از حمام خارج شدم.. دمپاسرم ا یو کالهش را رو  دمیپوش

  یو وارد اتاقم شدم.. ت  دمیشن  ینم  نیی پا یاز طبقه  یی صدا چیکرد... ه یکف خس خس م  ِک یبار
  تینمدارم را رو به باال هدا یو با دست موها دمیو شلوار گرمکِن همرنگش پوش یگرِد مشک  قهیشرِت 

  التیتعط نکهی.. سه روز گذشته بود و هرروز با عارف در تماس بودم.. بااستادمی ا نهیآ یکردم و روبرو
کرد و چه بهتر..   ینم  ریی تغ سیبنو رزای خواند.. م یکرد و آخر شب ها را کتاب م یبود اما عارف کار م 

شناس بود و مرِد عمل...   فهیگرفتم و مرتبشان کردم... عارف وظ  یرا تا حدود میموها یِ س یبا حوله خ
... دستم را به نرده شدندیباز م ای شد که رو به دریبزرگ م یراهرو شامِل چهار اتاِق خواب و دو پنجره 

سمِت راست...  ییرای پله ها و سمِت چپ بود و پذ یرفتم.. آشپزخانه در انتها نیی گرفتم و از پله ها پا 
سر و صدا داشت شام   نی... رستم در آشپزخانه بود و با کمترری حر یو پرده ها  یچوب یها یصندل

و کناِر مبل ها رها   زی م یرو یکتاِب مهندس نیو چند ینقشه کش  لِ ی... اسباب و وسادید یتدارک م
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گذشت...   یم یهفت ساعت  زدمی که داشتم با آن ها سر و کله م یبار  نیاز آخر بایشده بود و تقر
 کردم؟!  یچه م دیحجم از سردرد با نیو خودم را لعنت کردم.. با ا دمیبه گردنم کش یدست

 !ارم؟ی ب نیدار لی قهوه م ای یباشه.. چا  تی! عاف ن؟ی_آقا اومد

تکان دادم    یدر حاِل تکه تکه کردِن گوشت بود... سر  یبزرگ  یکه با چاقو دمیو د  دمیسمتش چرخ به
 و گفتم: 

 قهوه... ستی _اگه زحمت ن

 مش باال آورد و لبخند زدرا تا کناِر چش دستش

 چشم... ی_به رو

و   دیبار یدادم.. باران داشت با شدت م هیتک   شیکنار ی  وارهیرفتم و کتفم را به د  شیکناِر پنجره پ  تا
نه  یاز فاصله ا یطوفان  یایکم از در یگشت... تکه ا یبه باال برم یمتر  میهر قطره باران تا ارتفاع ن

مواج به  یا یدر چقدرداد..  یم هیرا به ساحل هد   شیقرار یو ب  زدیچندان دور مشخص بود که موج م
 رنگ با عطِر شکالت...   اهیس ییایشباهت داشت.. در نازیپر یموها

 _سالم...

بودم باعث شد سر بچرخانم و با   دهیکه به وضوح شن   یو سالم  یباز و بسته شدِن در ورود یصدا
 ...دمیآب ابرو در هم کش ِس ی خدخترِک  دنِ ید

 !یکرد رید یلی! خ؟ی_سالم.. دختر کجا بود 

 گل انداخت..  شیانداخت و گونه ها نیی سر پا شرمزده

 ینشد.. آخرشم مجبور شدم همه  رهی بابا.. به خاطِر بارون بود.. هرچقدر صبر کردم آروم بگ دی_ببخش
 رو بدوم...   ریمس

... از پنجره  دیدرخش یفر و بلندش م یمژه ها نِ یسبز رنگش از ماب یتر شد.. چشم ها ظیغل اخمم
 فاصله گرفتم و به سمتش رفتم...

 _سالم...
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تا به ابد فراموشت   یدید یم  کباری که اگر  ییداشت.. از همان نگاه ها ییجادو  یرستم نگاه دخترِ 
 ...شدینم

 زد... رون ی بزرگ از آشپزخانه ب یباهمان چاقودو دستش را مقابلش در هم قالب کرد و رستم  هر

 !؟ی مراقب خودت باش دی! نبا شه؟یخطرناک م یل یاطراف خ نیا دیع التی_چندبار بگم تو تعط

از کلماتش را متوجه نشوم..  یل ی خ شدیباعث م  ظشی غل یشده بود و لهجه   نیخشمگ  یلیخ رستم
به جلو برداشت دست بلند کردم و حرف در   یانداخت و رستم گام نیی سر پا دهیدخترک ترس  یوقت

 ..دیدهاِن رستم ماس

 دنبالت.. امی م نیافتاد زنگ بزن من با ماش  یاتفاق نیبودم و چن   نجایبعد اگه من ا ی_دفعه 

 دختِر رستم سر بلند کرد و هاج و واج براندازم کرد.. فرشته

 حواسش به کارهاش باشه..  دیختر بزرگ شده باد  نی.. استیشما ن ی فهیآقا؟! وظ  هی_چه حرف

 .. سرم درد داشت تنها لب زدم: دیگونه اش لغز یلجوج رو یو قطره اشک دیلب گز فرشته

 فرشته خانم..  اریفنجون قهوه ب هی_واسم 

و رِگ   رتینشده بود که چشم گفت و پا به فرار گذاشت.. انگار از غ  انیهنوز حرفم به طور کامل ب و
هم   نجای رفتِن فرشته زل زد.. از هم رِ ی و به مس دیدرش وحشت داشت.. رستم پوف کشپ یبرآمده 

را پاک   شاش اشک   یلباِس شمال  نِ یبود و با آست ستادهیا ییظرفشو نِک یمعلوم بود که فرشته رو به س
 کرد.. رستم دهان باز کرد که گفتم:  یم

 تا نکن رستم..   ینطور یدختر ا نی_با ا

  یو لرزاِن فرشته گرفتم و به رستم دوختم که با پشِت دستش عرِق رو فی ظر یاز شانه ها چشم
 بود؟! ییچه هوا نی.. اختیر  یرا خشک کرد... تنها نبودم و رستم هم عرق م اشی شانیپ

 ..ی مشت جوون الت و الابال هیاز  شهی.. شب ها پر مشهیاطراف شلوغ م نی_من نگرانم.. ا

 حال گفتم:  نیم قبول داشتم بااگفت و من ه یم راست
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 رستم..  اریدختر در ن  نیرو سِر ا گهید یکی یها طنتیو ش یندونم کار  ی_تالف

گفت و به  ی.. با اجازه ا دیبه چپ و راست تکان داد و پوف کش یکالمم شد که سر  یمتوجه معنا انگار
گفت و   یز ی چ یِرلب ی و رستم ز دیخودش را کنار کش دهیکه فرشته ترس دمیسمِت آشپزخانه رفت.. من د

بود.. به  دنیلرزانش قابِل د یاما شانه ها شدینم  دهیشن یا هیگر یفرشته شدت گرفت.. صدا ی هیگر
تا   دیکارم رفتم.. با زِ ی به خودم دادم و تا کناِر م  ینداشت... تکان یر ی دادم اما فرشته تقص یرستم حق م

نشستم و رو به  یصندل یکردم.. رو  یکار را تمام م  نیا ی هیاول یه انقش التیتعط انِ یقبل از پا
با من فاصله داشت و جسمش   م روشن، به قاِب کوچِک عکس البرز زل زدم که تنها چند قد ی نهیشوم

  ییداشتم نه توانا یتنبل یببرد.. گوش ها ادی که نوازش را از  یدور بود... لعنت به دست لومترهایک
 را داشت نه البرز...  نازیپر یصدا دنِ یشن

 آقا...   دیی_بفرما

 یقامتش رو ی هیبود زل زدم.. سا ستادهیسرم ا ی قاِب عکس چشم گرفتم و به فرشته که باال از
ترِس فرشته بود.. دست دراز کردم و   یایدروِن فنجان، گو عِ یواِر ما رهیصورتم افتاده بود و لرزِش دا

 ستش را عقب بکشد گفتم: د نکهیفنجان را گرفتم اما قبل از ا

 ؟ی_تا به حال تو جنگل گم شد

ابروانش بود و چشم  نِ یو کم عمق ب کیبار نِ یباز نگاهم کرد.. چند چ مهین ی و واج و با دهان هاج
 .. زدیسبز رنگش برق م یِ وحش یها

 اطراف رو بلدم! نیا ی_نه.. من همه 

 ! ؟یغرق شدن رفته باش یاومده که تا پا شی_تا حاال واست پ

به   ینگاه  می.. نستادینگاهم کرد.. دستش را از دوِر فنجان رها کرد و صاف ا یشتر یبا تعجب ِ ب  نباریا
 را به دندان گرفت:  نشییپشِت سرش انداخت.. رستم همچنان در آشپزخانه بود و فرشته لِب پا

 _نه آقا.. شنا هم بلدم.. 

 انداخت.. لعنت به بعِد مسافت...  یم نازیپر ادِ ی دخترک من را به  ی دهیترس  ی چهره

 ! ؟یاز خودت دفاع کن یبهت حمله کنه بلد ی_اگه کس
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 مشت شد...   فشیظر یانگشت ها نِ یدامنش ب ی گوشه

 داده..  ادیتونم.. مامانم بهم  ی_م

 ...دمی را شن اشی رلبیدندان گرفت و آِخ ز نِ یزده باشد لبش را محکم ب  یانگار حرِف ممنوعه ا و

 داره... اجی! لطفا؟! بابام به کمکم احتمن برم؟ شهی_م

 میانداخت.. تِن صدا نیی گام به عقب برداشت و سر پا  کیگذاشتم و بلند شدم..  ز یم یرا لبه   فنجان
 آوردم و گفتم:   نییرا پا

فکر کن که تو   نی... به ایآدرسو بلد یوقت یگم شد حت شهی.. میشنا بلد یوقت  یغرق شد حت شهی_م
 یچ  یشی.. متوجه مزنهیم  نیشه تو رو زم  دایتر پ  یاز تو قو یک ی ی.. وقتیست یتر ن یاز همه قو

 ! گم؟یم

 ...دیدزد یرا ازم م اشده یترس نگاهِ 

 خواد... یتو رو م  رِ ی... رستم خ یطی... تو هر شرا یکن اطیکه احت نهیراه ا نی_بهتر

 پشت پنجره...  به جنگلِ  هیشد.. شب یسبزش باران  یها چشم

 ...یبر  یتون  ی_م

بعد   یحرف پشت کرد و رفت و چند لحظه  یکرد.. تواِن حرف زدن نداشت که ب  ن ییرا باال و پا  سرش
 که گفت:   دمیرستم را شن  یصدا

 _برو لباساتو عوض کن.. زود هم برگرد... 

تازه   یجرعه از قهوه  نیزل زدم.. اول  زیم یپهِن رو ینشستم و فنجان به دست به کاغذها یصندل یرو
ممنوع   دنشینوش یام بود که گاهبه خاطرم آمد.. نگراِن خواِب شبانه  نازیحرِف پر دمیدم را که نوش

سرم آوار شد.... از دست   یابعادش مثِل بختک رو یبا همه   یهدف کج شد و دلتنگ ی... لبم بشدیم
دائما از   ا یرا موقتا  نشیکه با ارزش تر دیفهم یم یرا کس نیبدتر از نداشتن بود... ا شهیدادن هم

 دست داده باشد... 
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  ینابسامان  یِ رستم گوشم را پر کرد.. زندگ یکه از مقابِل پنجره رد شد و غرولند کردن ها دمیرا د فرشته
  یباخودم فکر م  یو طعِم تلخش را مزه مزه کردم.. گاه  دمیاز قهوه نوش یمرد... جرعه ا نیداشت ا

که تازه به چند  ییذهاکاغ یگذاشتم و رو زیم یرا رو یقهوه؟! فنجاِن خال  ایکردم که من تلخ تر بودم 
  یبعض یای زوا یشده بودند خم شدم.. قلم به دست گرفتم و با خط کِش پهن  نیخط و خطوط مز

  میو تقس  قیافتاده بود پر بود از جمع و تفر نی زم یکه رو یخطوط را محاسبه کردم... دفتِر صد برگ
  داریتازه از خواب ب نکهیبااوقفه بود... سر درد داشتم و   یدوره تالِش ب کی یکه نشان دهنده  ییها

  یبه استراحت  ازیسوخت.. حق با عارف بود من ن  یشده بودم و دوش کرفته بودم اما پشِت پلکم م
دانم چقدر گذشته بود  ینقشه متمرکز کنم... نم یکردم ذهنم را رو یبودم... سع زاری داشتم که ازش ب

 ..دمی رستم را شن یکه صدا

 _آقا؟!

 جوابش را دادم:  زی م یرو دهیشده و خم زیر یکردم و با همان چشم ها یرا طراح  یوسواس خط  با

 _بله رستم؟

 ! ارم؟یواستون قهوه ب ای دیخور ی_شام م 

 محاسبه کردم...  یرا فرض رهیدا یخطوِط منظِم انتها  یای و زوا دمیکش یا رهیدا  میاستفاده از پرگار ن  با

 _شام بخورم بهتره... 

 .. دمیچشم د یتپلش را از گوشه   کلِ یه و

 رو حاضر کنه.. زیم گمی_چشم.. پس به فرشته م

 ..نی _واسه سه نفر بچ

 متعجب سکوت کرد و در آخر پرسشگر گفت:  یاندک

 !؟ی_چ

سوخت و خودم را لعنت کردم که   یم  یدگی انداختم... کمرم از خم زیم یکردم و خط کش را رو سربلند
 نداشتم.. یطراح   زِ یم کیچرا 
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 ..میخوری _باهم شام م 

 انداخت.. ینگاه مین  زیم  یرو یو به نقشه  دی کش ششیبه ر یدست

 و...  میکن  یدرست کرد همونو گرم م  یز یچ هیکه.. بعدم فرشته ظهر  شهی_نم

 بودم..  دهیکش  ییدر تمام سه روِز گذشته تنها یحوصله از جا بلند شدم.. به حّد کاف یو ب  دمیکش پوف

 .. میخور یگرم هست.. باهم م ی_غذا

اش زل زدم که هدف از همان باال به صورِت آفتاب سوخته یکرد.. ب  یسر بلند م دیبا دنمید یبرا
 گفت: 

 آقا... ستیست ن_آخه در

کرد.. عطِر خوشش   یرا از غذا پر م  زیتکان دادم و به سمِت آشپزخانه رفتم.. فرشته داشت م  یسر 
سرِخ  یبا گل ها  دیبشقاِب سف کی را به خاطر آوردم.. ناِن تازه و  یکرد و تازه گرسنگ یمدهوشم م

چون  شتهکه به حتم فر یترش  یماست... پارِچ آب و مقدار  یمعطر و کاسه ا یِ از سبز  یکوچک... سبد
 دانست گذاشته بود... یمن را نم ییغذا ی قهیسل

 _دوتا بشقاب اضافه کن..

گرد شده براندازم کرد و رستم کنارم   یی.. با چشم هاستادیو صاف ا دیکش  نیهول شده ه فرشته
 ..ستادیا

 همون کارو انجام بده..  دهیدستور م  یآقا چ  نی _دخترم.. بب

 فروافتاده گفت:   یگذاشت و با سر  زیم  یرو و فلفل را نمکدان

 کنم آقا؟!  کاری_چشم.. چ

حاِل نفرت گرفتم و قلبم به کوبش  دادیکه در فکرم جوالن م یز یبود.. از چ دهیدخترک ترس  چقدر
نزند؟! آِب دهانم را قورت دادم و پشِت    یبه سِر دخترک آمده باشد و از ترس حرف ییافتاد.. مبادا بال

 نشستم.. زیم
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 ..میخور  یاسه خودتون هم بکش.. باهم غذا م_و

به رستم نگاه کرد و متوجِه عالمِت دستش شدم و فرشته چشم گفت و دست   ج یدستپاچه و گ فرشته
در ذهنم   شتریرا ب یخورشِت خوش رنگ و لعاب، گرسنگ  یدرشِت گوشت رو  یبه کار شد... تکه ها

دندانم  رِ یپخت طعِم احساسش را ز  یرا م  یز یبود و هربار چ یعال نازیکرد.. دستپخِت پر یم یتداع
آخِر شبها تلفنم را روشن   یگرفت... گاه ینم یمن از حالم خبر  یکردم.. دخترِک دلشکسته  یم حس

و سمِت راستم نشست.. رو به هر   زیبود که پشِت م  ینفر  نی کردم و زنگ نزده بود.... فرشته آخر یم
 م: هم بودند گفت یدو که روبرو

 نوش جان...   دیی_بفرما

از نان را به دست گرفتم و به دهان گذاشتم.. با سر   یهردو تشکر کردند... دست دراز کردم و تکه ا و
  ی.. رستم به نظر گرسنه مدینوش یو با اکراه جرعه ا  ختی آب ر یوان یدادم و فرشته ل یبه رستم اشاره ا

داد.. طعِم  یم  تشیا گرِه ابروانش خبر از رض لقمه را او به دهان گذاشت و باز شدنِ  نیو اول  دیرس
انداختم.. قاشقش را از  ی نگاه میخورشت را دوست داشت.. چند لقمه که خوردم به فرشته ن

 کرد...  یآهسته فوت م یلیدروِن بشقابش پر کرده بود و داشت خ  اِت یمحتو

 ه؟ ی! رشتت چ؟یخون  یدرس م  دمی_شن

 مکث گفت:  یمعطر را به سمِت دهانم بردم و فرشته با کم  یِ برگ از سبز  چند

 ! شمی_بله.. اگه خدا بخواد معلم م

 خورد...  ی.. به وجناتش مدی باال پر میابرو یِ تا کی

  ا ی یتونم بهت کمک کنم اگه دوست داشته باش ی.. من منی.. آفریدار  یا یقو یخوبه.. اراده  یل ی_خ
 ... یکه به مشکل بخور   یتیتو هر موقع

درخشان در چشمش   یکرد و قاشقش را دست نخورده به داخِل بشقاب برگرداند.. دو ستاره  ربلندس
 روشن شد..  

 آقا؟! نیگیم ی_جد
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و رو به رستم که   دمید یافتاده بود را به وضوح م انیپوسِت فرشته به جر  رِ یکه ز  یاقیو اشت  شور
 سکوت کرده بود گفتم: 

 !؟ی.. امسال کنکور دار ی_بله... کامال جد

 بعد..  کسالی_نه آقا 

 حرِف فرشته گفت:  یدر ادامه  رستم

 ! ؟یچ یعن یبخت.. دانشگاه  یازدواج کنه و بره خونه    دیکنکور بده.. دختر با ستمین  یمن راض ی_ول

  نیدامِن چ یفرشته به غم نشست و هردو دستش را رو یطرِز تفکر را داشتم.. چهره  نیا انتظارِ 
 انداخت..  نییدارش گذاشت و سر پا 

 ! یدی.. خدا رو چه دخورهی چرخ م کیباال هزار و  یبنداز  یرو وقت بیس هی_تو درستو بخون.. 

به غذا نداشتم.. با   یلیم چیکرد.. ه دوارشینثاِر دخترِک ام  ییو رستم پوف بلندباال دیآه کش فرشته
به خوردن نداشتم و از سردردم کاسته   ییسوخت اما اشتها یگرسنه بودم و هنوز معده ام م نکهیا

و عرِق   تمبرداش یاز دستمال کاغذ ی.. برگ ختمیر یبدنم باال بود و عرق م  ینشده بود.. هنوز دما
 را گرفتم.. نفسم را فوت کردم..  امی شانیپ

 _چشم آقا...

باعِث نخوردِن مهمان ها   امیی اشتها یخواستم ب  یگفتم و چند لقمه را به زحمت فرو دادم.. نم یهوم
چند قاشق   یخورد و فرشته با همان اضطراب و استرِس قبل  یم اقی شود.. رستم هنوز با شور و اشت

 یفه وق  یروِز بارِش ب نی.. امروز سومدیرس  یکوبِش قطرات ِ باران به گوش م یخورد... هنوز صدا
 ..دمی.. دست از خوردن کششدیباران بود و لحظه به لحظه بر شدتش افزوده م

 _دستتون درد نکنه.. خوشمزه بود.. 

 _نوِش جان.. 

 گفت:  فیضع  یلیرا فاصله دادم و بلند شدم.. هردو از جا بلند شدند و فرشته خ  یصندل

 _نوش جون...
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 تکان دادم و گفتم: یسر 

 به کارام برسم... دیبا.. من نی _شما غذاتونو تموم کن 

 واستون..  ارمی کنم م یدم م ی.. چادی _باشه آقا.. راحت باش

که داشت    دمیرستم را شن  یزدم.. ناخواسته صدا رونیتکان دادم و آهسته از آشپزخانه ب یسر  دوباره
 کرد.. یم  خیدخترش را توب 

 و....  یخون  یم یدرس دار  گهی د کسالی .. یدانشگاه رفتن فکر کن یدرباره  گهید خوامی _فرشته.. نم

  زیکردم... دوباره پشِت م  ینم یآمد کوتاه یاز دستم برم ی.. اگر کمکدمیسرعت بخش میبه قدم ها و
داشت و فرشته   لیقبل از ورود به دانشگاه قصِد ترک تحص یرعلی.. امدمیکش ی ق ینشستم و نفِس عم

البرز به سرم زده   یمن را؟! هوا  ایقصِد تباه کردِن خودش را داشت  یرعل یدرس خواندن... ام یآرزو
.. خط ختمیر یداشت.. حالم ناخوش بود و مدام عرق م  ازی را ن  ییتنها نی.. البرز ازدمیبود اما زنگ نم 

  نِ یب  یز یکردم.. چ یتوجه  ی خم شدم و به سوزِش پشِت کمرم ب  زیم یبه دست رو ای کش و گون
و هر چند    شدیآب و علف م یخشک و ب   یابانیبه ب هی شب  میسوخت و مدام گلو یبشدت م  امنهیس
 یدسته داِر چا یها وانیبود و ل ی.. باران به قوت ِ خودش باقدمینوش یآب م یجرعه ا  کباری قهیدق

 میداد.. ن ی از چراغ ها خاموش بود و خبر از رفتِن رستم و فرشته م یمیرا پر کرد.. ن زی دور تا دوِر م
شب را   مهین  کیرنگش  اهیس یانداختم و عقربه ها  ییرایپذ یبه ساعِت شماطه دار ِ گوشه  ینگاه

تا کناِر   دهیکردم و خم یبه بدنم دادم... تک سرفه ا یگفتم و کش و قوس یِرلب یدادند.. آِخ ز ینشان م
بلند روشن شده   هیشکل و پا یچند چراِغ فانوس  یبه واسطه  یرونیب یرفتم.. محوطه   شیپنجره پ

پنجره را باز کردم و   یشدند... ال  یم دهیسو و آن سو کش نیبود و شاخ و برگ درخت ها محکم به ا
پوستم نشست..   یباد رو یو چند نِم باران به واسطه  دیبه پوسِت تبدارم رس رونیب یهوا یخنکا
خالص را به  ژنِ یاکس  قیرا با دست رو به عقب هل دادم و عم میو موها دمیبه صورتم کش یدست

قصِد خوب شدن نداشت.. پنجره را   یلعنت نیکرد.. ا ی کشاندم و به سرفه افتادم.. سرم درد م امهیر
را به   فیدسته داِر کث یها وانیرفتم و ل  شیپ  زی شدِن هوا، باز نگه داشتم و تا کناِر م هیتهو یاندک  یبرا

دانستم..  یرا نم  شدیم ادینوِر فضا کم و ز  ای شدیکمتر م دم ید نکهیدست گرفتم و تا آشپزخانه بردم.. ا
به جانم افتاده بود و   جهیگرفتم و چند گام برداشتم.. سرگ واریرا به د ستمموقِع برگشت از آشپرخانه، د

کوب روشن شده   واریشدند... فضا با نوِر چند آباژور و د ی حس تر م  یب هیبه ثان هیثان میدست و پاها
داد و چند نفِس   یرا تکان ری حر ی ... باد پرده هاشدیبا رعد و برق همه جا روشن م یبود و هر از گاه
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را زدم و قاِب عکس البرز را   دشیکار کردن نداشتم.. ق یبرا  یرفتم اما توان  زیو تا کناِر م  دمیکش قیعم
.. شدی مدام تار م دمیرفت و د  یم جیکاناپه نشستم.. سرم گ یرو نهیبه دست گرفتم و کناِر شوم

بود و نوِر کم باعث    لمالبرز مقاب رِ ی .. تصودمیکاناپه دراز کش یرو  بای آوردم و تقر  رونی را ب میها ییدمپا
داد..  یکه تازه شروع شده بود لبخنِد البرز را نشانم م یاما رعد و برق نمینب   یچهره اش را به خوب شدیم

  ینشست م  یلبش م یکه گوشه  یدزدک  یرا از لبخندها  نیمن خوشحال تر بود.. ا یب شهیهم
نوشته بود " شکاِر لحظه ها..  کس از البرز گرفته بود و درست پشِت ع  نازیعکس را پر نی.. ادمیفهم

کمرنگ از لبخند کش آمد و زمزمه   یعشق به الوند!" لبم به طرح با  میلبخنِد بانمِک البرز جونم! تقد
 کردم: 

 ...شمی.. نمشمی_سّد لبخندت نم

 را شکست..... الیو  زِ یخفه تر و نامفهوم تر سکوِت وهم برانگ یبعد یها شمینم و

 

 

 

 

 

.. تک  کرد. یم  ینیکوه سنگ کی یام به اندازه   نهیخوردم.. س یتکان  مچهیسردرد چشم باز کردم و ن با
سالن  یکاناپه بلند شدم.. هوا یشدم.. اخم کردم و از رو می متوجه سرماخوردگ یکردم و به آن  یسرفه ا

رفتم و بستمش... هنوز باران به قوِت   شی کرد.. تا کناِر پنجره پ یسرد بود و باد مدام عرِض اندام م
  یو حت شدیم شتریلحظه به لحظه ب امنه یس یِ نیبود.. لرز به تنم نشسته بود و سنگ  یخودش باق

ام گذاشتم..  نهیس نِ یدردناِک ماب  ی نقطه  یمقابله کرد... دستم را رو امی در پ  یپ  یبا سرفه ها شدینم
نصفه  یه و نقش زی م ی... عکِس البرز روهداشت.. نه رستم بود و نه فرشت امییسکوِت خانه خبر از تنها 

... تلفن همراهم را دادیسالن عدِد ده را نشان م یکرد... ساعِت گوشه  یم  یبهم دهن کج  مهیو ن
روشن کردم و منتظر نماندم... سرما تا مغِز استخوانم نفوذ کرده بود... حاِل ناخوشم باعث شد اخِم 

  یدوِش آب گرم م دی. باباال رفتم و وارِد حمام شدم. ا صورتم کنم... کسل از پله ه یچاشنه  یظیغل
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را به زور از تنم کندم و پا به حمام گذاشتم... قطراِت درشت و گرمابخِش آب ذهنم  میگرفتم.. لباس ها
... خبر داشت و  دریکرد... اما ح  یذهنم را از البرز دور نم   یاتفاق چیکرد.. ه یآشفته تر م یرا از هر زمان

زمان ممکن   نیدرست در بدتر  یرعل یامکان داشت؟! ام ایبدتر آ نیبودم.. از ا ردهشک نک  یمن حت
درست به  یز ی... چدمیفهم یماه تازه م نینقطه ضعفم گذاشته بود و حاال بعد از چند یدست رو

از نو ساخته   ینبود برا  یهفته زمان کاف کیکرد...  یم ین یمغزم سنگ یکوه آتشفشان رو کی یاندازه 
مزاحمم را   یموها یکرد و همه   یچکه م میخارج شدم.. آب از موها و از حمام  دمیشدن! حوله پوش

شرت و شلوار    یت کی... ضی کشدار و مر نباریکردم و دوباره به سرفه افتادم.. ا تیرو به باال هدا
 یتخت انداختم... با حوله به جاِن موها یو رو دمیکش  رونی رنگ ب یشرِت سورمه ا ییگرمکن و سو

.. خودم  ستادیکرد... چشم بستم و دستم از حرکت ا یافتادم.. سکوِت البرز داشت گوشم را کر م رمنمدا
چه گفته بود؟ توقع؟! خدا لعنتم کند... البرز مادرم بود.. پدرم بود.. برادرم   یرعل ی را لعنت کردم.. ام

  دِ یو ق دمیپوش لباسنداشتم...  ییجان کندن! راه به جا  یمن برا ی زهیسنگ صبور و تنها انگ بود..
 چیبه شماره افتاده تحملش را نداشت... به حتم ه یو نفس ها  نیسنگ ی نهیس نیعطر را زدم که ا

از اتاق کج کرد   رونی سرم را به سمِت ب فونیزنِگ آ ی... صدازدی نم ی جهت دست به خودکش  یب  ینهنگ
کرده بود..  جادیا میدر اندام ها ی بدنم باال بود و برودِت هوا تعارِض بد یدما ... دمیو ابرو در هم کش
و باالخره باالجبار از    دیرسی به گوش نم نییپا یاز طبقه  ییصدا چیفرستادم.. ه  رونی نفسم را پرفشار ب

  نکهیو قبل از ا دمیبه گردنم کش یبه هوا بلند شد... دست  یچوب یپله ها  رِ یرجیاتاق خارج شدم و ج 
 ... دمیرستم را از دور شن  یو صدا رآمدبرود دوباره به صدا د فونی دستم به طرِف آ

به  دهیخراش  یگلو نیساز را به برق وصل کردم.. ا یشدم و به سمِت آشپزخانه رفتم و چا  الیخ  یب
چوب پر کردم   یرا با تکه ها یرو به خاموش ی نهیزود شوم  یلیداشت... خ  ازیداغ ن یدنینوش  یجرعه ا

را تا باال   رتمش  ییسو ِپ یکردم و ز یگذاشتم... دوباره سرفه ا نهیشوم یو عکِس لبخنِد البرز را باال
کرد.. نلفن   ی م  ییراهنما الیرا به داخِل و  یکه داشت کس  دیرستم دوباره به گوشم رس ی... صدادمیکش

زل زدم و منتظر   یدرهم کنجکاو به دِر ورود ی... با ابروهازدیمدام چشمک م ز یم یهمراهم رو
  میرو شی پ یباهم لرز به تنم انداخت... ناباورانه به صحنه  نازیماندم... در که باز شد، سرما و انداِم پر

خودش را   یکه با وروِد رستم کم  یناز یپر یواقع رِ یتصو یبار پلک باز و بسته کردم و در آخر رو  نیچند
رنگش با تکاِن دستش دور   اهیلبش بود و شاِل س یگوشه  یلبخنِد کمرنگ ثابت ماندم...  دیعقب کش

بود اما  دار یپا یتوهم دیرا مقابلش نگه داشت.. هنوز باور نداشتم.. شا  فشیخورد و ک   یگردنش تاب
 ...نمیرا بب  ناز یپر یشتر یرستم باعث شد با دقت ب یصدا
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 ...نی_سالم آقا.. مهمون دار 

 نیدهنم گذاشتم و چند یافتاد.. دستم را جلو کیبه تحر میفرو دادم و گلو  یدهنم را به سخت آِب 
... رستم راهش را به سمت آشپزخانه کج  دمیرا شن  نازی پر مِ یسالِم مال یسرفه کردم.. به زحمت صدا
 کرد و در همان حال گفت: 

 ... ارمیم ی.. من چانینی ... بفرما خانم شما بشن ی_فکر کنم سرماخورد

  نازیگام به سمتم برداشت... دست از سرفه کردن برداشتم و باالخره پر کیکرد و  یتشکر کوتاه نازیپر
  نازی... پرشدیتر م  ظیدر را بست و من با چشم رفتِن رستم را به نظاره نشستم.. هر لحظه اخمم غل

  یکه رو یباران طرهمبل انداخت و من چند ق  یرا رو فشی راه ک نِ ی. برا کنار زد و به سمتم آمد. دیترد
 ...ستادیمتر فاصله ا کیفضا را پر کرد... با  یهمه  سیشکالِت خ  ی... بودمینشسته بود د شیموها

 ! ناز؟ی_پر

 شد...  زانیکه به خودش جرات داده بود از گردنم آو ناز یزمان و مکان را به خاطر آوردم و پر کبارهی

امسال هم مثل  ی! چطور تونستیانصاف  یب  یلیدلم برات تنگ شده بود... خ  یل ی.. خیل ی_الوند؟! خ
 .. الوند چرا؟!می... من.. من منتظرت بودم.. همه منتظرت بودیا یقبل خونه ن یسال ها

چه   جانی ا نازی عرق شدم و توان از دستم رفت.. پر ِس یباالتر رفت.. آنقدر که خ  شهیبدنم از هم یدما
  ری تبخ یکه افتاده بود خونم به نقطه  ی.. از تصور اتفاقدمیشن یرا نم شیها هیکرد؟! انگار گال یم

التهابم   دنِ متصاعد شده از وجودش باعث کم ش یسرما ی... هنوز دستش دوِر گردنم بود و حت دیرس
 نشد...

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجای_ا

خشِم کالمم شد که بالفاصله ازم جداشد و بهم زل زد.. بود که به زبان آوردم.. انگار متوجه  یحرف   تنها
 گفت:  ییبه سالن آمد و با خوشرو یبزند رستم با دو فنجان چا ی حرف نکهی*" و قبل از ا

 چسبه... یهوا م نی.. تو ایچا دیی_بفرما

  زِ ی م یدسِت رستم را گرفت و رو یِ ن یکج شد.. س نازیپر یِ رگ یلبم از خ  یو گوشه  دیپر یاراده م یب  پلکم
 وسط گذاشت و رو به رستم گفت: 
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 ...ممنون

 آقا الوند؟! نیندار یکنم خانم.. نوش جان.. با بنده امر  ی_خواهش م

 رستم را مخاطب قرار دادم:  ناز،یبه پر رو

 در رو پشتت ببند...  یر یم ی_نه دستت درد نکنه.. دار 

 کردم تو آشپزخونس... نوش جان.. _چشم آقا.. با اجازه.. شامتون رو آماده 

فنجان را به دست  کیکرده بود  دایکه انگار راه فرار پ نازیزد.. پر  رونی از سالن ب یگر یحرِف د  یب و
 به سمتم آمد:  یساختگ یگرفت و با لبخند

  ای .. بیمراقب باش شتریب دی.. باادهیفصل ز نیکرده.. رطوبت ا  ضتیمر نجایا ی_فکر کنم آب و هوا
 رو بخور...  یچا نیا

 ! ناز؟ی_پر

 ..دی از من، دستش در هوا خشک شد و باز لب گز یقدم  کیفاصله  در

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجای_ا

 رفت..  یهم از جواب دادن طفره م نیهم یدانست برا  یم  یُقبِح کارش را به خوب خودش

 ؟ یاومد یچطور  نجام؟یا یدی_از کجا فهم 

 د.. به سرفه افتادم..و باز جلو آم دیکش شیبه موها یدست مستأصل

 ؟ یکن یازم استقبال م ینجور ی_ا

کردم؟!   ی من اشتباه م  ایدانست  یکرد... واقعا م  یم ی ن یسنگ میشانه ها یرو یو باران  اهیس آسمانِ 
شد.. سرش را که   کیوسط گذاشت و به من که هنوز تکان نخورده بودم نزد زِ ی م یرا رو  یفنجاِن چا

و جاده  ییوا آب و ه تی وقت از شب و با وضع  نیا نازیکردم.. پر دایپ  یب یچسباند حاِل عح امنهیبه س
از خوِن بدنم   یمی رسانده بود؟! ن نجا یچطور خودش را به ا کرد؟ی چه م نجایو خِم چالوس ا چیپر پ ی
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ت  داش دیدردناکم کرد.. ام ی نهیشد.. دستش را نوازشگِر س  شتریدر سرم جمع شده بود و سردردم ب
 خبرنداشت...؟! اگر خبرداشت چه؟! دریچطور استقبال کنم؟! اگر ح 

تو تب   یکردم.. دار  یکه اشتباه نم  ین یب  یم زدی .. دلم شور منمتی_دلم برات تنگ شده بود اومدم بب 
 ی.. همه یسرماخوردگ روِس یبدن از خشم بود نه چند و یباال یدما نی... تب داشتم اما ایسوز یم

آمده بود.. چطور   نجایکه به ا کردی سر چه فکر م  رهی ! دخترِک خشد؟یبود اما مگر م یتالشم بر خوددار 
ام وادارش کردم  کردم و با نفِس کالفه شی خبرداشت؟! با هردو دست از خودم جدا  نجایاز حضورم در ا

به   یاجی... احتبود زیهمه چ یایدستم گو ری بود و لرزِش بدنش ز دهیبه من نگاه کند.. نگاهش ترس 
 سوالم نبود که خودش به حرف آمد:  یتکراِر دوباره 

 ..اوردیاما دلم تاب ن امیب خواستمی ازت دلخور شدم... نم  یل یخ  یومدیخونه ن لی سال تحو یبرا ی_وقت

 .. زدیمعصومش دودو م یها چشم

  دمیچندبار ازش پرس  یکن ینم یبدون اطالع دادن به عارف کار  دونستمی.. منجایا یایب  زدمی _حدس م
منم... منم... ناراحت   یینجایبه آقا رستم زنگ زدم و گفت ا  یینجاینگفت.. حدس زدم ا ی ول ییکجا
 ! نجام؟یکه ا یشد

 ! ناراحت؟

 خبر داره؟!  دری_آقا ح 

 کرد و من باال رفتِن ضربان قلبش را احساس کردم.. ریینگاهش تغ  رنِگ 

 ه.. _ن

صد  یمرد  یشبانه سر از خانه  نازیخبر نداشت و پر  دری! ح د؟یفهم یکرد؟! م ی داشت چه م نازیپر
 ..... نازیداشت اما پر یب یحاِل غر دنشیداشتم؟! د یآورد؟! چه حس یدر م بهی پشت غر

.. به  یدستم و رفت ینبودنتو تحمل کنم.. البرز رو سپرد گهیتونستم د ی.. نمنمیدوستمو بب  رم ی_گفتم م
 ... یکن یمن فکر نم

دختر... از   نیقابل قبول نبود حضور ا میرا داشتم.. برا میدر کنترل خشِم صدا یتالشم سع  تینها با
 : دم یکالمش پر انِ یخواست؟ به م  یبفهمد؟ نم خواستینم  نازیتلخ تر و گزنده تر بود.. پر شهیهم
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داره...  یپدِر تو با من چه نسبت نکهیبه رابطمون به ا طمیبه شرا تمیبه موقع ؟یکن   یفکر م _تو به من
 !؟یگذاشت یتیمنو تو چه موقع  یفهمی اصال م ؟یکن یتو به من فکر م نازیپر

از من   بیلحِن عج نیکه ناخواسته به تک به تک کلماتم حمله کرده بود تعجب کرد.. ا یاز خشم  انگار
 بود...  دیبع

 _الوند؟! من.. مگه من...

 باشه... یرعل ی آورده ام  نجایکه تورو تا ا  یاون کس دوارمی! ام؟یاومد ی_با ک 

دوباره فنجان  نازی.. پریانداخت... باز به سرفه افتادم.. کشدار و طوالن نیی و سر پا دیاز رخش پر رنگ
 را برداشت و به سمتم آمد... یچا

 ...رشی بگ ای .. بگلوت نرم شه. کمیبخور  نوی_ا

و سرم رو به   سوختیام بشدت م نهی را کنترل کردم.. س میسرفه ها یو به سخت دمیرا کش  شی بازو
 گذشت...  یدختر داشت از حدش م  نیهم خبر نداشت.. مطمئن بودم.. ا  یرعل یانفجار بود... ام

دتو نگاه کن من و خو تیموقع ؟یدی! هوا رو د؟ید ی_خبر نداره.. نه پدرت نه برادرت... ساعتو د
  یبد حیتوض یخوای م یبفهمه چطور  یافتاد اگر کس  یبرات م  یاگر اتفاق نهی تو رو بب یدختر... اگر کس 

 ! ؟یکن ی م کاری من چ شیکه پ

  یشد... قطراِت درشِت اشکش رو سی سرما زده اش خ  یپر شد و گونه ها یچشمش به آن  ی کاسه
  یبار بود که داشتم در برابر خواسته ها و رفتارها نیاول نی ا دیافتاد و قلبم به لرزه افتاد... شا یم نیزم
 کردم..  یقدعلم م نازیپر

من؟! نگراِن عکس العمل   ای ی! نگراِن خودت ؟یبفهمه منو دوست دار  یکس نکه یا ای  ی_تو نگراِن من
 ! ؟یستیاز حس خودت مطمئن ن ای ی هست یرعل ی بابام و ام

بود..  دهی... سرفه امانم را بر کردی شده بود و داشت من را مواخذه م  ریش  کبارهی  در،یمظلوِم ح رِک دخت
  شی دستم دوِر بازو یاز حد باالتر نرفته بود اما خشم بند بنِد وجودم را در برگرفته بود.. حلقه  میصدا

 کرد... س ی را خ  نمانی ماب نِ یتنگ تر شد و فنجاِن دستش به لرزه افتاد و زم



 سکون

470 
 

تورو   یکه کس  نمیپشت سرمم.. نگراِن ا یرابطم.. نگراِن خراب نکردن پل ها نی_نگراِن حفِظ قداسِت ا 
 یبه آبرو  یزنی چوِب حراج م یکه تو دار  امیی .. نگراِن حفِظ آبرونهی من نب یبه چشم معشوقه 

 شهیم یچ هبفهم دریاگر ح  یدونی... منجایا یای و م یکن یشبونه خونه رو با دروغ ترک م جفتمون...
 !ناز؟یپر

ام را به آتش   نهیس نِ یب  یو ازم فاصله گرفت.. سوزِش وحشتناک دیکش  رونیرا از حصاِر دستم ب  خودش
کانتر گذاشت   یفاصله گرفت و فنجان را رو شتریب  نازیکردم.. پر یسرفه نکردن تقال م یو برا دیکش یم

رنگش را  اه یس یتازه باز کردم.. پالتو یهوا یاندک  یو دهانم را برا دیپر یو به هق هق افتاد.. پلکم م
بلندش   یبود و مژه ها  ی.. نگاهش باراندیمکث به سمتم چرخ هیبه خودش چسباند و بعد از چند ثان

 .. دیلرز  یاز بغض م شیبود... صدا دهیبه هم چسب

... مثل تمام  یهم بهم سر نزد  کبار ی.. مثل تمام چهارسال گذشته که یکن یفراموشم م امی_اگر من ن 
  یبعض یمجبور  درمیکنم چون دختر ح  یحس م  ی.. گاهینداد تیبهم اهم  کبارمی سالها که  نیا

خالصه    تیزندگ  ی.. همه ینی ب  ی.. انگار منو نم یدوستم داشته باش ی.. مجبور یرفتارامو تحمل کن
  تابیب  دنتیمامانمو که اونقدر واسه د یحت  یوقت گمی.. با خودم مین یب  ینم چکسوی تو البرز... ه دهش

.. آره اشتباه کردم دروغ گفتم و اومدم می... اصال مگه من کیدلتنگ من بش د یچرا با یدیبود رو ند
 ...نمی تورو بب

کنترل بر   تیو با نها کردیم هیبود.. گرمثل جابجا کردِن کوه، سخت و طاقت فرسا  دنیکش  نفس
 ..یتوقع چینداشتم.. ه ی! توقع سوزم؟یاز کجا م دیفهم ی... چه مزدی لرزش صدا حرف م

 از حد بلند شده بود... شیب شمی.. ته ردمیبه صورت ملتهب وتبدارم کش یدست

ما خبردار   یاز رابطه  یکس یخوایفهمم تو م  ی.. اتفاقا م یهست ینگراِن چ فهمم ینم  یکن  ی_فکر م
 ... نیفقط هم  یترسینشه.. چون از بابام م 

و چند   یس یدر آستانه  ی... درِک مردکردی م یر ی ابدا بزرگ نشده بود.. بهانه گ ناز یکودک بود.. پر هنوز
و   دری و حاال با ح  دیفهم یرا م  زیکرد همه چ یکه تا به امروز گمان م یسخت بود.. مرد یسالگ

نگاه و لحِن   خشم  نیهنوز کودک بود و تحمل ا نازیبرده بودم.. پر  یبه اشتباهاتم پو البرز   یرعل یام
  شین یگرداندم.. جواِب حرفا یاو را به تهران برم  دیافتاد با یم یاتفاق  نکهیصدا را نداشت.. قبل از ا

 دارش را ندادم... 
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 ... نازیپر یگردیبا همون برم یاومد ی_با هرک 

 ...دمیرا د  نشیسرفه صورِت سرخ و غمگ نِ یب

 ! فقط...یر ی م نجای.. اما صبح از اروقتهی_االن د

آشپزخانه   وارِ یقدم عقب رفت و به د کی.. ستادمیرا به حرکت واداشتم و مقابلش ا نمیسنگ یپاها
  خوش طعم بود از خودِ  یبیهنوز هم س نازی.. شال از سرش سر خورد و رِگ گردنم نبض زد... پردیچسب

! تم؟داش اشی شکالت یموها یِ ال دنینفس کش  یبرا یداشتم؟! راه یعاشق  یبرا یبهشت..! من فرصت 
  یو انار م   بیس دنِ یفصِل چ خواستیگدار به آب زد؟! دلم م یلحظه ب نیبود و هم الیخ  یب شدیم

  دیزمستانه بود و با  یکردم.. وقِت خواب  یدلم را هرس م یدرخِت تازه سر برافرشته  دی.. اما بادیرس
با دل  نازیزدم.. پر  واریکردم... کِف دستم را درست کناِر گوشش به د یاحساسات را از نطفه خفه م  نیا

  نکهیو قبل از ا دیشد.. انگار به دنباِل صحت و سقِم حرفم بود... لب گز  رهیخ میو جرات به چشم ها
 ا زد..آخر ر یضربه   اورمی بر زبان ب یکالم

 اومدم...  مانی_با پ 

گذاشتم که به تب و تاب افتاد و نفسم را گرفت.. حرف   رتی سمِت راست گردنم را غ یرِگ برآمده  اسمِ 
 در هم گره خورد و لب فرو بستم.. می.. ابروهادیدر دهانم ماس

داد منو   ادشنهیخودش بهم پ   یینجایبه رستم زنگ زدم و گفت ا یکنه.. وقت نهی_اومده بود البرز رو معا 
 داره...  یاورژانس ماریب هیتهران چون  گردهیبرسونه.. منو رسوند االنم رفته.. گفت برم

  نازی ... خبر داشت که پرنازیمالقات خبر داشت؟! آخ پر نی مهربانتر از مادر شده بود؟! از ا ی هیدا مانیپ
خشمم را صد چندان   سینشست... عطِر شکالِت خ  امنهیس یآمد...؟! دستش رو یمن م دنید یبرا

و چندبار و انگار قصِد تمام شدن  نیچسباند و به سرفه افتادم... چند امنهیکرد... صورتش را به س 
 گفتم:  شهیتر از هم یحال ازش فاصله گرفتم و سرد و خشک و جد نینداشت..  باا

 .. اشتباه پشِت اشتباه...ی_اشتباه کرد

 را به لرزه انداخت... اما..  یساختماِن چوب   نیتن و بدن ا شدیکرد.. م دایداد و فر شدیم
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  نازیبود اخم کردم... پر مانیپ دیشا  نکهیبهم نداد.. با تصوِر ا یحرکت چیه یاجازه  فونیزنِگ آ یصدا
 و منقطع به حرف آمد:  دهیترس

 ؟ یهس هست  ی_ُم منتظِر َک َک کس

 صورتش گرفتم... ی دهیو رنِگ پر دهیبه هم چسب یباز و بسته کردم و باالخره چشم از مژه ها پلک

 _نه..

 _الوند؟!

را نداشتم و به  مانیبا پ ییاروی نشاند.. تحمل رو یداشت زخم بر تن و بدنم م نازیپر  یِ صوت  یتارها
 به صدا درآمد... بار دوم یبرداشت و برا فونیگام به سمِت آ کیجز او نبود..   چکسیحتم ه

 ... رمی_بمون سِر جات... خودم م

خودم را لعنت کردم.. رِگ گردنم    نازیپر یِ و باطن یظاهر   یِ به آشفتگ ینگاه میو من با ن  ستادیا عیمط
آن زمان حاال نباشد...   کردمیآورد و خدا خدا م یکم م کجای  ی... هر آدمزدیهنوز ورم داشت و نبض م

 میکه دلنگران چند گام به سمتم برداشت ن یناز یرا برداشتم و به پر  یبه چوب رخت زانی آو یِ باران 
به   دنیشده بود.. تا رس دتریزدم.. باران شد رونی و از دِر سالن ب دمیام را پوش ی انداتتم و باران ینگاه
  اهشیس ی هی... سازدمی حرف م  مانیرو در رو با پ دیداشت اما با یرو ادهیپ قهیدق کی بایتقر الیدِر و

 کردم.. یرا کنترل م میو سرفه ها زدمی .. نفس نفس مدمیدر د رِ ی از ز را

که باالخره به در   کردی آب از سر و صورتم چکه م بایداد.. تقر یشکالت و رطوبت شاّمه ام را آزار م یبو 
دخالت ندادم... در را با   یرستم که از دور اسمم را صدا کرد دست تکان دادم و اجازه   یو برا دمیرس

نفسم بند رفت...   یوالننه چندان ط یا هیثان  یشخِص پشِت در برا دنِ یفشار باز کردم و با د یاندک
کرد... مرِد کت و شلوار    شتریشکالت را ب  ِظ یغل یشدنش بو کیبه سوزش افتاد و نزد امنهی س نِ یماب

 یلحظه ا یبرا  گارشیآتِش س یِ سرش گرفته بود و سرخ  یرا رو  یرنگ اهیچتِر س ی پوش و بلند قامت
 ورودش شوم...   نعسد شد تا ما یکنار   وارِ ید یحواسم را پرت کرد.. دسِت راستم رو

 _سالم پسر... 
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اش   نهیکرد.. دوِد محبوس شده در س ینم  ریی زمان تغ چ یخشدار ه  یتارها نی ا یحضورا چه تلفن  چه
مشب به حاِل کرد؟! هردو ا یچه م  نجایا ومرثیزود محو شد.. ک یل یرا در جهِت باد فوت کرد و خ

 : اورم یفکرم را به زبان ب تمیکرد؟! خوا یم بمیناخوشم پاتک زده بودند... تعق

 ... نجای_تو.. ا

 گرفت و مکث کردم...  میصدا

 تو...!  یتو خونه  ناز،یمونده و پر دریح  یچرا البرز تو خونه  نمی_اومدم بب 

گام   کیهمان  نمش،یتوانستم بب  ینوِر چراغ بهتر م  رِ یکه حاال ز اشی به جلو برداشت و مرِد کنار  یگام
را   زی... آمارِه همه چزدی بدنم نبض م یجا  ی... خشم در جادادیتند تنباکو م  یِ را به جلو برداشت... بو 

  یبود.. تحِت فشار  ختهیبه هم ر  جورفکر! حساب و کتابم بد یب  نازِ یداشت.. آماِر البرِز نابرادر.. آماِر پر
 آتش نبود  یفوراِن گدازه ها یبرا یگرفته بودم اما حاال و اکنون زمانناخواسته قرار 

 _الوند؟!

دوشش   یرنگش درست پشِت سرش پارک بود و من برق چند قطره باران را که رو اهی س نِ یماش
 زود...   یلیخراب شده بود... خ  زمی.. زودتر از حّد تصورم همه چدمینشسته بود د

گذره که منو  یتو سرت م یبدونم چ خوامی ! م؟یکن یرو سخت م  یباز  نیا ی چرا دار  نمی_اومدم بب 
  یسپر ی و البرز رو... البرز رو م ی کن  یباز م   دریو شبونه دِر خونتو رو دختر ح  یر ی گیم دهیحرفامو ناد

وقت شب    نیا وتو  یبازرگان تو خونه  نازِ یعاقالنه! پر حِ یتوض  هی.. خوامیم حی توض هیدست نااهل؟! 
 کنه تو تختت؟!  دایکه راه پ ستین یا گهیشهر دختِر د نیتو ا گهید! خواد؟یم یچ

اما پوزخنِد   دیتپ  یگفت؟! قلبم نامنظم م یچه م ومرثی... ک دندیکوب یدر مغزم طبِل جنگ م انگار
  یاگر ب  نازیچسباند؟! پر  ی م ییچه تهمِت ناروا نازی .. داشت به ناِف من و پردمیپاش   شیبه رو یواضح

 نیبودم... شمال و ا  امدهیدر ن نازیو پر ومرثیاما... هنوز از شوک روبرو شدن با ک کردی م یمالحظگ
 ..تنها لب زدم: گشتیآمد و برم  ی! حرف تا نوک زبانم م؟ی حجم از کالفگ

 برگرد..  یکه اومد یر ی_از همون مس
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  ی... تند نفس مدیکوب یگردنم م وارِ یبه جوش و خروش افتاده بود و خودش را به در و د رتمیغ
را داشتم جز   یهرکس دنیسرفه ها شده بود... انتظاِر د نیبر علت ا دی.. سرما و خشم مزدمیکش

 ... ومرثیک

 _الوند؟!

 ...ستادمیچهارچوِب در ا نِ یقدم جلوتر رفتم و درست ماب کی باران بودم...   ِس یخ

شده؟!   دتیعا یکنم تا بفهمم تو ول کردن و گرفتِن دوتا پسر بچه چ یکنم.. فکر م ی_دارم فکر م
که   یستیالف بچه باشه.. تو اونقدر پدر ن هیتونه به خاطِر حرِف  یکردنت نم یرفتنت، برگشتنت، پدر 

 ! یبرگشته باش به خاطِر حاِل ناخوش البرز

 شکالِت سوخته داشت..  یزدم... بو ین یدستش را گرفتم و به ب گارِ یس

 ؟ یر یگ یکه شبونه آماِر رفت و آمِد منو م هی_منفعتت تو چ

کرد   ینگاه م نیرا که کامال در سکوت به زم  اشی انداختم و با کِف دست مرد ِ کنار  نیزم  یرا رو گاریس
  ومرثیدسِت ک ی... با اشاره زدیخوش حالتش را برهم بر ین موهابه عقب هل دادم و اجازه دادم بارا

 ..میدبو ستادهیا یباراِن شالق  رِ یآورد.. سه مرد ز نییو چتر را پا ستادیمرد عقب ا

 !خواد؟یم  یچ نجایا نازیپر  در،ی_دختِر ح

کدام را باور نداشتم... پوزخنِد پر از   چیداشت؟! هنوز حضور ه دیتاک نازیبودِن پر دریبه دختِر ح چرا
 حالت تهوع داشتم... فشی به صورتش زدم.. از تصوِر افکاِر کث یعفونت 

 ه؟یچ دری_مشکلت با ح

 کنم..  شتریب   نازی را نسبت به پر تشیخواستم حساس ینم

به   ... تایستین یچ یقبال هم بهت گفتم.. تو متوجه ه نوی _حضورش... از اون و خانوادش دور باش.. ا
شکل گرفته؟!  دریتو وجودت نسبت به ح یحجم از اعتماد چطور  نیکه ا یحال با خودت فکر نکرد

 .. ستیصددرصد خوب ن  چکسیه
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پشِت   یبه نقطه ا  ومرثیک  زِ یو همه حواسم جمع شد.. نگاِه ت دمیرا از پشِت سرم شن نازیپر یصدا
را   نازیانداختم و پر ینگاه می... به پشِت سرم نستادیعقب تر ا  ومرثیک یِ شد و مرِد کنار  رهیسرم خ 

.. کنارم  شتباران را دا یکه هر دو دستش را ستوِن سرش کرده بود و قصِد فرار از دانه ها دمید
و با   دیبود نگاه کرد.. ابرو در هم کش ستادهیا میکه درست روبرو یا ندهیو با تعجب به من و آ ستادیا

 گفت:  یلحِن مبهوت 

 قا... آ نی_الوند ا

بود... حرف    زیهمه چ یایحجم از شباهت گو نینبود.. ا یهم حدِس سخت نازیپر یادامه نداد.. برا و
 بود؟!  دهیرا شن  مانیها

 _سالم...

  نجایبه ا ناز یپر دیبا طیشرا نیدر ا قای خودم را کنترل کردم.. دق شترینشست ب   میبازو یکه رو دستش
 بود و من آرام تر گفتم:  نازیپر  یدست ها ومرثینگاِه ک رِ ی ! مسد؟یرس یم

 ... الی_برگرد تو و

 دوخت..  نازیچشم در چشِم پر زتریت ومرث یشد و ک شتریب  نازیپر یانگشت ها فشارِ 

 سالم...  ِک ی_عل

 کرد..  یشدستیپ ومرثیکنم اما ک بیرفتن ترغ  یرا برا  نازیبار دوم پر یباز کردم تا برا دهن

 ..شناسمیرادور مبازرگان.. شمارو دو نازِ ی_پر

 نهان و کنترل شده گفتم:  یاضافه بزند با خشم  یحرف   نازیپر نکهیاز ا قبل

 ... نازی _برو پر

  رِ یکه مس شیگام ها یآمده را برگشت.. اما صدا رِ یحرف مس  یمکث کرد و ب  یا هیثان یبرا نازیپر
  ِک یبه صالبِت قبل نبود.. انگار سِر او هم پر از عالمت سوال شده بود.. شل کردیم  یسنگفرش شده را ط 

کردم   ینمبود که سرفه   بیبه صورتش زل زدم.. عج می به هوا بلند شد و من مستق  ومرثیک یخنده 
 ..شدیتمام نم  یشِب لعنت نی.. اشدیم شتریمدام ب امنه یس  یِ نیو سنگ
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 ...یجازه نده پاتو از خونش قطع کن هست که ا ییبای.. به اون زباستی ز یل ی_خ

 ...ستادمیا یتر و محکم تر در برابرش م  یجد دیبا

  یپدر بودن شونه خال تِ یباِر مسئول رِ ی من شکل گرفت که تو ز یتو زندگ یدرست وقت دری_حضوِر ح
 بود تموم شد... یبرگشت نمونده.. هرچ یبرا ی.. پلینذاشت  ی.. حقیبه گردنم ندار   ی.. حقیکرد

بکنم.. تو منو   یهرکار   تونمیمن هنوز به دسِت منه... هنوز م ی.. بنِد ناِف پسرادمی_من َنُبر
!  ؟یدونی! فکرت.. راهت.. هدفت.. حست... مشناسمیخودت م ی.. اما من تورو به اندازه یشناس ینم

 کنم...  یکه تو وجودته رو درک م یحس  ی... حت یمن حت

.. میبود سی خ  ِس یخ  ومرثی.. حاال هم من هم کدیرس   یبه گوش نم نازیرپ  یقدم ها یصدا گرید
  قتیحق  نِ یشناخت ع نیاگر ا ی... حت یترس چینداشتم.. ه شی از حرف ها  یجلوتر آمد.. من ترس 

بود..   یدانست کاف  یدوانده بود را م شهیکه نسبت به خودش در وجودم ر  یکه حس  نیبود... هم
 نشست و مخالفت نکردم.. تفمک یدستش رو

 ماِل منه! تو...  یو ندار  یکه دار  یرگت، از منه... هرچ  یمنه.. خوِن تو  یِ _الوند؟! اسمت... اسِم انتخاب

مرد امشب به  نی... ادمیداشت خند شیحرف ها یکه پشِت کلمه به کلمه   یحرف و غرور  نیا از
 آخر زده بود... مِ یس

 ... یتوقته باخ یلی خ  اتویی _متاسفانه دارا

 من هستم.. دهی... اگر تو دست و دلت لرزری_از اون دختر فاصله بگ 

 مشت شد و سرم را جلو بردم.. درست کناِر گوشش لب زدم:  دستم

و   یکرد دیتهد ی.. از وقتیدیالبرز رو دزد یکردم.. اما... از وقت  یچون بهت فکر نم ی_دشمنم نبود
  یکه تو صورتم از حق و حقوق بگ  ی انقدر به خودت دل و جرات داد ی.. از وقتیکارمو از چنگم در آورد 

  یمن به تو ربط قصه سِر دراز دارد... روابط من.. احساس و هدف و افکارِ  نی... بچرخ.. ایدشمنم شد
 ی.. حتگمیبهت م.. دارم شهیبه ضررت تموم م  یک ی نزد نی.. اری از من فاصله بگ ومرثینداره... ک

 رفتن و برگشتنتو بدونم.. لیدل  خوامینم
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  یباال بود تا وقت ومرثی... بس بود آرامش... دسِت کدمیگرد کردم و در را محکم به هم کوب عقب
  یکردن بر نم  یدست از بچگ نازیپر  یکارم راِه نجاتم بود و تا وقت  یجانم، نفسم به البرز بند بود.. تا وقت

تواِن  نکه یبدون ا  نازیکرد و به خاطِر حماقِت خوِد پر  یم دمیتهد میاشته هاد یداشت... با همه 
درست   نی مبارزه خارج شدم... ا دانِ یمقابله داشته باشم به مبارزه دعوت شده بودم و له و لورده از م

در خاطرم نقش   یروِز مهمان  نازیکرد.. حاِل بِد پر  یرا خراب م  زیهمه چ نازینبود.. ابدا درست نبود.. پر
وادارم کرد به سمتش  نازیپر  مِ یمال غِ ی.. جدمیبست و وارِد سالن شدم و در را محکم به هم کوب

اما از تک و تا   دیترس شتریب دنمیبود و با هردو دست دهانش را پوشانده بود.. با د ستادهیبچرخم.. ا
 کرد.. یموضوع استفاده م نیهم از هم زنا یکنم اما.... پر ادی.. عادت نداشتم داد و فرفتادین

 بمون؟! نجای_مگه بهت نگفتم هم

 مبل انداخت..  یرا از سرش برداشت و رو سشیخ شالِ 

 باهم دعواتون... دمیبرگشته.. ترس  مانی_فکر کردم پ 

وار    دیام را تهدانگشِت نشانه  یقدم کی یجلو رفتم و درست در فاصله   یحرکت ناگهان کی در
 دم: مقابلش تکان دا

االن  یدون یم ؟یرو دوشم انداخت  یچه بار  یدونیم ؟ی انداخت یمنو تو چه دردسر  یدون یم چی_تو ه
بهت بگم اول به کارات و   دی ! چندبار باناز؟یندارم؟! چندبار پر ییو راه به جا  سوزمیدارم تو کوره م 

  نیتو ماش رو  نجایتا ا یدلت شور زد و پاشد یرفتارات فکر کن.. چندبار بگم بزرگ شو... نگرانم شد
فاصله   مانی پ  نی! مگه بهت گوشزد نکردم از است؟ی! آخه مگه تو عقل تو سرت ن؟ینشست یاون عوض

  هیرفتارت در حّد  یفهم ی م یبا چ! به خواهش نه به منطق نه تو ؟ی! به کدوم حرفم گوش کردر؟یبگ
 !ست؟یبچه دو ساله هم ن

در حالتم داشته باشد..   یر یتاث نازیبودم که ترِس واضِح پر  نیتر از ا یو واج براندازم کرد.. عصبان  هاج
  یِ .. حاِل ناخوشم بدتر شده بود و مدام حرِف لعنت دیاش چسب نهیو چانه اش به س دیلرز  یبه وضوح م

 .. دی... بادیفهم  یم  دیسوختم... با یو م شد یدر مغزم تکرار م  یمثِل نواِر صوت  ومرثیک

  هی گهی.. دیستیبچه ن  گهید یول  گذرهیم  یچ کتیتو اون مغِز کوچ دونمی.. نمی خوایم یچ دونمی_نم
  یعمل م  یو چجور  هیچ  ایدن یبفهم  دیبره با ادتیکه با دوتا فوت رو زخم دردت  یست یدختر بچه ن
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 مدار مان یا مانیپ یِ .. چون به حرفه ستین  یخوب یِ خوب حرف زد همباز  ی هرک یبفهم  دیکنه.. با
 .. نازی تو.. تو پر شهینم لیدل

 ..دیو منقطعش به گوشم رس  دهیترس یِ صدا باالخره

 _الوند بس کن.. انقدر با من بد حرف نزن.. من فقط...

مدام باال و   ش یگلو بِک یانداختم.. قرمز شده بود و س ینگاه میرفتم و به گردِن خوش تراشش ن  جلوتر
 .. به هق هق افتاده بودشدیم نییپا

 ینشست مانی پ نیتو ماش   رویساعت مس شی.. شیکرد  کاریکنم چ  ی.. بذار بهت حالستی _نه.. بس ن
لحظه  هی.. با خودت  یدی... حرف گوش نمنجایا یدروغ خودتو رسوند کیو بدون اجازه و با هزار و 

کرد...  یمکه فکر ن زایبه چه چ دید  یو تو رو با من م  زدیخونه رو م  نیدِر ا دریکه اگر ح یهم فکر نکرد
 بذار من بگم...  یبهت نگفته ول چکسی چون ه یفهم ینم

مهم نبود.. من را در بد   میکردم... حاِل ناخوشش ابدا برا کیرا محکم گرفتم و به خودم نزد شی بازو
  یتی.. اهمدمیکش  یرا م ومرثیک ی انهیانتظاِر حمالِت وحش دیانداخته بود و حاال با یمخمصه ا

را  من  ازکردن  یقصِد دور  یا دهیترس  یمثل جوجه  نازیرفت و پر یاز حد فراتر م  مینداشت که صدا
 چفت شده گفتم: یدندان ها نِ یکردم و از ب  یداشت... دندون قروچه ا

 هم به من... کردی.. هم به تو شک مدید یم  نجایاگر تو رو ا دری_ح

شک کرده بود و خدا لعنتم کند.. چرا جوابش را نداده بودم؟! چرا سکوت   ومرثیهمانطور که ک درست
 داشتم؟!  نازیحضوِر پر یبرا ی حی گفتن نبود.. چه توج یبرا  یکردم که حرف

 _الوند تورو خدا ولم کن.. دستم درد گرفت... 

و   یعصب یگردنش را گرفتم و همزمان به سرفه افتادم.. سرفه ها میتوجه به فشاِر انگشت ها یب
 کرد.. یبشدت خس خس م  امنه ی... نفسم تنگ بود و سیطوالن

  یم ای هیکارت چ یِ معن ی فهم ینم ای ! تو ؟یکن  یمن م شکِش یکه خودتو همه جا پ ی_مگه تو عروسک
 ... یبغل خواِب من باش خوادیو دلت م   یفهم
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خواستم  یداشت و من م  ییوقفه چه معنا یب یصبح و ظهر و شب سرزدن ها  نیا دیفهم  ینم  نازیپر
شرح داده باشم.. چنان سربلند کرد و به چشمانم زل زد که دست و گردنش را    شیواضح و روشن برا

 سرِخ چشمانش پر شد.. ی.. کاسه  ستادمیعقب ا ی رها کردم و قدم  کجای

 !؟ی گیم یچ چ یچ یفهم م یم  ی_ت ت تو م

  گریاز طرِف د نازیطرف و پر کیاز  ومرثیکردم... ک یحس نم میپاها رِ ی را ز نیدوران داشت و زم سرم
خواستم..  ی نبود و من نم   نازیربط به پر یب  ومرثیک یِ بودند.. حرکِت بعد دهیکش میپاها  رِ یرا از ز نیزم
 خواستم..  یزدن به او را نم  بیآس

ناخواسته با   ایخواسته   یدار  یفهم ی! م؟یکن یم کاریچ  یفهم ی.. تو مگمیم یفهمم چ  ی_من خوب م
از   یگی.. به من م کردنی درموردت م یرعلیو ام  دریکه ح هیفکر نیا ؟یکن یم  کاریچ تمیمن و موقع

از   ستی ن دریترس از ح نیا ی به گردنم داره ول یحق پدر  در یچون ح ترسمی! آره مترسم؟یم  دریح
 ....توئه

ست پوشاند و بلند بلند  .. صورتش را با هردو دختی فرو ر نازیترس *" و پر  دریح  یممنوعه  ِب یس
 ...دیکش  یم یبد رِ ی و سرم ت زدی کرد.. لبم نبض م  هیگر

نداشته باش..   یتوقع چی.. از من هدریح یو دختِر خونه   یهست یرعل یبه بعد تو خواهِر ام نی_از ا
 ستویخ   یلباسا یکن هیگر نجایا نکهیا یخودم.. االنم بهتره به جا  شیپ برمیزود البرز هم م  یلیخ

 !یر ی م نجایزودتر صبح شه.. چون از ا   یو دعا کن یار یدرب

تالش   شهیاز هم شتریب دنینفس کش یو برا ختیر یهنوز اشک م نازیخواهِر من که نبود.. پر نگفتم
 شهیاندازه هم از مِن هم نیکم نشده بود.. داد نزده بودم اما تا هم تمیکرد... هنوز حرص و عصبان یم

بود اما  دهیامانم را بر امنهیدانست.. درِد س یخوب م ناز یرا پر نیو ا  دیرس یبه نظر م  دیخونسرد بع
 وسط گذاشتم و بلند گفتم:   زِ ی م یآب برگشتم و رو یوانی به سمِت آشپزخانه رفتم و با ل الی خیب

 داره.. االنم اشکاتو پاک کن.. یتاوان  هی ی_هر اشتباه

  یآب که هنوز م وانِ یتوجه به ل  یو بلند شد.. ب دیکشاش کمتر شد و دست از صورتش   هیگر شدِت 
 کرد..  یبلندش تبم را دو چندان م یبه من انداخت.. موها ینگاه مین  دیلرز

 ... چوقتیه یه  یکنم... ه یف فراموش نم  چوقتیه یام.. امشبتو ه ی_حر.. حرفا
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 را...  نیهم قایخواستم.. دق یرا م  نیهم قایدق

و    قیحبس کردم... به چند نفِس عم نهیبرگرداند و از پله ها باال رفت.. چشم بستم و نفسم را در س رو
نبود و شاِل   دنینفس کش یداشتم... هوا برا اجیراحت احت  یالی و خ نازیدور از پر یباز و مکان یفکر 

داشتم..    یدور نگه م اجرما نیرا، حداقل او را از ا  نازیپر دیمبل خاِر چشمم شد.. با یرو  نازیپر ِس یخ
 نبود....   یبا من سِر جنگ داشت و ابدا اهِل شوخ  ومرثیک

 

 

 

 

 

 

دادم.. باِد خنک پوستم را به سوزش انداخت..   نییپا  مهی را تا ن شهیتهران را رد کردم و ش یِ ورود
ام از و معده  یخواب  یاز ب میبست.. چشم ها یبدنم باال بود و سرفه راه نفسم را م یهمچنان دما

و   م... خسته بوددیکش ینعره م یعصب  یر ی مغزم هنوز ش نِ یماب ییسوخت و درست جا یم یگرسنگ
خودش را بغل زده بود و لب از    ری کردم.. تماِم طوِل مس ینگاه نم  نازیکه امکان داشت به پر ییتا جا

  نکهیکردم اما قبل از ا کردنش داشت... دست دراز هینشان از گر دنشیباال کش  ینیلب باز نکرد اما ب 
  یرا جلو بردم و بطر  م.. لبم کج شد و دستدیکنار کش یخودش را عصب  نازیدستم به داشبورد برسد، پر

پشِت    نِ یام کم نشده بود.. به ماش نهی.. چرک و عفونِت س دمیکش رونیرا از داشبورد ب یآب معدن
  ختمیخشکم ر  یرا به گلو یند جرعه اباز کردم و چ  یدست  کیرا   یسبقت دادم و دِر بطر  یاجازه  یسر 

شِب گذشته... حاال از   فاقاِت عقب انداختم.. من هنوز شوکه بودم بابت ات  ی صندل یرا رو یو بطر 
 ...کردیدرک م دیبا  نازیکرده بودم.. پر دایپ  یبی حاِل عج  ومرثیک یِ حرکِت بعد

 عمارت...  یبرگرد یتون  یحال و روز نم  نیبخور.. با ا کمی _آب هست.. بردار 
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شب  یچسباند.. چند تار از موها  شهیرا به ش اشی شانی به جناِح راست چرخاند و پ  شتریرا ب  سرش
را باال   شهی.. ش امدیچندان به مذاقم خوش ن  یکوب ی رقص و پا نی... ادیرقص یاش در هوا مگونه
و پا بر   منزد یگر ید را زدم... امروز سه شنبه بود و از حاِل عارف خبر نداشتم... حرِف   یو بخار  دمیکش
 کیساعت بعد با  مین بایبه سمت عمارت راندم.. تقر یشتر یپدال گاز فشردم و با سرعِت ب یرو
و قصد  دیدر را کش ی رهیدستگ نی ماش  ستِ یبه محِض ا  ناز یرا متوقف کردم و پر نی فاصله ماش ابانیخ
 شدن داشت که گفتم:  ادهیپ

 _تنها دانشگاه نرو..  

واکنشم را  نیا نکهیقبل از ا یشود ول  دهیشدن باعث شد دستم به سمتش کش ادهی پ یبرا  مکثش
 ادامه دادم: ندی بب

بهتره تا اون گند    رهیبگ  ادی تیمسئول کمیکنه  یبرادر  کمی مراقب رفتارت باشه..   شتریب  یرعل ی_بهتره ام
 با من! مانی... حساِب پ یار یاآباد درب و سر از ناکج   یبزنه و تو روز و شب دروغ بگ

از حد تصورم   شتری.. بدمیجز خشم و نفرت و غم ند یز ی چ دگانشید ین  یو من در ن  دیسمتم چرخ به
تر   ظیکم نکردم و اخمم غل تمیحال از جد نیکردم و نفسم تنگ شد با ا یبود... تک سرفه ا دهیرنج 

 شد..

 ..ارمیتو در نم  ینگران نباش.. سر از خونه  گهی_د

 نفِع خودش بود.. به نفِع او و به ضرِر من.. فکم چفت شد...  به

 بدونم... خوامیرفتارتو بدونم.. نم  لیخوام دل  ینم یکه حت یاونقدر از چشمم افتاد گهی_د

  ید... پوزخنِد واضح من بدانن یرا معشوقه   نازیدادم.. انصاف نبود پر ینم  نازیبه پر یح یتوض چیه من
 رنگش به لرزه افتاد... اهیس یها لهیبه صورتش زدم و مِچ دستش را گرفتم.. اخم کرد و ت 

  هی.. فقط کافیاز من بپرس  ستیواضح هست که الزم ن یوجود نداره... اونقدر همه چ  ینامفهوم زِ ی_چ
 .. یکن یخودت کالهتو قاض 

 او پوزخند زد.. نباری.. ادیفشار دستش را پس کش با

 خودم... متاسفم!  ی... من... من واقعا برایِ ... برایِ _برا
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  یم یرا چطور حالج   یدانست؟! آن حجم از تشابه و حضوِر ناگهان یم ومرثیاز آن مرد از ک ناز،یپر
  متیرا کنترل کردم و با مال میکرد... صدا یم  یاتصال انیخط درم  کیگفت؟! مغزم  یم دریکرد؟! به ح

 گفتم: دیلرز یم میاز درِد گلو میکه صدا یدر حال 

 فکر کردن.. خداحافظ  یبرا یدار  ادی_وقت ز

صاف کردم    نهی.. سدیشد و در را محکم به هم کوب ادهیپ  یحرف چیه ی مشت گرفت و ب نِ یرا ب  فشیک
  ابانیاز عرِض خ یها با لجباز  نیزل زدم و با وجوِد سرعِت ماش نازیپر عِ ی و به حرکاِت تند و سر

دور   ظرمکوچه وارد شد و از ن  چِ ی پ  نیکرد و به اول میتنظ شیموها یرنگش را رو اهی گذشت.. شاِل س
  یشماره  ی کردم.. رو یتوجه  یام بو به درِد سر و معده  دمیکش رونیشلوارم ب   ِب یشد.. تلفنم را از ج 

  نیعارف بعد از ششم یم.. صداانداخت  نیماش ی نهیس  یرو  یحال یعارف انگشت زدم و تلفن را با ب 
 اکو شد..  نیماش یبوق در فضا

 باشه داداش...  ری.. خیاز ما کرد  یادی_سالم.. 

 ! نمتیبب   دی.. باستی ن ری _سالم.. چندان خ

 دم یکوتاهش را شن ی خنده

 ساک ببندم تا شب اونجام..  رمی_م

 را به حرکت درآوردم و گفتم:   نیماش

 ! امی من م یی_بگو کجا

 نگران شد اما از طنِز کالمش کم نکرد ی کم انگار

 .. ذارمیمعطلت نم ادی دارم.. ز ازی_زحمتش گردِن من.. منم به سفر و شمال و استراحت ن

 _من تهرانم عارف! 

حالِت   دهیشد و من ند  یکردم... جد تیرا که معلق شده بودند رو به باال هدا می کرد و من موها مکث
 متفکرش را حدس زدم: 
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 هیکن منم فرصت کنم  ی.. فقط آروم رانندگ نمتیب  ی.. من خونه خودمم.. پس میورد_انگار بد سرماخ
 دم کنم! یچا

 ادامه دادم و گفتم:  رمیمس به

 ..نمتی ب ی_م

 _منتظرتم داداش.. 

 تماس قطع شد...  و

 

 

 

 

 

 

 انداختم.. ینگاه  مین یدسته داِر چا وانِ یعارف را از نظر گذراندم و به ل یِ شرت و شلواِر راحت  یت

 !؟یکن کاریچ یخوای _حاال م

از   یز ی چ یظهر جز چند جرعه آب و چا روزیرا به دست گرفتم.. از د وانیمبل بلند شدم و ل یرو از
 یکنار  وارِ یرفتم و آرنِج دست ِ راستم را به د  شی بلنِد سالن پ ینرفته بود.. تا کناِر پنجره  نییپا میگلو

 نکرده بود.. خطوررا متفکرانه به لب گرفتم.. جواِب سوالش هنوز به ذهنم   میزدم و انگشت ها

 الوند..  دونمیمن خودمم مقصر م ییجورا  هی.. یز یبه هم بر یاونجور  دمی_بهت حق م 

  یو به همان نقطه  ستادیآمد درست سمِت چپم ا یکه داشت به سمتم م دمی را شن   شیپاها یصدا
 زده بودم..نگاه کرد که من بهش زل  ینامعلوم
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 ! ؟یکن کاری با اون چ یخوایاز حد گذشته.. م ومرثی_ک

سردرگم شباهت   یبه کالف  شتریب مینداشتم.. زندگ یینبود.. راه به جا ومرثیمن فقط ک  مشکلِ 
 کور و کورتر...  یداشت.. پر از گره ها

  نیا تتی کردم االن وضع ینم دایرو پ   نازی با پر یپنهان  یشروِع اون رابطه  یاگه من سررشته  دی_شا
موند و جرات   ی حداقل تو خفا م  یکردم.. اونجور  ی دعوت م یتو اون مهمون  نازوی پر دینبود.. نبا

 ..ادی بکوبه تا شمال ب  ینصف شب کردینم

 دردم شد.. نِ یتسک یو اندک  دمی نوش یاز چا یا جرعه

.. حاال اون  کردیم  یبهش حال یک ی دی.. بادیفهم یکاراشو نم یِ معن  نازی_چه تو خفا چه به وضوح.. پر
 نیا دهیهرچند ناراحت باالخره فهم نازی.. االن پرشهیکه خودمم باورم نم یطیمن شدم و تو شرا  یکی
 نداره..  یها عواقب خوب  چوندنی پ  یواشکی

مرتب و اصالح کرده خبر از حاِل خوبش   ِش ی.. ته ردمیو به سمتش چرخ  دمیدوم را نوش  ی جرعه
 حرفم تکان داد..  دِ ییبه تا  یداشت.. سر 

 ؟ یکن یم کار ی چ دریو البرز و ح  یرعل ی و ام  ومرثیبا ک  یاز اون بابت راحت شده ول  التی_درسته.. خ

 .. دمیرا د شیگلو بِک ی شدِن س نیی زد و من باال و پا وانیبه ل لب

 ..دری البرز و ح ی.. ول نازیلجباِز مثِل پر هی یرعل ی_ام

 کلماتش حس کردم..  نِ یرا از ب اشی کرد و من لبخنِد حرص  تیبه باال هدا ی را با آشفتگ شیموها

 داده.. یکردم.. هممونو باز  یکه فکرشو م یز ی از چ شتری_البرز هم بزرگ شده.. ب 

 م و فکم منقبض شد.. توانست باشد.. اخم کرد ی نبود.. نم ی باز  نی! البرز؟! ا؟یباز 

به نظِر تو   ی کنم ول  یخوام تو دلتو خال یالوند.. نم  هیلیهمه سال تونستن و حرف نزدن خ  نی_ا
 ..؟! هیعیطب

 ام را کنترل کردم.. و سرفه   دمینوش ی از چا یگر ید ی جرعه
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کردم..   یکردم.. کوتاه یناخواسته کار   دیاز من دلخوره.. شا دیشا دهیاز من ترس  دیشا گمی_با خودم م
کردم؟!    ریگ یبچگانه ا یِ وسِط چه باز   ینیب  یزدم که بامن نخواست.. با من نتونست.. م یحرف 

چهارسال  زو سکوت کرد.. البر دونستیم دریباز کرد.. ح میرو درست وسِط زندگ   ومرثی ک یپا ،یرعل یام
جا رو اشتباه   هینکنه من  گمی. م کنم. کاری دونم چ یحرف زده و من.. نم یرعلی با من نه.. با ام شیپ

و صالِح   ری من جز خ یاز خودمم ول رادیو ا  بینکنه پامو کج گذاشتم.. تو گذشته دنبال ع گمیرفتم.. م
 ...نمی ب یم مدمخواستم.. مگه نه که از خودم گذشتم واسه اون؟! به خودم او یالبرز چ

داد.... دسِت  یدر سرم جوالن م ومرثیک یخوردم.. حرف ها  یمهلک یچه ضربه  درینگفتم از ح  و
 از آرنجم به بدنم نشسته بود.. شهیش یِ خوردم.. خنکا  یتکان مچهیکتفم نشست و ن  یعارف رو

 نیفرصت بده ا هیمطمئن نباشم از تو به البرز مطمئنم.. به خودت  یز یداداش.. از هر چ ی کی  یکی_
 خودت...   شیکن پ  ستیرو راست و ر ایقضا

 پلک بستم..  تازه کردم و  ینفس

قانع   لیدل هی حرف بزن.. ماجرا رو از خودش بپرس.. حتما   دری.. با حیایصبر کن با خودت کنار ب  کمی_
 !ارهیکننده داره واست ب 

  فمی را بستم و به سمِت ک راهنمیباِز پ  یگذاشتم.. دو دکمه  زیم  یرا رو وانیپنجره فاصله گرفتم و ل از
 گذاشتم..  ز یم یو رو دمیشک رونیرفتم و پرونده ها و نقشه را ب

کنم.. واسه بعدش هنوز   یو لباس عوض م رمی گیدوش م هیخونه..  رمیسر م هیبا تو.. من  شی _باق
 ندارم..  ی میتصم

 و چشم از پنجره گرفت و به سمتم آمد:  دینوش یچا ی.. اندکدمیسمتش چرخ به

 عمارت؟!  یر ی_م

 _حاال نه.. 

ساعدم  یمبل برداشتم و رو ی.. کتم را از روستادیگذاشت و درست مقابلم ا زیم  یرا رو وانیل
 انداختم..
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  نی.. با ایفکر کنم تب دار  یز یری عرق م یسفارش بدم بعد برو... مدام دار   یز یچ هی_ناهار بمون 
 .. ریدوش بگ نجایهم  ارمی ... بمون من برم لباساتو بتیوضع

  زد؟یم ی حرف   دریبه ح  نازینداشتم.. پر ریبر اتفاقاِت اخ   یبعداز ظهر بود و من هنوز تمرکز  ک ی ساعت
 نبود..  ین ی ب شی ابدا قابل پ نازیپر یبود ول یجوابم منف 

 ..امی_خودم از پسش برم

 .. ستی ن  یشکیکاِر ه یایبرب   یز یچ هیاز پِس  یکه تو نتون ی_مطمئنم زمان

 

 

 

 

 

 

 

شده بود   کی کرد.. هوا تار ینم  ریسِ  نیزم  یفرمان ثابت مانده بود و نگاهم انگار رو یدو دستم رو هر
بهار شهر را گرفته بود.. ناهار را با عارف خورده بودم.. در  ی.. بودیدرخش یوسِط آسمان م مهیو ماِه ن

دارم.. کتابش را   تمرکزبه  اجیدانست احت یعارف بودم که من را بلد بود و م ون یرا مد نیسکوت و ا
  یِ را از صندل فمی شدم.. ک ادهی کردم و پ رفعالیرا غ  نیماش  یداد.. باالخره راهنما  یم حی ترج  یبه پرحرف

دِر   یرا زدم و روبرو  موتیتلف کردن نداشتم.. ر یبرا یبرداشتم و کتم را مرتب کردم.. من فرصت یکنار 
 نیروِز ورودم به ا  نیبود درست مثِل اول نیسنگ میهم برا ابانیخ یفضا ی .. حتستادمیعمارت ا

شاخ و برگ درختان  ینبود و من از دور و از البال یدر را باز کردم و وارد شدم.. مشهد دیمارت! با کلع
کسِب اجازه   نباریو ا ستادمیا یدر ورود یگاِم بلند روبرو  نی.. با چنددمیرا د یرعل یام نِ ی باالخره ماش

 : دیبه گوشم رس  نیپرو یمن نامحرم.. صدا یحضور داشتند و برا انهخ نیکردم.. هنوز دو زن در ا 
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 درو باز کن من دستم بنده! یرعل ی_ام

ماِت  یلحظه ا یشناختم.. عجول و محکم... در را که باز کرد هردو برا  یرا م یرعل ی ام یمن گام ها و
بود   سیاش خ  نهیاز س یکه هنوز دوِر گردن و تا حدود ینمدار و آشفته و لباس ی.. موهامیهم شد
 .. زدیم رون ی حوله از حمام ب یبود که ب  ی رعلیام یاز عادت ها یک یدوش گرفتنش داشت.. خبر از 

 _سالم داداش...!

به کتفش زدم   یکرده بودم.. دست دا یپ ریی به داداش تغ یپر حرص و عصبان  شهی لفِظ الوند گفتِن هم از
 و سر تکان دادم 

 !یکرد ی_سالم.. خودتو خشک م

پا به داخل گذاشتم و در را بستم.. هنوز هوا سرد بود و   دیکش یم خودش را کنار  نکهیبه محِض ا و
 از آشپزخانه گفت:  نیو پرو  دمیآب.. لبخندش را شن  ِس ی خ یرعل یام

 بود؟  ی_ک

 جواِب مادرش را داد: یرعلیآوردم.. ام رونی کنسول گذاشتم و کتم را ب یرا رو فمیک

 _الونِد مامان.. 

بنِد   سش،یخ یزد.. دست ها  رونی از آشپزخانه ب نی نکرده بودم که پرو زانیمن هنوز کتم را آو و
 بود و هنوز مرتب نشده به سمتم آمد.. اشی روسر 

 ...ی_الوندم مادر.. خوش اومد

 ..لی عدِم حضورم در روِز سال تحو یادآور یمهم نبود  ای خواست   ینم ای

 پشتم نشست..  یرو یرعل یرا پر کردم و جلو رفتم.. دسِت ام آوردم و چندگاِم فاصله رونی را ب کفشم

 ؟ یبود ی.. مسافرِت کار ی_داداش ساِل نوت مبارک.. چندبار زنگ زدم خاموش بود

  یرعلیام یربط به برادر گفتن ها   یتوانست ب  یباز نم  مهیدهاِن ن نیهم بود.. اما ا نی سواِل پرو انگار
 باشد.. 
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 .. امینتونستم ب دی خانم... ساِل نو مبارک.. ببخش نی_سالم پرو

 به خودش دل و جرات داد و دستم را گرفت..  نیکرده بود که پرو  رییتغ یز یچ چه

کار   دونمیم یومدیکنم چرا ن  یمادر؟ گله نم یای م ریبه د ری.. چرا دیکه اومد نهی.. مهم ای_خوش اومد
 !یزدی زنگ م هی یول یداشت

 بود و مهربان.. *".. فیمهم نبود.. لط هنوز نم داشت اما دستش

 _حق با شماست.. من شرمندم! 

 _دشمنت مادر.. دشمنت!

 گفت:  نی کرد و رو به پرو تمیبه جلو هدا یرعلیداد.. ام یموضوع آزارم م نینبود و ا  یخبر  نازیپر از

 بابا..  شیپ می ری دم کن.. ما م ی_چا

 دانستم.. هنوز دستم را رها نکرده بود که گفتم:  یکرده بود و علتش را نم ر ییتغ  نینگاِه پرو حِس 

 شمارو کرده..  ی_دلم هوِس چا

 کش آمد و پلک باز و بسته کرد.. یبه طرِح لبخند  لبش

 کنم.. دِم در نمون برو تو.. باباتون تو سالِن خودشه.. ی_رو جفت چشمام.. زود آماده م

.. لبم را به زحمت کش آوردم و سر تکان دادم و زدینم  یهم حرف یو کس دمی پرس ینم نازیاز پر من
جلوتر از من به سمِت سالن رفت و من پشِت سرش.. نگاهم را به  یرعل یرفت.. ام نیباالخره پرو

و   نازیپربردند..   ینوازش را از خاطر م دیکه با ییسمِت راه پله ها نکشاندم.. لعنت بر من و دست ها
 البرز....

 ه..._الوند اومد

 .. دمیرا شن دریح یِ آرام و جد شهیهم یصدا و

 _پس کجاست؟ 
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را برداشت و   نکش یع دنمیبلند شد.. با د یصحاف  زِ یکه تازه از پشت م دمیپا به سالن که گذاشتم د 
بود... جلو رفتم و دست ِ   دهیپوش قهی و جل یمشک یمردانه و شلواِر پارچه ا راهنیگذاشت.. پ  ز یم یرو

 .. دیاش را گرفتم و او بود که من را به آغوش کشدراز شده 

 ...یاما خوش اومد ری.. هرچند دی_به خونت خوش اومد 

بار   نی.. چنددمیکه در نفسش جاخوش کرده بود فهم یدرست پشِت سرم بود و من از لبخند  یرعل یام
 .. مردانه به پشتم ضربه زد و باالخره فاصله گرفت

 _راستش من مسافرت...

 .. حتما واجب بوده...یبد   حیتوض  ستین ازی_ن

 کردم..   یتوجه یب می گلو یِ دگی دهانم را قورت دادم و به خراش آِب 

 اره؟یب  یچا ی _به مادرت گفت

 _آره بابا.. 

نشستم و  یرعلیکناِر ام  درینشست و من با فشاِر دسِت ح یصندل  یرو یبلند ِش یبا آخ  یرعل یام و
  ریز یادیز یداد و انگار حرف ها یتکان م نییما.. مدام سرش را به باال و پا یبل ِ هردومقا دریح

 ..شدیرد و بدل م اشی شان یپ یِ خطوِط افق 

 منتظرت بود!  ؟ی به البرز سر بزن یخوای.. نم یاومد ی.. خوشحالم کردی_خسته نباش

 دادم.. هیتک  یصندل   یِ ام سوخت و به پشت نهیس  نِ یب  ییجا

 !ستیکه ن یمشکل  ن؟ی.. شما خوبزنمی .. سر مادهی_وقت ز

 ...یطوالن ی هی.. ده ثانهیده ثان یکرد.. به اندازه  یمردانه ا ی خنده

 منم رفع شدن..  ی ها ینگران یخوبه.. االن که هست ی_همه چ

 گفت:  هیاول جانِ یرو به من با همان ه  یرعل ینشست.. ام میدو ابرو  نِ یب  یکم نِ یچ

 !؟ی_کجا رفته بود
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 _شمال... 

از برگشِت من و   یلبخند.. خوشحال   ینداشت.. تنها اندک ی حالِت خاص  چیبود که ه  درینگاهم به ح من
 در گردش بود..  یرعل ی من و ام نی.. نگاهش هنوز بشدیم نییکه هنوز باال و پا  یسر 

 اون....  نِ دیشده بود رفته بود د ضی امروز از شمال برگشت.. دوستش مر نیهم  نازمی_پر

از حضوِر   یی شدم.. نفسم تنگ بود و اعصابم متشنج... اگر بو رهیخ  یرعل یگرفتم و به ام دریاز ح چشم
نفر بود و    نی اول دریداد.. ح رییبه دست وارد شد و جّو را تغ  ینی س نیپرو شد؟ی بردند چه م  یم نازیپر

داشتم عرق   بارهبرداشت... دو  یچا  یخودش هم نشست و فنجان   نباری.. اینفراِت بعد یرعل یمن و ام
 بخورد.. ییرا باز کردم تا گردنم هوا راهنمیپ  ییانتها ی.. دکمه ختمیر یم

 _نوش جونت پسرم.. 

 کرد و من تشکر کردم..  یبراندازم م یخاص  اقِ یاشت با

 !ست؟ی خونه ن  نازی_مگه پر

 گفت: بود  دهیسوال را پرس نیکه ا دریرو به ح  نیپرو

 برم صداش کنم.. یخوایدونم کجاست.. م یاالن نم ی_تو اتاِق البرز بود ول

 ... ادی.. خودش مستی_نه الزم ن

آمد... فقط  یبه مذاقم خوش نم  ادی ز دیشا نیکرده بود و ا ریی .. چقدر تغدیدوباره خند یرعل یام
 ...دیشا

 .. نجاستی_حتما خبر نداره داداش ا

  یرا باور نداشت متعجب براندازش کرد اما حرف  یرعلیام ی افتهی ریی که انگار هنوز حالِت تغ نیپرو
را به لب زدم و سرفه   ی... فنجاِن چایواکنش چینداشت.. به واقع ه یواکنش چیاما ه درینزد.. ح

 کردم.. دردناک و آزاردهنده..
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  یدفاع ستمی.. حتما سیر یبگ جون یسوپ بار بذارم بخور  هیمادر؟ پس بذار واست  ی_سرماخورد
داشته باشه رو   الیآدم استرس و اضطراب و فکر و خ یگفت وقت یم ونیزیشده.. تو تلو فیبدنت ضع 

 ...زارهیبدنش اثر م یدفاع ستمیس

 انقدر خوشحال بود؟! از چه؟!  یز ی از چه چ یرعلیصبر نکرد مخالفت کنم.. ام و

 شده الوند؟!  یز ی_چ

.. فنجانش را به لب زد و  دمیچرخ  دریگرفتم و به سمت ح  نی پرو  یخال یِ .. سرم را از جادیپرس  باالخره
 یچشم م یگرفت و من از گوشه    یرا م  شیبا دست نِم موها یرعلی... امدینوش یچا یبزرگ یجرعه 

 ...دمشید

 ... یدار  یفهمم حرِف مهم یم  یکن ینگام م ینطور یا ی_وقت

 !نی .. همنمیومدم شمارو بب.. اارهیوقت بس   ی_حرف که دارم ول

 !میزن  یحرف م ی.. هرزمان تو مناسب بدونیاومد ی_خوب کرد

 شد و با لحِن شوخش گفت:   کتری نزد یرعل یام

  یکیبرگشته کال  یاز وقت نازمیو پر یسرماخورد ینجور یشمال انگار بهتون نساخته.. تو ا ی_آب و هوا
 شده..   گهید

باال حرف   یطبقه   یمالحظه  یمتفاوت شده بود؟ چرا مدام از دخترِک سرکش و ب یرعل یامشب ام چرا
 !زد؟یم

روزا هم که تا دلت   نی.. ایداره! تو برادرش  یچه مشکل یو بپرس  یبر   یتونیم ین یبش  نجایا نکهیا ی_جا
 کمی تو  ستی.. بد نستیدر ارتباط ن یبا کس ادیز هیهم دختر حساس  نازی .. پرختهیبخواد گرگ ر

 است بهش باشه.. حو

 جدا کرده بود:   یرا کامل از صندل اشه ی.. تکدیو به سمتم چرخ دیدر هم کش چهره

 شده؟! یز ی نکنه چ نمی ! بب؟ی دونیم یز ی_مگه چ

 گذاشتم و گفتم:  زیم یدستم را رو یخورده  مین  فنجانِ 
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 هیدخترا و وسط  هیدختر مثل بق هیهم  نازیمراقب باش.. پر گمینشده فقط م یز یبدونم.. چ وی_چ
 !نی.. هم یدرک کن تشویموقع  خوامیداره! فقط م یتیچه ن  یک ستی لشکر آدم که معلوم ن

 داد:  هیتک  یراحت شد که دوباره به صندل   الشیخ  انگار

.. واسه خودش  ستی ن یدختر معمول هی.. ستین هیمثل بق نازیراحت من حواسم هست.. پر  التی_خ
 .. هیزن  ریش

حالت..   یب  شهیوسط گذاشت و من حواسم جمع تر شد.. مثل هم  زِ ی م یرا رو اشی فنجاِن خال  دریح
 و قاطع بود..  یسرد.. خشک.. جد

.. گفته بودم دوست دارم محل  شتیپ امی سر ب هیبعد  یهفته  ایهفته  نیا دی_از کار و بارت بگو.. شا 
 ...نمیکارتو بب 

 ! نیکن ی _قدمتون رو چشم.. خوشحالم م

 ..دی از رفتارش فهم  شدیانجام داده بود خبر داشت؟! نم یرعلیکه ام یو اشتباه ومرثیز کا  دریح

.. عارف هم هست  امیاما برم  امیاز پسش برب تونمی.. سخت م ستیکارام رو روال ن ادیمدته ز هی_
 ...!شهیم  شتریدارم و کارام ب دیجد یکه شروع شه پروژه  دیجد یراحت تره.. هفته   المیخ

 !ادی دارم که ممکنه به کارت ب یخودم نه اما دوست و روابط دی.. شایرو من هم حساب کن  یتونی_م

 کردم.. یسرفه نکردن تالش م یو برا کردی.. سرم درد مزدیتندتر م  شهیاز هم میها قهیشق  نبِض 

 و به عارف کمک کنم.. امی که دانشگاه ندارم ب ییوقتا تونمیمنم هستم.. م یبخوا ی_اگه کمک 

 گفتم:  یق یو بسته کردم و با نفِس عمباز  پلک

 _ممنون.. چشم!

 انداخت و گفت:  ینگاه میمچش ن  یبه ساعِت رو  دریح

 !کنه؟ی م یسنگ انداز  یکس ره؟ ینم  شی شده که کارات درست پ  ی_حاال چ

 کردند؟!  یو البرز چه م نازی.. پرشدمیبود و داشتم کالفه م گرمم



 سکون

493 
 

  یم یسنگ انداز  ای لی.. مطمئنا خفته یداره.. خصوصا که الوند تازه داره سر زبونا م  ی_خب بابا کار سخت
 بود.. هنوزم هست؟!  لی وک  مایقد یداشت یدوست هیبابا  یکنن.. راست

 .. ییرزای_م

 و باهاش صحبت کن.. ری الوند.. شمارشو از بابا بگ ادی... مطمئنم به کارت مییرزایم نی _آها آره هم

 شهینداشت.. مثِل هم  یعکس العمِل مشکوک چیرا تحت نظر داشتم.. اما ه دریاِت ح حرک  نانهیزبیر من
 .. کردیم ختهیشکم را برانگ  نیبود و ا

از بابتش راحت..  التی بابا جان.. خ ادی برم  یبدم.. از پِس هرکار  بی قرار مالقات ترت هیبرات  تونمی_م
 .... شناسمشیو چندسالم بوده تا حاال م  ستیب  یاز وقت

 _باشه حتما... 

گذاشت   یتاِج صندل یِ .. هردو دستش را روستادیا دریبلند شد و پشِت سِر ح ی صندل  یاز رو یرعل یام
 افتاد.. شی در چشم ها یو برق خاص زدی لبخند نم  گریشد.. د  رهیو بهم خ 

 _داداش؟!

 دوختم..  یرعل یگرفتم و به ام دریاز ح چشم

امتحانام شروع   گهید کمی.. حاال درسته رمیو دانشگاه نم کارمی ها و پنج شنبه ها کامال ب کشنبهی_
  یبهت کمک کنم! تو که مشکل خوامی شرکت.. م امیکنم و ب ستیکارامو راست و ر تونمیم یول شهیم

 !یندار 

دوستت و   یخونه   یرفتی نم یل ی.. مگه اون دوروز تعطینداشت یعالقه ا ی_تو که به ساختمون ساز 
 !؟یکرد ینم نیتمر یقیموس

 در هوا تکان داد و گفت:  یدست یرعل یافکارش را خواند.. ام شدیکرد و نم   یبه من نگاه نم   دریح

  خودیب  ی.. جمعه ها به جارمیهم م یقیکار کنم.. موس خوامی نداشتم.. حاال دارم.. م  یگی_خوبه م
 کار کنم..  تونمیگشتن م
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زد..   یحرف شدیکرد اما نم یترم م  یموضوع عصب نی! ا؟یرخ داده بود؟! چه تحول یم یتحوِل عظ چه
 .. شدینم  دریمقابِل ح

 !نهی ب ی صالح م  یاون چ نی _باشه با عارف هماهنگ کن.. بب

 و گفت:  دیهر دو دستش را به هم کوب کِف 

 با دوستامم هماهنگ کنم..  دی_پس من برم بهش زنگ بزنم.. با

رد شد و قصِد رفتن کرد اما    دریتر.. از پشِت سِر ح قیکمتر شده بود و لبخندش عم شیموها رطوبتِ 
 گفت:  دریو رو به ح ستادیراه ا نِ یب

 !ینگفت یز ی ! چه؟ی_بابا نظِر تو چ

  رییاو هم به تغ دیانداخت.. شا یرعل یبه ام  ینگاه میبه من و ن  ینگاه میباالخره سربلند کرد و ن  دریح
 کرد..  یفکر م  یرعل یام ی هیرو

به درِد الوند  کممی به نفِع خودته..   یکار کن کمیخودته..   لِ یکنم.. م ینم  یتو روابط برادر   ی_من دخالت
 !خورهی برنم  ییبه جا یبخور 

 : دیو بلند خند دیمرتبش کش  ِش ی به ته ر یدست یرعل یام

 ! یگیم نوی هم دونستمیم قای_دق

از جا بلند شد و   دریکردم که ح  ی.. تک سرفه ادیرسیکجا به گوش نم  چیاز ه ییصدا چیرفت.. ه و
بلند شدم    یصندل یبود برداشت و ورق زد.. از رو  ریکه در دسِت تعم  یو کتاب ستادیا یصحاف   زِ یکناِر م 

 قاِب عکس پدرش قفل شد..  یرفتم.. نگاهم رو شی پ کشیو تا نزد

 کرده! ریکه ذهنتو درگ یز ی _بپرس چ

 برگرداند...  زیم یکه کتاب را دوباره رو دمی د یرا م  دریاز قاِب عکس نگرفتم اما ح چشم

.. تو  یتو بگ خوامی هست.. من اگر بدونم بازم م یحتما خبر   یافت یخونه م نی ا ادی_هروقت شبونه 
 !یبپرس 
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 فرستادم و ناخواسته اخم کردم:  رونی ادم.. نفسم را شل بدهانم را با درد فرو د آِب 

البرز رو   دنِ یدزد یکرده.. خبردارم که حت   کاری چ یرعل یام  نیدونست یکه شما م دونم ی_من خبر دارم! م
 ! نیدونست یم

 _خب؟! 

گرفته بودم.. از درون و   ادیمرد  نی را باالجبار از هم یظاهر  یِ خونسرد نیخونسرد بود و من ا  همچنان
 به سمتش سر چرخاندم و گفتم: یحالت چیه یآتش بودم اما ب  رونیب

 ! در؟یآقا ح  ی_خب چ

 ! ه؟ی_سوالت چ

 یرا خدشه دار م نمانیسکوِت ب  نیو ا کردیخس خس م  امنه یشد و دست به کتفم زد.. س کترینزد
 کرد: 

 ! ن؟ینگفت یز ی بدونم چرا به من چ خوامی.. فقط منیدون ی_سوالمو بهتر از من م 

بار سر تکان داد و آهسته تر از قبل   نیخلوتمان را برهم نزند.. باز هم چند یه در بود که کسب حواسم
 گفت: 

 کردم.. یسکوت م   دیکه پسرم کرده بود و با  ی.. خبطیرعلیراز بود.. راِز ام هی_چون اون 

..  دری! به کارم لطمه زد آقا حن؟یشکست  یسکوتو م دیخبط و اشتباه دامِن البرزو گرفت.. بازم نبا نی_ا
 ! ن؟ینگفت یچی.. چرا هنی که فکرشو کنم خبر دار یز ی از چ شتری.. ب نیدونم خبر دار یم

بودِن   یاز عفون میکردم اما لرزِش صدا یخال یرا از هر خشم و حرص  میکه توان داشتم صدا ییجا تا
 گرفت..  ینشئت م میگلو

 پسرم!  یکن یم دا یجواِب منم پ یکرد دایجوابشو پ یوقت پرسمیسوال از تو م هی_من 

سر و صدا را داشته باشد پوف   نیکه کمتر یو پوف مانند طور  دمیکش  قیکج کردم و چند نفِس عم سر
 کردم.. هنوز دستش حائِل کتفم بود.. 
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  یچی شدن البرز ه دهیو دزد ی! چرا از برگشتِن پدرت و به هم زدِن آرامِش شغل ؟یو چرا نگفت_ت
 ! ؟ینگفت

 بهش زل زدم..  ی و ماتم کرده بود اما با اخِم کم شیاصل ک  در

و خواستم   دمیبار پرس نی.. چندختهیمشکوک و رواِن به هم ر ی.. تلفن هادمی د یم  توی_من آشفتگ
 درموردش حرف بزنم اما نشد.. فقط فکر کن چرا...

 حال جوابش را داشتم.. گفتم:  ن ی... با ایضعف داشتم.. ضعِف فکر  احساِس 

برادِر من بود.. البرز هم برادرم بود..   یرعل یبا من داشت.. کاِر من بود.. ام ینسبِت خون هی_اون مرد 
تونم از  یبود که فکر کردم م   یمسئله ا  هی.. چون نگرفتم یمن نگفتم چون پدرم نبود.. چون جد

که پسِر   یبرز من و ال یِ برگشتش به زندگ  دنِ ی.. چون فکر کردم اونقدر که شما از فهمامی پسش برب
خونه محافظت کنم..   نی! فقط خواستم از ارتباطم تو اشمیمن نم  نیشیناراحت م  میخونه بود نیهم

 درست نکنم.. دیمانع جد هیمن فقط خواستم  دریآقا ح

 نیو ا  دیفهم یو بهتر و فراتر از درک من م  شتریرا ب  زیسر.. انگار همه چ یمتوال  یتکان ها دوباره
حواب  نیتوانستم بفهمم که انتظار ا یم  یداد.. اعصاِب خرابم خرابتر شده بود... ول یموضوع آزارم م

 را از من نداشت.. من قانعش کرده بودم.. 

از   یتونیم نکهیچرا نگفتم خبر دارم.. به ا یدرک کن ی_درسته پسر.. درسته پسرم.. حاال فکر کنم بتون
و البرز..   یطرف تو بود  هیپسرم بود.. شرمندم کرده بود..  هیطرِف قض هیداشتم..  مانیا یای پسش برب

خوشه به اومدن و  ماومدنت.. من دل نجایدرست کنم واسه به ا دی جدمانعِ  هی منم مثِل تو نخواستم 
 ؟ یر ی البرز نم دنِ ید یرفتنت.. برا

.. شدیکردم.. درک م  ی استفاده را برد.. درک م ِتی خودم نها یبود.. از حربه  یمنطق  شیها حرف
 .. دیایب دانستم درک کرده اما قصد نداشت از موضعش کوتاه  یبود و خدا لعنتم کند.. م  یمنطق

 _البرز! البرز! 

به گردنم   یرا باز کردم و دست راهنمیاز پ یبعد یکنارم فاصله گرفت و چند گام دور شد.. دکمه  از
 ندادم.. یتی.. تنفسم دچار اختالل شده بود اما اهمختمیر  ی.. تب داشتم و عرق مدمیکش
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الوند، البرز به تو  ی.. ولفتهیدو برادر به گردن من ب   نیدخالِت ب دی.. نبای_از اون بچه هم دلخور 
 ... یط یداره.. تحِت هر شرا اجیاحت

چسباندم اما به   یکلمات را در ذهنم به هم م یحت  یتحت فشار بودم.. به سخت یگفتِن هر حرف یبرا
 که بود لب باز کردم و گفتم:  یهر زحمت

 !ن؟یخبر دارتونست حرف بزنه و حرف زد و با من نه   یم نکهی_از ا

 بود.. چرا؟! چرا؟! زیهمه چ یا ی کوتاهش گو ی خنده

 _بهش سر بزن پسرم.. 

 لب زدم:  امی کنارش رد شدم و با تماِم حّس درون از

 کاش..... ی.. انی هم خبر داشت نی_از ا

 گفتن نمانده بود.. چند گام دور شدم که اسمم را صدا کرد  یبرا ی ادامه ندادم که حرف و

 _الوند؟! پسرم؟! 

 کردِن برخوردم را نداشتم.. ین یشبیکردم اما برنگشتم.. تواِن پ مکث

 _بااجازه... 

داد..  یرا نشان م  نیحضوِر پرو دی رس یکه از آشپزخانه به گوش م  ییزدم... سر و صدا رونی از سالن ب و
کردم و   ی.. پله ها را طشدیکردنشان م انیکه سّد حرمت مانع ب ییدلم ماالماِل از حرف بود.. حرف ها

را   یرعل یام  یمکالمه  یلرزاند.. صدا ی دلم را م نازی.. چراِغ روشِن اتاِق پرستادمیپشِت دِر اتاِق البرز ا
را داشتم؟!   دنشی! تاِب ددم؟ید  یالبرز را م دیاما توجه نکردم تا مضمونش را بفهمم.. با دمیشن یم

از   یقیکردن نداشتم! دِم عم یتوجه  یالبرز را در ب  توانستم.. قدرِت  یکالفه بودم و خسته.. من نم
.. به  داریتخت بود و ب  ی.. البرز طبِق معمول رودمیکش  نییدر را پا  ی رهیاطراف گرفتم و دستگ یهوا

پلک زدن براندازم کرد.. وارد شدم و در را پشِت سرم بستم و   یب  یلحظات  یسمتم سر چرخاند و برا 
کردم   یمخف  یتفاوت   یاز ب یرا پشِت نقاب امیو دلخور  یرا باز کردم.. ناراحت راهنمی پ یدکمه ها  یمابق

نشستم.. من نفِس نامنظمش را حس کردم و پلک بستم..  تخت یگوشه  فتادهی ن  یو انگار اتفاق
سکوت را امتحان کنم..  کباری خواستمی اتاق را آلوده نکنم.. م یکشم و هواکمتر نفس ب  دادمیم  حیترج 
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بالش  یمثِل کوِه البرز... تِن خسته و دردناکم را پخِش تخت کردم و کنارش سر بر رو یسکوت
گذاشتم و  امی شانیپ یفرستادن تعلل کردم.. ساعدم را رو رونی ب یو برا دمینفس کش قیگذاشتم.. عم

بود! نبود؟!  آِخ خفه   یانصاف  یو چشم بستم.. ب دمیالبرز را د ی نهیرباِن نامنظِم سچشم ض یبا گوشه 
.. نفِس البرز  دمیشن  یرا م یرعل یام یمکالمه  یگفتم و خودم را به خواب زدم اما هنوز از دور صدا یا

 سوخت!  ی.. پشِت پلکم مزدی حرف م

 

 

 

 

 

از مهندس ها حرف   یکی گذاشتم و بلند شدم.. عارف هنوز پشِت تلفن بود و با  زیم یقهوه را رو ماِگ 
.. زدیآورده بود را مطالعه کرده بودم و ذهنم هنوز بوق اشغال م یکه منش یی.. دوتا از پرونده هازدیم

  یرا با روز  تهمشغول کار بودند .. شب گذش تی تمام شده بود همه با جد یهفته مرخص کیباالخره 
را عارف    دیجد یاو بود.. بارها یِ تمندیمکالماتمان بر رضا یبت کرده بودم و خالصه طلب صح 

 کرد و جلو آمد:  ینداشتم.. باالخره خداحافظ یکار  یکرده بود و من دغدغه  صیترخ 

کج   وارِ یاومده تموم شد.. آخرشم معلوم شد هردو طرف مقصر بودن تو د  شی _حلش کردم.. بحِث پ
 ...یزدن... راست

محکم کردم و   شدیرا که داشت باز م نمیسر آست یدادم.. دکمه  هیوسط تک  زِ ی ان دادم و به متک  سر
 .. تلخ و سرد و دلچسب... دی.. عطرش زودتر از خودش به مشامم رسستادیعارف کنارم ا

خارج از شهرو براش شرح دادم قول داده   نیلنگ بودن اون زم ی هیهم حرف زدم.. قض ییرزای _با م
هم به  ی ل یتونه.. خ ینتونه درستش کنه اون م یهرک  ستین یدرستش کنه.. گفت کار چندان سخت

  ردبرداره.. دادم بچه ها برآو نهی هز کمی... فقط هیشدن گهیکه م یکارش اعتماد داشت.. به نظرم راه
  ای میری وام بگ ای دیکه با یانیدر جر  گهی.. دوادخیم هی سرما اردی لیده م بایکردن تا تموم شدنش تقر
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و   شهینم دا یگذار پ  هیاوصاف سرما نیبا ا  یول  میباِر بانک بر رِ ی ز خوادی.. دلم نممیکن  دایگذار پ هیسرما
 ...میمجبور

بود..  یبود اما کاِر پرسود ییباال ی نهیهز نیکردم.. ا  یرا گوش م   شیدقت تک به تک حرف ها با
 گذار... هی سرما ای با وام  ایکردم..  یقبول م شدیحل م  اشی شک نداشتم.. اگر همه مشکالِت حقوق

 خودت عارف... ی_بر عهده 

 گفت  ییبلند باال  ِش یپا انداخت و آخ ی چرِم وسِط اتاق نشست و پا رو یصندل یرو

 ...هیجد مش یکنم.. انگار تصم کاری چ یرعل ی _رو جفت چشمام.. فقط من با ام

 سررشته نداره.. از کم شروع کنه!  یکار  چی_تو ه

 شدم.. رهی و به نشاِط صورتش خ دمیو من چشم باال کش دیو با مشت به اواسِط رانش کوب دیخند

کنم.. اگه واقعا  کارشیچ دونمیبهش هست.. م یشرکِت.. نترس حواسم چهارچشم ِس یی _برادِر ر
 ...مونهیهفته هم نم ک ی نصورتیا ری در غ ارهیبخواد کار کنه دووم م 

 شلوارم فرو کردم و گفتم:  ِب یهدف لبم را کج کردم.. دسِت چپم را در ج ی.. ب دیدوباره خند و

 خوب هماهنگ کن.. گهیبه درس و دانشگاهش لطمه بخوره.. د خوامی_نم

با   ش یکار کنه.. باق یجد دیکه بدونه با شناسهیم یهم اونقدر  ! منودونهی.. خودش مستی_بچه که ن
 خودشه!

 دخالت نکردم.. نیهم یداشتم برا مانیکاِر عارف ا به

 ! ؟ی_نقشه رو تمومش کرد

  دمیفردا م کنمی الزم داره که تا شب تمومش م ین یبازب هیآره فقط  یداد ماتومی _اونجور که تو اولت
 خدمتت... 

 چشمم را لمس کردم..  یفاصله گرفتم و با هردو دست پا زیم از

 ! حداقل دو هفته فرصت بود.. ی_انقدرم الزم نبود عجله کن
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 پر کرد و گفت:  یچا یوانی ل زی م یو از فالسِک رو  دیرا جلو کش  خودش

 !ستیاستخاره ن چی حاجت ه  ری _در کاِر خ

گفت و به  یصدا درآمد َاِه بلنددادم.. تلفنش که به  یو من جواِب منف   ؟یخور یاشاره کرد م و
 شد..  رهیاش خ صفحه

 !ونهی_کتا

طلب گذاشت و جوابش را داد..   یروز  یماکِت پروژه  زِ یم  یرا لبه  یچا وانیرا گفت و بلند شد.. ل نیا
 خبر بودم... یفکر کردم که ازش ب  یناز یرفتم و به پر  شیتا کناِر پنجره پ 

 ...یدیاشتباه شن زدم؟!  یحرف  نیهمچ یِ .. من کونی_نه کتا

....._ 

 دونم..  ی_نم

 در آرام جلوه کردن داشتم... یسع  یالی خ یدرهم بود و با ب  افکارم

وسط.. از اول هم حرف من   یدی منو کش یپا خودیحرف نزن که من آدم بده باشم.. تو ب یجور  هی_
 .. ونیبوده کتا نیهم

...._ 

 !؟یر ی گیم میمن تصم یتا حاال تو جا ی_از کِ 

و همه را با حرص به  دیکش شیموها یال یکرد و کالفه دست یم  یطول و عرِض اتاق را ط یعصب
 عقب سوق داد...

از روز اول تا حاال من  ادینم  ادمینداشتم..  یدخالت  چی.. من هیهم مقصر باشه خودت ی_اگه کس
 کرده باشم... یاشتباه

...._ 
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  یگفته و هدفش چ یک نی .. برو باهاش حرف بزن ببیدرست کن ویزی چ یتون ینم  هیو گر  غی_با ج 
 بوده!

به    یدانستم موضوِع حرفشان چه بود؟! البرز حت ینم یعارف را نشنوم.. حت  یکردم حرف ها یم یسع
 ...؟!زدمی پر پر م دنشید  یخودش زحمت شکستِن سکوتش را نداده بود و من چرا هنوز برا

 رم..کار دا یکی .. هزار و امینم  ییمن جا ونی_کتا

...._ 

 .. زنمی مهم.. خودم بهت زنگ م یجلسه  هیسر  رمی_باشه باشه فعال بس کن.. دارم م

و   دیسرکش  کجای را  ی.. چادمیگرفتم.. تماس را قطع کرد و من به سمتش چرخ  دهیبلندش را ناد پوِف 
 دیکوب  زی م یرا رو وانیل  یعصب

دائِم   ی.. از اون قول هایکن داشیپ یقول داد گهی.. مخوادی ... از من کمک مدنیدزد نشوی_ماش
 دادم... یکِ  ادینم ادمیکه  ی! قولیشگیهم

 ...نهیاگه مشکلش ا زنمی حرف م یدر ی.. من با سرگرد حستین ی_کاِر سخت 

 رفت و کتش را برداشت و تن کرد..  یو به سمت چوب لباس دیکش یپوف

منو بکشه   یبهونس که پا هی نمی .. اتس یواسش مهم ن یز ی که اندازه پش ستی ن نی_نه.. مشکل ماش 
 ...وانیوسِط دعواهاش با ک 

خودش را حفظ کند... ساعت از دوازده ظهر گذشته بود..  یِ قصد نداشت خونسرد نباریبود و ا  یعصب
 را برداشت که گفتم:  فشیک

 ونیتو و کتا نیب یز یکه اگه چ  فهمونمیحرف بزنم.. من بهش م   وانی! بذار من با ک؟ی_باالخره که چ
 خراب شده مقصر اونه نه تو..

 وانیتا به امروز مجابش کنم! ک تونستمیکه اگه بود م ستیالوند.. به خدا به حرف ن  ستی_به حرف ن 
با زبون خودش باهاش حرف   تونمی.. منم مستین شی حال یچ یه دنیو مشت کوب  ادی جز داد و فر

  یول شهی نداره منم شر درست کنم که نم  شتریب دونه پسر که هیکنم..  یبه خاطر بابام نم یبزنم ول 
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  ندازهینم ن یتو رو زم  یدونستم رو یدرصد م کیواسه شر به پا کردن... اگه  کنهی سرش درد م ونیکتا
 کّلش هنوز باد داره! وانی.. کیکن یون یتو پادرم گفتمیم

 گرفتار بود...  یقی به طر یهرکس

کنم... هنوز که  یخوشگذرون  شی خودم کردم تا به وقتش با پول پدر ری رو اس ون یمن کتا کنهی_فکر م
.. با دوبرابر  کوبهی که ازش به عنوان قرض گرفتم و تو سرم م وی پول ونیلیهنوزه چوب اون پنجاه م

 یدست م.. خودنهیما هم ا ی.. بدبخترمی سودش بهش پس دادم... فقط چون نخواستم از بابام پول بگ
 الوند...  خودمو بدبخت کردم یدست

آمد   یم شی نبود.. کم پ یخبر خوب اشی شانی.. خطوِط مبهِم پستادمیرفتم و درست مقابلش ا  جلوتر
 درجه از خشم برسد.. نیعارف به ا

هم استفاده  وانیشه از ک کیبه من نزد خوادیم ونیکتا ستیکه پول براش مهم ن نهی_بِد ماجرام ا
 کنه.. یکه منو کفر  کنهیم

 عکس داره؟ جهی نت کنهی _فکر نم

 و با چهار انگشت به کتفم ضربه زد:  دیخند

 کرد!  ینم  کیکه انقد خودشو به زور بهم نزد دیفهم  یعکس دادن رو م ی جهی_اگه نت

 کنه؟! ونیبه حاِل کتا یفکر  هیتا  یبگ وانیبه ک  ستی_بهتر ن

 تکان داد:  یمنف یبه نشانه  یرا دست به دست کرد و سر  فشیک

نظارت   هیسر ساختمون  رمیمسائل نکن... م نیا ریدارم.. تو فکرتو درگ یبراش راه حل بهتر  ی_نه.. ول
 مناسبه.. ناهار حتما بخور!  یرعلیواسه ام یچه کار  نمی کنم بب

 گفتم که تا کناِر در رفت..  یا باشه

 سر نزده؟! نازیبه پر مای_خانوادت خوبن عارف؟! پدر و مادرت! س

 براندازم کرد..  قایمحتاط عم یو لبخندو با اخم   دیسمتم چرخ به
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  نازیاز پر ی ز یهم به من چ مای.. سیبهمون سر بزن  ادیز  ادی_بابام از تو اشباع نشده.. مادرمم بدش نم 
 ..یاز خودش بپرس  دیاحوالشو با یعنینگفته.. 

 زد...  رونیکرد و از در ب  یلبش خداحافظ یگوشه  یبا همان لبخنِد جاخوش کرده  و

 

 

 

 

 

 

 

 اشی مجاز   یبه برنامه ها  یحت نازی تخت برداشتم و به تلگرام و واتساپم سر زدم.. پر یرا از رو لمیموبا
  نازی .. دسِت پردیکش  یم ری ت ومرثینابهنگاِم ک  دارِ ی.. کالفه شده بودم و هنوز سرم از فکِر دزدیهم سر نم

نکرده   ی.. پدر نبود و پدر گذشت یما م نِ یکه ب یز یبه هرچ رهی خ ومرثینشسته بود و ک میبازو یرو
افساِر عشق را کج کرده باشد.. من از  یدهانه  یینبود که از ترِس رسوا یبود و ترِس من، ترِس پسر 

بودم و   امدهی کنار ن یرعل ی .. هنوز با کاِر امشدیآتشم م زمِ یداشت ه نازیسوختم و پر یم یگر ید یجا
  یانصاف.... ب یمن نگرفته بود و البرِز ب  زا یسراغ دری ... حدمشید یدر محل ِ کار هم م یحت  دیبا

ازش نداشتم..  یخبر  چیهفته بود ه کیاز  شتریبر علِت حاِل خرابم بود.. ب  دیمز ومرثیاز ک یخبر 
را همانجا رها کردم و به سمِت آشپزخانه رفتم و   لیانگار وجود نداشت.. از تخت فاصله گرفتم و موبا

  یزدم و روبرو  رونی قهوه از آشپزخانه ب یماندم... با ماِگ بزرگ ظرانجا منتقهوه ساز را به برق زدم و هم
خاموشش زل زدم و جرعه جرعه قهوه را به  یسالن نشستم و به صفحه  یبزرِگ گوشه  ونیزیتلو

لحظه تِب  نیداشت.. درست حاال و هم یتلخ  نازیپر یکردم.. طعِم لب ها  تیمعده و عروقم هدا
نزده بود و   ی از من و اتفاقاِت آن شب حرف نازیدانستم که پر یم االخواستنش به جانم نشسته بود.. ح

گرفته  یگر ید یکرد؟! خانه رنگ و رو یم  یخودش حالج یموضوع را چطور برا نیچه بهتر.. اما ا
با وسواس و عشق   زن کیکه  یمرتب شباهت داشت تا خانه ا ی مرد ِیمجرد  یبه خانه   شتریبود.. ب
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مسائِل   ن یو ا  دیچی پ یدر خانه نم  ییخوش غذا یماند و بو یروشن نم یچراغ گریکرد.. د یم  زیتم
کرد و    یم ینبودم... دلم بدقلق مانی کرد.. اما پش یفشار وارد م میها اختهی کوچک به تک به تک 

  یته بود و ساعِت پاندولگذش  مهی.. ساعت از ن دمیخواست.. دوباره و دوباره قهوه نوش ی را م نازیپر
آورد... هنوز به   یبدنم را به درد م یِ رگ و پِ  یقلب یجور گرفتگ  کی... زدیسالن زمان را جار م  یگوشه 

خواستم   یکردم و م  یکردم... بارها در ذهنم مجسمش م یالبرز فکر م  ی دهینداشته و نشن یصدا
 امی شانیپ یرو  یظیداشت!؟ اخِم غل یشتر یشباهِت ب   ومرثی از من و ک کی کدام  یبدانم به صدا

وسط گذاشتم و کنترِل   یا شهیش  زِ ی م یو ماگ را رو دمیداغ را نوش  یآخِر قهوه  ی هنشست و جرع
  النیبا و ینواخت و مرِد جوان  یم  انویپ  یرمردیرا برداشتم و نورش فضا را روشن کرد.. پ ونیزیتلو

  یسراغم را م یوقت از شب چه کس  نیتلفنم وادارم کرد به بلند شدن.. ا یکرد.. صدا یم اشی همراه
 اتصال را لمس کردم و تماس وصل شد..  یبود.. دکمه  ییرزا ی م ی! شماره فت؟گر

 بدموقع زنگ زدم..  کنمی م ی.. عذرخواهبی_سالم جناب اد

اشت و امکاِن بدخواب  حضور د ی احساس کردم البرز در اتاِق کنار  یلحظه ا یزدم و برا  رونیاتاق ب  از
 شدنش بود... لبم کج شد و گفتم: 

 شده؟  یز ی.. چستین  ی_سالم.. مشکل

 فرستاد..  رونیرا با آوا ب   نفسش

 ! شنهادیپ هی_نه.. فقط چندتا خبر مهم دارم و البته 

 کردم..   یتوجه یب  رفتیمالش م  یام که از گرسنگراهرو گذشتم و به درِد معده از

 شنوم... ی_م

 رد و گفت: صاف ک  ییگلو

.. میبهتره بگم باهم حل کرد یعن یداشتن که حل شد   ینگران یسر  هیچندوقت  نیدادخواه ا ی_آقا
دسِت آقا   ی... فکر نکنم از نظِر حقوقیکردم همونطور که شما خواست دایخانوم رو پ ونی کتا نِ یماش

آقا عارف   هک  یپول بود و با مدارک افت ی مخالِف در دمیبند باشه چون اونطور که من شن ییبه جا وانیک
 ....دهینم  وانیآقا ک یگناه یبر ب  یرا یدادگاه  چیداشت حل شد.. ه
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 بود!  کتری خودم را راحت کنم دخالت کرده بودم.. عارف از برادر به من نزد  الِ یخ  نکهیا یبرا من

 !ی_خوبه.. ممنون که خبر کرد

 هم دارم! یبود.. اخباِر مهمتر  فهی _انجام وظ 

 کردم..  یپخش شده عوض شده بود و من چندان توجه نم ِک یموز

نسبت و   چیخاطر بدم که ه  نانیتونم اطم  یم  نباریآقا البرز.. ا یکردم برا  دایدکتِر بهتر هم پ هی_
درمان   یبرا  شونویتونم ا یم یحت  نیبه خطر بندازه.. شما فقط اراده کن تشونوینتونه امن  یشناسنامه ا

 بفرستم خارج از کشور.. یقطع

  ینم بیمملکت غر یآوردم البرز را راه یخارج از کشور و با تماِم امکانات را به تهران م مارستانِ ی ب اگر
 کردم.. 

 ..نی دکترشو عوض کنم هم  خوامی_فقط م

 : د یچی پ یمحکمش در گوش  یصدا  دوباره

 ..دمیخاطر م   نانی.. بهتون اطمهیخوب   یلیزاده دکتِر خ   ی_چشم.. دکتر نور 

کار به نفعش بود.. من در  نیا دی.. شا ستادمیطرِح لبخنِد البرز ا یرا کم کردم و روبرو  ونیزیتلو یصدا
را   اشیلعنت یصدا  اتیی بودم.. کاش جز دهیپرس یرعل یسوختم... کاش از ام یم  شیصدا  دنِ یتِب شن

 .. دیپر  یم مو پلک سوختیم میرا داشته باشم؟! ته گلو اقتشی کردم تا ل یچه م دی.. بادمیپرس یم

 !؟یکرد کاریچ ن ی .. با اون زمنمیرو بب مانیپ گهید خوامی.. نمه یکاف نی من هم ی_برا

 اش گوشم را پر کرد و گفت: خنده یخفه  یصدا

که من کردم   ی... اما اونم حل شد.. با برآوردحجم از خبر خوب نیچند درصد درسته گفتن ا دونمی_نم
.. فقط کماههی هم کاِر  ش یاون پروژه رو تموم کرد.. مشکالت حقوق شهیکمتر م  ی نهیهز اردیلیبا سه م

 هست! یمسئله ا هی... فقط هیچندتا کاغذباز

 کارم بشدت باال رفته بود و ابدا وقِت سر خاراندن نداشتم.. حجمِ 
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 !ن؟ی ری گ یوام م  ای نیکرد دا یگذار پ هی_شما سرما

 شد خودش ادامه داد: یبهش فکر نکرده بودم.. سکوتم که طوالن  هنوز

 دارم...  ی_وام گرفتن زمانبره.. من فکِر بهتر 

  اطی ح یِ رون ی ب یگذاشتم و به محوطه  زی م یرا رو نمیسنگ ینشستم و پاها نهی شوم یمبِل روبرو یرو
 و ساکت! کیزل زدم.. تار

 !نیر ی کمک بگ دری_از آقا ح 

شد.. آنقدر که فکر کرد تماس قطع شده و با   یناخواسته به هم گره خورد... سکوتم طوالن میابروها
 از حضورم ادامه داد: نانیاطم

  نیطرِح ا  یباشه.. من خودم برا یکمِک خوب تونهی.. مطمئنم منیکن ینم دایمطمئن تر پ دری_از آقاح 
 ... شنهادیپ

 ... دمیحرفش پر انِ یبه م  یعصب

 نکن...  یکار  چیبراش بکنم پس بدون اطالع من ه یفکر  هیتونم خودم   ی.. مستی_الزم ن

 .از اخمم کم نکردم.  یز یبرداشتم و چ زی م یرا از رو  میخبر داشت؟! پاها شنهادیپ نیاز ا دریح

 !نی فکر کن  شنهادمیپ یرو  ی.. امر امِر شماست.. ولبی_چشم جناب اد

 نبود..  یاز ینبود.. ابدا ن یاز یفکر ن به

بار خودم  هی رهی درماِن البرز رو به عهده بگ نکهیقبل از ا خوامیزاده رو برام بفرست م  ی_شماره نور 
 باهاش حرف بزنم.. 

 _بله چشم..

 دوست نداشتم اعصاِب خودم را خورد کنم اما گفتم:  نکهیو با ا  دمیکش یکالفه ا پوِف 

 !؟یدیفهم  یز ی! از اون چ؟یچ  ومرثی_ک
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 کرد و گفت:   یکوتاه سکوِت 

 ..میصحبت کن   یحضور  نی_در اون مورد اجازه بد 

 کرد...  یدرد م سرم

 شرکت!  ای_باشه.. فردا ب 

به   دنیدوباره نخواب ی! پوزخند زدم و برادر؟یقطع شد... مشارکت با ح  یکوتاه  یتماس با خداحافظ و
 ... دمیتخت دراز کش یاتاق رفتم و رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فمی را باز کردم و ک  نیکشاندم و دِر عقِب ماش هیبودم را به ر دهیکه خر یناِن تازه ا یمعطر و بو یهوا
افتاد و من خم شدم.. دست دراز    نی به کِف ماش فیک یاز گوشه  امی .. کارِت اعتبار دمیکش رونی را ب

جلب کرد.. به طور کامل از    اجلو افتاده بود نظرم ر یِ صندل  رِ ی که ز یکردم و کارت را برداشتم اما آلبوم
.. پر اخم آلبوِم  دیکش یبد  رِ یبرده بودمش.. دوباره هجوِم خاطرات مغزم را نشانه رفت و سرم ت ادی

به سمِت ساختماِن عمارت پاتند کردم.. قبل از   یو حرص  دم یکش رونیرا ب بیخانداِن اد یِ خاطراِت لعنت 
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  یباز بود.. هنوز قدم مهیانداختم.. در ن فمی ک درونِ  کردیم  ینیدستم سنگ یورودم آن را که مثل کوه رو
 : دمیرا از طبقه باال شن یرعل یام یبه داخل برنداشته بودم که صدا

 .. من عجله دارم...نازی_بدو پر

 که گفت:  دمی را شن   نیپرو یصدا نازیپر یصدا یکردم اما به جا زی گوش ت اقمشت

 ..نی بعد بر نیاول صبحونه بخور ن یای_ب

.. وارِد آشپزخانه  زدیحرف م  یرلب ی هنوز ز یرعلیبه داخل برداشتم.. ام یآوردم و قدم رونی را ب کفشم
سر   یرنگش را آزاد گذاشته بود.. اندک ییطال یزود متوجه حضورم شد.. موها یل یخ  نیشدم و پرو

 ..ستادیمقابلم ا کردیسرش م یانداختم که جلو آمد و همزمان که روسر  نییپا

 خانم..  نیپرو ری _صبح بخ

 !؟ی! اصال متوجه نشدم.. دستت درد نکنه نون گرفت؟یاومد ی .. کِ ری _صبح توهم بخ

ساتنش را گره بزند.. بعد دست دراز کردم و نان را از دستم  یِ راحت روسر  الیمن صبر کردم تا با خ  و
 گرفت 

 ! ستن؟ی_آره.. گرفتم بچه ها بخورن.. ن

 بود؟! مانیو زا یکرد.. مادر بودن به نسبت خون  یدِل سردم را گرم م لبخندش

شنبس مادر به   کیرو برسونه دانشگاه بعدم بره سرکار.. امروز  نازیپر خوادیم یرعل ی_هستن مادر.. ام
 فدات...

 ... نازیخبر داشتم اما پر یرعل یام یبرنامه  از

 خودش ببره... نازویشده که پر  ریپذ تیمورد هم مسئول هی نیدونستم تو ا ی_چقدر خوب.. نم

 ...دیرس یوز شاداب به نظر م سِر ذوقم آورد.. صورِت تپلش امر  نیاز تِه دل پرو یدوباره خنده ها و

! ؟یکرد ی بازم هوِس چا نمی خداروشکر.. بب هیهرچ  یول  هیدونم علتش چ یکرده.. نم رییتغ  یلی_آره خ 
 مادر... زمی برات بر نیبش
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 کش آوردم... یرا به طرح لبخند میبه زحمت لبها و

 زحمت...  ی_آره ب 

 ... میرو صدا کنم باهم صبحونه بخور دریبچه ها و آقاح نیپسرم.. بش ی_تو رحمت

 از کنارم بگذرد که گفتم:  خواست

 خانم؟! ن ی_پرو

 ماند:  رهیگام فاصله را برگشت و با دلشوره به حرکِت لبم خ کیو همان  ستادینگران ا دل

 نه...  ایدرسته بپرسم  دونمیسوال داشتم که نم  هی_

 بزند گفتم:  یحرف نکهیحال قبل از ا نیاآمد و من همه حواسم به دِر آشپزخانه بود.. با   جلوتر

 شد؟!  یچ نازی_خواستگاِر پر

 رخت بربست و دوباره لبخند زد:  شیسوالم جا خورد.. اما دلشوره از چشم ها نیاز ا انگار

 گوش نکرد.. چکسی داد.. به حرف ه یخودش جواب منف  نازیپر یول ید یشن یاز ک دونمی_نم

 . ..دمیکش  یاز سر آسودگ ینفس  ی پوست ریز

هم مخالفت    دریآقا ح دیخودش نپسند  یوقت ی_هم خودش هم خانوادش مورد اعتمادمون بودن.. ول
 نکرد.. الوند مادر؟! 

 آورد و گفت:  نییرا پا   شیصدا  دیکوب یم  بیکه عج یتوجه به قلب  یسربلند کرد و ب و

از   یکی یداماد ا ی یکه عروس ستی! حق من ن؟ی درمورد اون دختر فکر کن یمادر؟! تونست  ی_تو چ
 ! نم؟یشمارو بب

 : دم یرا شن یرعل یام یصدا  اورمیبر زبان ب   یکالم نکهیقبل از ا اما

 شد...  رمید گهیبدو د نازی! پر؟یزن یحرف م  ی_مامان؟! با ک 

 ازم فاصله گرفت.. نیوارِد آشپزخانه شد و پرو و
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 صبحونه!  نیای _با الوند.. انقدر بلند حرف نزن.. ب

 فشردم  یبا لبخند جلو آمد و دست دراز کرد.. دستش را به آرام یرعل یام و

 !یینجایبرم سرکار.. تو که ا ُکشمی طرفا.. من دارم خودمو م نیاز ا ری_سالم داداش.. صبح بخ

 لبخنِد جانانه شباهت داشت...  کیدانم چقدر به  یجواب نگذاشتم اما نم  یرا ب لبخندش

 کردم؟!  ی! کار بدمیرسالم... اومدم باهم صبحونه بخو کی_عل

 داد ی گردنش را مالش یرعل ی ساز را به برق وصل کرد و ام یچا نیپرو

  یشدم راننده شخص  نروزایبرسونم دانشگاه.. ا  نازمیپر  دی.. سر راه بامیری.. باهم می_نه خوب کرد
 خانم... 

 جوابش را داد:   نیپرو

 بگو... یشدو پا  یدختر هرجا نشست  نیواسه ا یکار کرد هیسال  ستی_بعد از ب 

 _مادِر من الوند از خودمونه...

 کیبه  هی هضمش کرد.. شب شدی قابل هضم نبود.. خوب بود اما نم میبرا یرعلیام  یناگهان رِ ییتغ نیا
 کرد...  یم ریگ میدر گلو ی استخواِن درشِت ماه 

 _مامان؟! چه خبر شده!

سورمه  یو مانتو  یمشک ی.. مقنعه دمیرا در چهارچوِب در د  نازیپر ی دهیو کش  کیباالخره انداِم بار و
  خواستیبود و م دهیانداخت که من را د نیی... اخم کرد و سر پا دمیرنگش را در همان نگاه اول د یا

 انکارم کند... 

 _سالم..

  نی که پرو ینه.. اما با جواب  ای دمیبه گوشم شک کردم که درست شن  یسالم کرد که حت فیضع آنقدر
 کردم.. دایپ نانیاطم داد

 ... نی.. الوند مادر تو هم بشزمیبر یبرات چا  نی_سالم دخترم.. بش
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  رِ یز یدندان گرفت و با انگشِت نشانه حلقه  نِ یرنگش را ب   یصورت ی.. لب هازدیلبم نبض م پشتِ 
 گفت:  ی رعلی را گشاد کرد و رو به ام شیگلو

 مامان...  خوامینم یشده.. چا رمیمن د می_بر

 دادم.. یاجازه را نم نیفرار داشت و من ا قصدِ 

 رو صدا کن... دریآقاح یرعلی.. اممی_نوِن تازه گرفتم باهم صبحونه بخور

 کشاند..  زی را گرفت و به سمِت م نازیپر یجلو رفت و بازو نی پرو و

 ...گهید نی_بش

رفت و مشغول   خچالیه سمِت رد شد و ب  نازیاز پشت ِ سِر پر نیگفت و رفت.. پرو یچشم یرعل یام
 شد..

 سالم دختر..  کی_عل

  متِ یرا از رو بسته بود.. با مال  رشی شمش  یاوِل صبح نازینگاهش را به سمتم پرتاب کرد.. پر خشم
 گفتم:  یشتر یب

 ... نازیپر نیکنم پس بش ختهی رو برانگ یکس  تی حساس  خوامیمن نم یخوای_اگه تو م

  دهیبهش چسب نازیکه پر یکنار   یِ و باعث شد جلوتر بروم و درست صندل امدیاز موضعش کوتاه ن  اما
 ...ستادمیبود ا

 رفتارت...  نی .. امی_الزمه حرف بزن

 گذاشت.. حواسش به ما نبود نتیکاب ی را رو  ریرا بست و پاکِت ش  خچالیدِر  نیپرو

 ! ینی ب ینکن.. چون بد م ودههی باهات ندارم الوند.. پس لطفا تالِش ب یحرف  چی_من ه

بود و   کی.. نزدزدی حرف م  دریکه داشت با ح  دمیرا شن  یرعل ی ام یکرد.. صدا یعطرش سرمستم م یِ بو
 نکنم گفتم:  دایفرصِت زدِن حرفم را پ  نکهیقبل از ا
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باهم   دیو گوش به زنگ باش با ناز یپر نینقطه پنجاه هم داره... بش هی ایدن یصد.. ول  ا ی یصفر  ای_
 ... میحرف بزن

و   دمیرفت.. کالفه پوف کش نی کرد و به سمِت پرو زانیآو یاش را به صندلرو گرفت و کوله  یحرص
 قرار... ینشستم... فکم منقبض بود و قلبم ب یصندل یرو

 

 

 

  یِ نیرفت.. س به دنبالش یکفر   یرعل ی پرواز کرد و ام اطیتا ح نازیمحِض تمام شدِن صبحانه، پر به
  زی گفتم و از پشِت م یکرد... با اجازه ا یموشکافانه براندازم م دریبود و ح نتیکاب یالبرز رو یصبحانه 

 بلند شدم.. 

 _الوند؟!

.. سرم  دی چ یم  ینیالبرز را دروِن س  یهنوز داشت صبحانه  نیخاِر چشمم بود... پرو نازیپر یِ خال یِ جا
 چرخاندم و سکوت کردم...  دریرا به سمِت ح

 ! م؟یحرف بزن کمی  ی_وقت دار 

 گفت:  یلب   رِ یز نی... پروستادمیآشپزخانه ا نِ یب  فیداشتم اما حوصله نه... بالتکل وقت

 البرزو بدم....  ی_من برم صبحونه 

 گفتم: نیرا بلند کند رو به پرو  ینیس نکهیاز ا قبل

 ...کشهی طول نم ادیز  دری.. صحبت من و آقاح برمی_من م

 بود گفت:  دریکرد و روبه من که نگاهم به ح ی مکث نیپرو

 _باشه مادر... پس من...

 را قطع کرد:  نیحرِف پرو دریح و
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 .. خودت ببر! کشهی_من و الوند حرفمون طول م

را همانجا رها   ینیدانم چه از نگاهم خواند که س یو در آخر نم ستادیخودش ا یسردرگم سِرجا نیپرو
 کرد و گفت: 

البرز   یواسم انجام بده.. الوند مادر خودت صبحونه  دیدارم که با دیخر کمی.. یمشهد  شی برم پ _من
 رو ببر.. 

دادم که با کمِک   دریبه ح  ینی .. نگاهم را از س شتریب شه یبودم.. از هم یرا گفت و رفت.. عصب نیا
نشست و فکم  کتفم  ی.. دستش روستادیبلند شد و با دو گام فاصله ا یصندل  یهردو دست از رو

 منقبض شد... 

 _الوند؟!

 !در؟ی_جان آقاح

 دادم..  حی مکث کرد و من هم سکوت را بر حرف زدن ترج یکرد... لحظات  یم  ینیسنگ کتفم

 ! ؟ی_تو خوب

 ..یطوالن ی هیحالتش زل زدم... چند ثان یتازه کردم و به صورِت ب   ینفس

 _خوبم.... 

 به دردت بخوره... تونهی.. مطمئنم میدیبه توافق رس ییرزای با م  دمی_شن

 قراِر مهم!   کیقرار داشتم..  ییرزای با م امروز

 حرفتون برام سند بود...  شهیبه شما اعتماد داشتم.. هم شهی_هم

 ... پسرم؟!یهنوز دار  یعنی یاعتماد کرد ییرزای به م نکهی_ا

 ..دمی کش شمیبه ته ر یدست

.. تو ستمیدارم اما باتو دشمن ن یراداتی و ا بیو ع ستمی_افکارتو منسجم کن.. درسته من کامل ن
 .. یکه فراموش نکرد نوی! ایپسرم
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در اعماق فکرم   یز ی.. چشدیمثل قبل نم ییزهایچ کی را به هم دوختم و با اخم بهش زل زدم..  لبم
 سوخت.. یم

عهده داِر من و البرز نبود، مارو   چکسی ه یکه وقت یشما بود نیکنم که ا یفراموش نم  چوقتی_نه.. ه
بود که زحمتتونو جبران کنم.. تالش کردم شرمندتون   نیتالشم بر ا  شهی.. منم همیبال و پرت گرفت رِ یز

 نکنم.. خواستم.. من...

باابهت بود.. با همان اندک اخم و  شهی.. مثِل همستادیرا از سِر کتفم برداشت و عقب تر ا دستش
 ...یصورِت سرد و البته جد 

.. فکر کنم از پا در  ارهیزد.. گفت توقع آدمو از پا درم  ی حرف خوب   یکیشد..  ی پام خال رِ ی ز هوی  ی_ول
 نی.. حقم ان یو شما هنوز دار یرعلیداشت.. ام میتو زندگ یگاهیجا هی یزمان هی  ومرثیاومدم.. اگه ک

  ِش یخونم.. پ نی .. من پسِر همنیرو از من پنهان کن  یموضوع خواستگار  هی  ینبود.. حق نبود حت 
 خودم شرمنده شدم.. 

 داد و چشم ازم برنداشت..  هیآشپزخانه تک وار یدستش را به د کی

تو عواقبش دست و پا   یکرده بود و داشت ییخطا هی یرعل یاما ام ی_قبال هم بهت گفتم.. تو حق دار 
و   یگفتم که بر  ی! میتونستم بگم؟! روابط شما خراب بود بخاطر اون از خونه رفت یم ی. چ.یزدیم

 ! پسرم؟! ؟یپشِت سرت هم نگاه نکن

 باالتر رفت  میمالحظه تِن صدا یب   نیبرگشِت پرو رِ یتوجه به مس یپوزخندم را کنترل کنم.. ب نتوانستم

نکردم.. به بار خم به ابروم   هیبار گال هیم.. کن یم  یخونه زندگ نیتو ا  نجایساله دارم ا شیو ش ستی_ب
حق منه؟! حق با شماست.. اما آقا   نی.. انیبار بخاطرم شرمنده نشد هیبار نگفتم چرا..  هی.. اوردمین

 یگرفت؟! م درمواون برا ی قهی ی! حقم نبود بدونم برادرم سِر چ شم؟یم یوسط چ   نیمن ا دریح
..  سوزمیم ی دیسوختم و دم نزدم.. د شیلعنت یهمه سال تو تِب صدا نی.. ایو سکوت کرد  یدونست

که جونم   دمیداداش از زبونش نشن هی.. نمی تالشمو بب ی جهی بار.. نت هی کنمیتا چه حد تالش م یدید
  یخرابم کرد که نتونستم حت یجور  هیسوختم  یجور  هیبا چنگ و دندون بزرگش کردم..    دیبه لبم رس

بذارم برم دست   نکهیا یدونستم جا یموضوع شروع شد اگر از اول م نیاز هم ی ناراحت شم.. همه چ
 کردم که باعث شد البرز... یگرفتم و تشکر م  یرو م  یرعل یام
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 ... نمیرا بب  میباال رفتِن تِن صدا رِ یخواستم تاث  ینداشت و چه بهتر.. نم یواکنش چیه

خشکم را با زبان تر   یو لب ها  دمیام کشبه گردِن عرق کرده یستاطرافم را از نظر گذراندم.. د کالفه
 کردم.. 

کردم.. چهارسال روز و شبو گم کردم.. چهارسال تو جهنم   یخونه جدا نم  نی و البرز رو از ا رفتمی _نم
داشتم  دی و ام دونستمیکنم.. م ی دست و پا زدم.. چهارسال البرزو تنها گذاشتم تا بتونم ازش نگهدار 

  گهیکه د دمی برادر کش اکرد.. انقدر از هردوت یانصاف یب یل یکرد.. خ یانصاف یاما ب رمی جواب بگباالخره 
که به تنم زد و نشون بدم  یکنم.. نتونستم عمق درد ی.. نتونستم خوشحال ستی کمر ستوِن تنم ن نیا

  چوقتیهستم و شدم از صدقه سِر شماست.. ه  یسر من شد.. هرچ ی هیخونه سا نی.. ادریآقا ح
 .. چرا... دمیشن  یم یرعل یاز ام دیدونستم.. چرا با یم دیچرا.. چرا نبا گمینگفتم اما االن م

حاِل   نیداشت و ا انی.. خون در عروقم با درد جرزدیم شتر یبه قلبم ن میدرست از کِف پا یدردناک رِگ 
بد... باالخره سکوتش را شکست و همزمان به    یلیبود.. خ بد کرده دریدانستم... ح یبد را تنها من م 

 سمتم آمد..

که  دمی فهم ی.. وقتیو رفت  یکه تو دست البرزو گرفت  دمیفهم یدونستم.. وقت ی_من اونموقع نم
 زنگ زده..  ومرثیبه ک  یرعلیدونستم ام ینم  یسرزنشش کردم.. حت یرو مواخذه کردم.. وقت یرعل یام

 انداخت..  ی را به درد م میها اختهی یهمه  ومرثیک اسمِ 

و سکوت   یدونستی.. میدونستیسوختم م یتو تِب نبودِن البرز م  ی.. باشه.. اما وقتدری_باشه آقا ح
..  شهی باخبر م  یکه از هر اتفاق  میآخر کس شهیخونم اما من هم نیکه پسِر ا شنومی.. مدام میکرد

  ری د یلیبودم! انگار خ  خبریو من از هردوش ب   واجب تر بود یز یاز هرچ  نازیمن و پر یبرا یخواستگار 
 و کجاست! فقط...  هی من چ گاهیجا  دمیفهم

  یزمان واکنش  چیشدم.. ه رهیحالتش خ  یب یام را نامحسوس فوت کردم و به چشم هاکالفه  نفِس 
 ...گشتیآمد و برم ینداشت.. حرف تا پشت لبم م 

 مدت البرز دستتون امانت باشه..  هی_

دست   کیالبرز را با   یصبحانه  یِ ن یازش فاصله گرفتم و س نیهم یبحث را نداشتم برا یادامه  تاِب 
کنسول گذاشته بودم به دست گرفتم و از پله ها باال   یرو یرا که همان دِر ورود فمی بلند کردم و ک
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 دهیبر ای دن زنداشت.. کم آورده بودم.. ا یاهنگو با نفسم هم  دیتپ یرفتم... قلبم تند و نامنظم م
  یعسل یرا رو  ینی مالحظه به حاِل نامساعدم وارد اتاق شدم... س یبودم... با ساعدم در را باز کردم و ب

..  دیرس یآشفته به نظر م  سشی خ  بایتقر یانداختم.. موها ینگاه میانصاف ن  یگذاشتم و به البرِز ب
رفتم   شیگرمم بود.. تا کناِر پنجره پ لبرزآوردم.. درست مثِل ا رونی تم را برا کناِر تخت گذاشتم و ک فمیک

آشفته و   یکند.. ناخواسته موها  دا یراِه اتاق را پ   یمعطِر بهار  یبازش کردم و اجازه دادم هوا مهی و تا ن
.. هنوز نفسم تند و نامنظم بود و  دمیکش نییرانش پا ینمداِر البرز را به عقب سوق دادم و پتو را تا رو

را تا آرنج تا زدم..   نمیمشهود بود.. آست یپشت دستم به خوب یرگ ها از تورمِ  میحرِص انگشت ها
  ششیداشت.. ته ر یبرنم چرخاند و چشم ازم یحرکات من سر م  یحواسم به البرز بود که پا به پا

.. شهینداده بودم.. البرز از من مرتب تر بود.. هم یاجازه ا نی بلندتر از حّدمعمول بود و من هرگز چن
البرز را لِب   یقرص ها  یرا پنهان کردم.. لِب تخت نشستم و پوکه  امی و کالفگ دمیکش مبه گردن یدست

به   یپسِر نااهل را بلد بودم.. بالش نیا ی.. عوض شده بودند که من تک به تک قرص هادمیتخت د
 دهیو ناد  دمیسرخ چشمانش را د یپشِت کمرش اضافه کردم و وادارش کردم به نشستن.. رگه ها

کردم؟! با خودم هنوز سِر جنگ داشتم که  یچه م دیالبرز.. درست مثِل خودش.. من با مثلِ گرفتم.. 
  یکم  زِ یکرده بود.. چ  غیرا از من در  شی ... که چرا البرز صدایناجوانمردانگ نیا یکنم برا  دایپ لیدل کی

را گرفتم و به  ری نان و پن یلقمه  نیگذاشتم و اول شی پاها یرا رو ینیمن.. کم نبود.. س ینبود برا
سمِت دهانش بردم.. لب از لب باز نکرد.. لقمه را به عمد به لبش زدم اما گردن کج کرد و با سماجت  

  یو نگاه ز یو با اخِم ر دیآوردم... به سمتم چرخ نییه را پس زد.. نفسم را فوت کردم و دستم را پالقم
  یلیکرد.... خ ییخودنما شتریب دستم  یهدف کج شد و تورِم رگ ها یپرسشگر براندازم کرد.. لبم ب

و   و کلمات شدیم فیمعنا پشِت سر هم در ذهنم رد یب  یکرد.. حروف  یم ی نیدلم سنگ یحرف رو
کردم که حرف نزنم.. که  یباز و بسته نشدِن دهانم تالش م ی.. برادادیم لیتشک  یجمالِت کوبنده ا

 دمیتند شد و سر برگرداند و د فسشمثل البرز سکوت کنم.. پلک زدم و دوباره دست باال آوردم اما ن
  یالماس رو یکه به گردنش داد گردن بنِد چهل تکه  یتکان مچهین نی که اندامش به لرزه افتاد و با هم

داد و بهش نگاه   ریی نگاهش را تغ رِ ی حس کرد که مس یتکاِن محسوس را به خوب  نیافتاد.. ا اشنهیس
 ...دیرس ی.. انشعابش به مغزم م سوختیم امنهی در اعماِق سمِت چِپ س ییجا کیکرد.... 

 ..  ادی_بهت م
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اتاق سرد شده بود و من  یخم عضالت صورتش به لرزه افتاد.. فضاا ینگاهم کرد و به واسطه  زیت
شدم.. من گرمم بود و داشتم در جهنِم دست ساِز البرز دست و   یهوا بلند نم  نی دادن به ا انیپا یبرا

 .. زدمیپا م

 ! ؟یخور ی _چرا نم

  دنیو دور کش یرعل یام ی هیرو رِ یی.. تغیکار  ی.. مشغله هادریح یها ی.. پنهان کار ومرثیک یفشارها
  یم  ریبدنم تاث  ینقطه به نقطه  یانداخت.. نگاِه لرزاِن البرز رو یرا از پا م  یهرکس نازیپر یها

 ...ی لیخواست.. خ   یشهامت م یل یگذاشت.. خ

 کنم مگه نه داداش!   یمن اشتباه م دمیشا  ای ... ی_غذاخوردن از دسِت منو دوست داشت

که  ی و آرامش مت ی.. با مالت ی از عصبان یحس یب خشم..  یلرزش صدا.. ب  ی.. بزدمیحرف م آرام
  یدستم اما باز هم ب یگرفتِن لقمه  یبار چندم تالش کردم برا یدر برابر البرز داشتم... برا شهیهم
 بلند شدم و چند قدم فاصله گرفتم... الی خ یماند.. در آخر ب  جهینت

دفاع   یرعل ی بدهکارم.. تشکر کنم که ازم در برابر ام  یمعذرت خواه هیتشکر و  هی_فکر کنم بهت 
رودر رو    یسال باعث شدم با بابا و مامانت اونطور   نهمهیکنم که بعد از ا ی .. معذرت خواهیکرد
 .... یش

  غِ یو ج  دمیکش میبه موها یکردم که پشتم را به گلوله بسته بود.. دست یحس م  دهیخشمش را ند  رِ یت
آرزو   یگر یقرارتر از هر زمان د  یو من ب زدی .. حرف نمزدید.. هنوز حرف نم نخ به نخشان به هوا بلند ش

حقم گذشتم و  زدادم.. حقم بود.. اما ا یگرفت و مردانه تکانش م یکاش دستم، گردنش را م کردمیم
 بلند و ناموزونش گوش دادم... دنِ ینفس کش یبه صدا

 ی دهیکنم.. فکر کنم ا متیتقد یدو دست خوادیکنه.. م یم دی.. باتو منو تهدخوادیتورو م  ومرثی_ک
  ذارمیحق و حقوق داره در برابر تو... م  یسر  هیندارم.. اونم  ی.. من که باهاش دشمن ستین یبد
حضورش   نِ بود  یخال نیخودشو واست پر کنه.. ا  یباالخره جا ذارمیدر قبال تو انجام بده.. م فشویوظ 

 .. پدر و مادر...ی... خانواده الزم دار نیفشار آورد که حالت شد ا یلی بهت خ
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هنوز از   نکه یکم نکردم.. با ا میحرف ها ِش ی اما از ن دمی ترس یوحشت داشتم.. م میاز حرف ها خودم
  شی برا یحرف  یجز به خوب  شهیکه هم  یالبرز  یحرف ها کم نبودند برا نیکم نشده بود اما ا متمیمال

 نداشتم..

آورد و دسِت خودم نبود که   یفشار م  میام به بازوتا شده  نِ یرا باز کردم.. آست راهنمی پ ی دو دکمه 
بود.. هر  می ها یتوجه  یمرکِز توجِه ب  دمشید ینم  یکه حت ینامعلوم  یکردم.. نقطه   یبهش نگاه نم

 دو دستم را از دو طرف باز کردم 

که   دی.. فقط.. ببخشی.. ازم دفاع کردیکه حقمو از خودت داد نیبهتر از ا یبهتر البرز.. چ نیاز ا ی_چ
 .. دمیفهم  رید

دادم.. زماِن  صی اول التهاِب صورتش را تشخ ی هیصدم ثان  کی.. در همان دمی به سمتش چرخ  نباریا
چهره سر کرده بودم.. از تماِم حواسم بهره   نیعمر روز و شب و لحظاتم را با هم کیکه نبود..  یکم

افتاده  شکخبر از حالش داشتم اما به   شتریحالش را حدس بزنم.. از خودش ب  دهیگرفته بودم که نشن
 ستادهیو من هنوز ا دیلرز ی م ینیدروِن س  وانِ یل  اِت یچشمش پر بود از اشک... محتو یبودم.. کاسه 

اما من  دیعقب کش دهیبودم.. دستم مشت شد و جلو رفتم.. مشتم را تا کناِر صورتش جلو بردم و ترس
 شد..    ریچشمش را با انگشتم لمس کردم و اشکش سراز ی.. گوشه  دمیعقب نکش 

  حیبابات رفتنو واسم توض یرو.. خونه  ی رعلی .. توقع ندارم اتفاقات امیندارم حرف بزن یتوقع گهی_د
 .. یسوزوند شهی.. از ریزد نیاز تو چه پنهون بد منو زم  ستی.. از خدا که پنهون ناما. یبد

 چی.. لبش باز و بسته شد اما پلک بست و رو برگرداند.. هزدمی با همان آرامِش ناممکن حرف م هنوز
اعث  عبور کرد ب امله یکه از مخ یچه؟! حرف زده بود؟! جواب ومرثیکرد.. با ک یدِل البرز را نرم نم یحرف 

 نبود! د یشد پوزخند بزنم.. بع

  شیپا یرا از رو ین ی.. سدیبه گوشم رس اشنه یاز هوا گرفتم و قصِد رفتن کردم که خس خِس س  ینفس
را برداشتم دسِت  وهیآبم  وانِ یل نی هم یگذاشتم.. وقِت خوردِن قرص نبود برا ی عسل یبلند کردم و رو

 کردم..  کیرا به لبش نزد  وانیآزادم را پشِت گردنش گذاشتم و با زور ل

 _بخور...
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چند   یاما با هر زحمت شدیم نییتند باال و پا اشنهیس یمخالفت داشت اما اجازه ندادم.. قفسه  قصدِ 
بود و   سی... لبش خ مستادیتخت برداشتم و ا یرا از رو م یقلپ از آب پرتقال را به خوردش دادم و زانو

و با غم نگاهم   کردفرستادم.. سرش را بلند  رونی .. پلک باز و بسته کردم و نفسم را شل بزدی برق م
نداشت... چندبار به  ی.. قلبم مچاله شد.. البرز حاِل خوبدیدرخش یاز اشک م شیکرد.. چشم ها

 کتفش ضربه زدم.. 

 ..ستمی_ناراحت ن

لبش را گرفتم   یسی خ یدستش مشت شد.. با دستمال  نِ ی که پتو ب مدیگذاشتم و د یعسل  یرا رو وانیل
اما دستش بنِد انگشِت شصتم شد و فشرد.. شوک زده به دست و   دمیکش رونی و پتو را از مشتش ب

  بار نیکرد.. چند یرا در وجودم زنده م  بیعج یز یتوان و رمِق انگشت چ نیبه صورتش زل زدم.. ا
 لب باز و بسته کرد...

 ! ؟یخوایم ی! بهم بگو چ؟یخوایم ی_چ

بزند و نشنوم... نفسش کناِر گوشم فوت    یتا کنارگَوشش بردم*".. مبادا حرف یدوار یرا با ام سرم
 کرد..  یم  ینیسنگ میهاشانه یرو   ای.. داغ و پر حرارت.. دستم را پشِت گردنش انداختم.. دنشدیم

 .. ارمیسنگم شده برات م  ری .. از زیخوایم ی_بگو البرز.. بهم بگو چ 

شد.. مثِل   شتری.. کنارش لِب تخت نشستم و هرلحظه فشاِر دستش بدیلرز یسرِد سرد بود و م بدنش
اتاق کم بود.. نفس نداشتم اما  یسوخت.. هوا ینوباوه... پشِت پلکم م یکم جاِن کودک یدست ها

 کردم...  یحس م  شتریب شهیرا از هم  نیزم  یجاذبه 

 .. آروم باش... یفتی حال ب  نی! آروم البرز.. آروم.. هنوز الوند نمرده که به اهی_باشه... کاف 

و دوباره گردنش را   دمیباال کش اشنه یس ینداشت.. با دسِت مخالفم پتو را تا رو  یلرز تمام نیا اما
کستِر جهنم را به حلقم  رحم اما سرش را به کتفم چسباندم.. انگار خا   یب یلی رحم بود خ  یگرفتم.. ب

 ...شدیسوخت و نفسم تنگ م یباشند، م  دهیپاش

 کنم!  یدرست م زوی.. همه چی.. فقط نتونستی_نتونست

 !شدیکم نشد.. تمام م شیترِس تشنج کردن محکم تر به خودم فشردمش و از حرِص انگشت ها از
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.. دادیدل به کار م یب یا پشتکاِر عج ب  یرعلیاز ده گذشته بود و تازه با عارف حرف زده بودم.. ام ساعت
تند   یوانیکه مر  یخم شده بود و اعداد و ارقام یوان یمر زِ ی م یرو  ینیتا کناِر در رفتم و بازش کردم.. حس 

 نوشت..   یکرد م یم انیب

 ! ؟یوانی_خانم مر

 به شخِص پشت تلفن گفت و از جا بلند شد..  دیببخش  یوانیقد راست کرد و مر ین یحس

 _سالم مهندس.. 

 تنها سر تکان دادم  ین یبه حس رو

 ! بیاد ی_جانم آقا

 !ومده؟یهنوز ن  ییرزایم ی.. آقاارنیفنجون قهوه ب هی_بگو برام 

 گشت..  یبه عالمِت باشه تکان داد و به اطراف نگاه کرد.. با چشم به دنباِل حمزه م یسر 

 .. رسنیم گهیساعت د مین هیشما زنگ زدم گفتن تا  یپا ش ی _چشم.. نه اتفاقا پ

 زد و گفت:   نکشیبه ع یگذاشت و دست زیم یکاغذ دستش را رو ین یحس

 ..یوانیخانم مر   سیخودت بنو  نارویا دمی_من خبر م

 دستش بود که گفتم:  نِ ی.. تلفن هنوز بدیکالفه پوف کش یوانیرفت مر یکه با بااجازه ا  ین یحس

 _باشه.. اومد خبرم کن..

 _چشم مهندس!
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  یبود و من هنوز توان زمیم ی.. آلبوم رو دمیمنتظر نماندم و پا به اتاق گذاشتم و در را به هم کوب و
  اشی نشستم و خاِک احتمال زی باز کردنش نداشتم.. باالخره به خودم دل و جرات دادم و پشِت م یبرا

  ییبه من.. لباس ها هیشب ی ز یجوان.. چ  ومرثِ یاز ک یو بازش کردم.. عکس را با کِف دست گرفتم
  ومرثِ یو پدرش.. ک ومرثیرفته بود... ک  ادمیکه سالها بود از  یمتفاوت و لبخند  یی.. مدل موهایمیقد

دندان  یبزرگ و کاله و خنده ا یو اسلحه  ومرثیبند انگشت.. ک  کی یبه کوتاه  یینوجوان و موها
و   یاشراف ییبا لباس ها ینزل زده بود.. ز نیزِن کوتاه قد که با اخم با دورب   کیو  ثومرینما... ک

  ومرثیمعلوم بود.. پدر و مادر و خواهر و برادِر ک یکلفتش به خوب یکه مِچ پاها رهی کوتاه و ت ییموها
تک نفره از الماس   ی! عکس یبزرگ و پر از خوراک یز یپدرش نشسته بود و م یپاها یکه رو یومرث یو ک

رنگش   ییخرما یبود.. به دست گرفتم و موها دهآلبوم رها ش یِ کی که بدوِن قرار گرفتن در جلِد پالست
 زمزمه کردم.. یلب رِ ی پشِت عکس را ز یانگشتانم حس شد.. نوشته  رِ یز

 کننده"  رهی خ ییِ بای"ز

  ینشان م  یرا به خوب  فشی ظررنگش اندامِ  یرا به رقص درآورده بود و لباِس ب  دینوِر خورش  لبخندش
و باالخره متوقف شد...  دیچرخ  یانداختم.. چندبار  زیم یآوردم و رو  رونیآلبوم ب  یداد... عکس را از ال

چشمم شد..   ارخ  دریح یآشنا یقسمت چهره  نیتر نییآلبوم را ورق زدم و درست سمِت چپ و در پا 
دو انگشت گرفتم و تا مقابِل چشمم باال  نِ یو عکس را ب   دمیکش رونی عکس را ب یرو ِک ی ناباور پالست

مکث   دریلبخنِد پت و پهِن ح یو تنها رو دمیرا که دست دوِر گردنش انداخته بود ند  ومرثیآوردم.. ک
  دریح نکهی.. با ا زدمیتوهم م تمداش یاز خستگ ایکه گو دمیپلک زدم و چشمانم را مال  یکردم.. چندبار 

صورتم را نشانه رفت و   یحواس  یبود! اخِم ب  دریمرِد جوان ح نیبود اما او شکسته تر شده  رتریپ
.. عکس را  دمیچرخ یم  ایمن به دوِر دن ای به دوِر سر من  ای دوباره و چندباره به صورتش زل زدم.. دن

  رِ یفکر نکنم اما تصو زیچ چیبه ه  دادمیم حی .. ترجدمآلبوم افتاد و از جا بلند ش یرها کردم و درست رو
کنار   دمیسِر راِه مِن هشت ساله سبز شده بود از مقابِل د کبارهیو شش سال قبل که  ستیب  درِ یح

 نرفت.. 

 ی... خودم را جلواورمی آن روز را به خاطر ب یمکالمه  نیتا اول اورمی فشار ب امله ینبود به مخ الزم
ترس و   ی لرزش صدا.. ب  یشده بود.. ب ادهی پ ی ذات ِیانداخته بودم و او با همان خونسرد  نشیماش

 نگه داشت...  ابانیخ ی.. دستم را گرفت و گوشه یشگفت زدگ یاضطراب.. ب 

 !؟یخوای م ی! چ؟یکن ی م  کاریچ  نجای_پسرم ا
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گرمش را هنوز به   یو بوسه  دهی به سرم کش یو با لکنت اسِم البرز را به زبان آوردم و او دست دهیترس
 خاطر داشتم..

 اومده؟! شی پ  ی.. کجاست؟! براش چه مشکلهی_البرز ک

 ...دمیبخشش را مقابلم د نانیبا وحشت به عمارت اشاره کردم و لبخنِد اطم و

 کجاست! نمیبب می_برادرته؟! بر

 یایچه زندگ نیرفتم.. ا شینامطمئن تا کناِر پنجره پ  یو با گام ها دمیبه صورِت تبدارم کش یدست
 من در آورد؟!  یِ از کجا سر از زندگبود؟!  یک  دریبود؟! ح

 .... می بر ی.. باهم برادرتو می بترس ستی_پسرم؟! به من نگاه کن.. الزم ن

مدت   یطوالن ی.. زلزله ادیلرز یم  میپاها رِ ی ز نی و انگار زم  دیکش یم یبد رِ یو البرز را برد... سرم ت من
 .. دیچرخ  یدر سرم م دریح  یو مدام حرفها شدمی... داشتم خاکستر منیو سهمگ

 _پسرم.. پسرم... پسرم...

کرد و   ی از پشت بهم حمله م  در یو آخ نگفتم.. انگار لبخنِد ح  دمیکوب شهیکناِر ش وارِ یرا به د مشتم
  یکردم... نفس م یمن احساسش نم  ای دیتپ  یکرد.. قلبم نم یخنجِر زهرآلودش را به کمرم فرو م 

به  میحرکت نداشتم.. پاها یبرا  یو توان  دمیشن یاز دور م را زی م یتلفِن رو  ینه... صدا ای دمیکش
  یرا باور نم ستادهیا یمرگ  چکسیرمقم از دست رفته بود و به حتم ه یبودند.. همه  دهیچسب  نیزم

 گذاشتم... مهیخودم را ن ی... و خودم جمله ومرثیو ک  دریکرد.. ح

فرو کردم و چند تقه به در خورد.. انگار   بمی کرد.. دسِت چپم را دروِن ج یبوق اشغال پخش م مغزم
قهوه به مشامم خورد..   ِف یخف  ی.. حرف زد.. وارد شد و بودمیشن یرا از ناکجاآباد م  یوانیمر یصدا

 که گفت:   دمیاحساس کردم و پلک بستم.. شن یحضورش را تا چند قدم 

 . بگم منتظر بمونن؟!هم اومدن. ییرزایم  ی_قهوتونو آوردم.. آقا

چشم ها...    نی.. هنوز باور نداشتم اما ادمیشن یترق ترق کردن استخوان دستم را به وضوح م یصدا
 بود... دهیآن دو را د تِ ی می لبخند و صم رِ یمن تصو یلعنت یچشم ها
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 حالتون خوبه؟! بیاد ی_آقا

اما.... من  ستادیا یحرکت مکاش زمان از  ی.. ارفتی کاش م ی... ادیپرس یکاش نم ینبودم و ا خوب
 گم شده بودم.. تکه تکه.. ندهیدر گذشته و حال و آ

 ! یبر  یتون  ی.. مادی _بگو ب

 .. دمیکوب  شهیدهانم گذاشتم و آرنجم را به ش یرا حس کردم.. مشِت راستم را رو  مکثش

 ! ن؟یخوا ی_آب م

 ! یاتاقم.. تو هم مرخص ادیبگو ب ییرزای_به م

... ستادیا  یکه دور و دورتر شد.. حاال که زمان از حرکت نم دمیکفشش را شن ی گرد کرد و صدا عقب
  یتمام  دریح یِ شتر یدوازده ر یزلزله  یدوِر تند افتاده بود.. حاال که پس لرزه ها یرو  نیحاال که زم
 نداشت... 

و  ستادیست وسِط اتاق ا.. دردمی را شن  ییرزایم یکفِش مردانه  یاتاق بسته شد و برخورِد پاشنه  در
و صورِت اصالح کرده و   دیسف  ی.. موهادمیبزرگ فاصله گرفتم و به سمتش چرخ  یمن از پنجره 

  اشی زرشکو کراواِت  یکردم.. کِت تماما رسم  یحس م ی را از نظر گذراندم.. التهابم را به خوب   زشیتم
 دمیکش رونیافکارم ب  یِ شلوغ نِ یرا از ب  میاش را گرفتم و صدا.. جلورفتم و دسِت دراز شدهدمید یرا م

 ...ی_سالم.. خوش اومد

 کردم..  تشیها هدا یبه طرِف صندل و

 !؟ی_سالم الوند جان.. امروز چطور 

را انتخاب   شیروبرو  ینشست اما من صندل زمیبه م  یصندل نیکترینزد ی... رو یبودم... عال   یعال
 کتم را به هم رساندم..  یانداختم و دو لبه  یصندل یردم و باالخره تِن پر دردم را روک

 .. یبرام داشته باش یخوب  یشما خبرا دوارمی_خوبم.. ام

  نیزم یرا کنارش رو   فشیگرفتم.. ک دهیلب و چشمش را ناد یو چروِک گوشه   نیزد و من چ  لبخند
 و با همان لبخند گفت:  د یودش را جلو کشکتش را مرتب کرد و خ یگذاشت و او هم دو لبه 



 سکون

524 
 

 باشه.. اما با دسِت پر اومدم...  ی_تا خبِر خوب چ

  یکردم صدا یباشه تکان دادم و انقباِض فکم دمار از روزگارم در آورد.. احساس م یبه نشانه  یسر 
 .. دیشن  یداشت.. نم اشی خبر  یکوبِش قلبم گوِش فلک را کر کرده بود اما آرامِش کالمش نشان از ب 

 و بشنوم..  نمی_مشتاقم بب

 بود..  دمیدرست مقابِل د دریو عکِس الماس و ح  دمید یفاصله هم آلبوم را م نیهم از

 ..ذارمیمنتظرت نم ادی_ز

  یر یگذاشت.. من تصو ز یم یو رو دیکش  رونیب  یگرن اهی س یگذاشت و پرونده  شی پاها یرا رو فیک
کاغذ   یدیسف یرنگ که از رو  رهیت ی .. سطور دمید یرنگ م اهی س یِ کیپالست ی هی ال رِ ی تار و ناموزون از ز
و پرونده   اشتگذ نیزم  یرا دوباره رو فیک یی رزاینشان ندادم که م یعکس العمل  چیقابِل فهم بود.. ه

 اول متوقف شد..  یصفحه  یرا ورق زد و رو

  یو شش ساله که کوبا زندگ  ستیب  بای... تقرینام یوارد کننده و صادر کننده  هی... بیاد ومرثِ ی_ک
 کرده.. سه تا شرکت تو کوبا داره و کّل مختصاتش تو همون شهر خالصه شده اما...

گذاشتم  یصندل  یدسته  یحالت رو  یدو دستم را بداشتند... هر اجیخالص احت  ژنِ یبه اکس میها هیر
 پرونده را ورق زد..  ییرزای و منتظر ماندم.. م

تا به حال که  شی پ کسالی... از همون ییبوده به ناِم روا یفرد هی_شرکِت آرمان نو، تحِت نظارِت 
 .. ستیدر دست ن یهم خبر  ییرو به عهده گرفته از روا تشیریمد ومرثیخوِد ک

قهوه  یکرد؟! بو  یپا و آن پا م  نیا یباز کردِن بحث اصل  یاو برا ایبودم  یحوصله و عصب  یب من
 نداشت..  یتیاهم میتر شده بود و برا  ظیغل

  ینم تیبوده.. با قاطع  یچ رانیکنم.. که علِت ترک کردِن ا دایاز همون سال پ یاطالعات هی_تونستم 
و   یآن میتصم هیتو خطر افتاده معلومه که  شیی اِم داراکه با رفتنش تم ییبزنم اما از اونجا یتونم حرف 

بوده خوِد   یز یاگر چ کهکنم   یکنم.. فکر م  دایرو پ ش یاصل  لِ ی تونم دل یاز سِر اجبار بوده.. اما نم
 رّد پاهاشو پاک کرده..   ومرثیک

 ..دمی صفحه د یپرونده را ورق زد و من اسِم الماس را درست باال دوباره
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رنج    یروان  یمار ی جور ب هیقطور داره و بهتره رک بگم که از  یپرونده  هیزاده..  ی_الماس.. الماِس صبور 
 چیبوده و ه  یشرق یایو آس یی کای آمر یروانپزشک ها  نیساله که تحت نظِر بزرگتر انِ ی.. سالبرهیم
ندارم اما درست از ده سال قبل از ترِک   یمار یب نیاز ا ینداشته.. چندان اطالع یر یچشمگ شرفتِ یپ

 رو داشته.. یمار ی ب نیا رانیا یشگیهم

 چیو من تواِن ه زدیبدنم م یجا  یبود و انگار برق به بدنم وصل کرده باشند مدام نبِض جا گرمم
  ی را در ذهنم حالج ییرزایم یکردم حرف ها یو سع دمیکش شمیبه ته ر ینداشتم.. دست یعکس العمل

به شل کردِن کراوات و باز کردن ِ   ی داشتم اما حت یالبرز؟! حاِل خفگ اقِ ی به سبک و س یمار یب کیکنم.. 
به کاغِذ مقابلم چشم  یشتر یگرفتم و با دقِت ب یرا از صندل  امه یفکر نکردم.. تک راهنمیپ ی قهی

 دوختم..

نقطه ضعِف  نیتونم بگم الماس بزرگتر یاره و بدون شک مد یینقطه ضعف ها هی ی_هرکس
  یزهایاما من چ دهیمشکل به کارش ادامه م یداره ب ادی به نظر م نکهی... شرکِت آرمان نو، بااومرثِ یک
  یکت.. شر ه یشرکِت رو به ورشکستگ هیبا چندتا نمودار بهتون ثابت کنم  تونمیکه م دمیازش فهم یادیز

  یروند رو براش با سخت نیا  شهیکنه اما م دایپ یفرار از ورشکستگ یبرا یراه   ومرثیکه اگرچه ک
 مواجه کرد.. 

  ییرزایزود رو گرفتم و به م یلیانداختم و خ  ینگاه مین  زی و همزمان به م دمیجلو کش   شتریرا ب  خودم
 گذاشت و لبخند زد  زی م یچشم دوختم.. پرونده را رو

 سوال...  هی_

با   یداشتم و به سخت دیترد دنیپرس یو من فکم منقبض شد... براچشمش نشست   یگوشه  ینیچ
 را بپرسم...  دریبا ح  ومرثیارتباِط ک  خواستمی خودم کنار آمدم و از گفتن منصرف شدم.. م

 امشب! نی! هم؟یبد بیرو ترت   ومرثیقرارمالقات با ک هیبرام   یتونی_م

 زود به حالت قبل برگشت و گفت:  ی لیاز سوالم جا خورد اما خ انگار

 ! یبدون دیهست که با یمسئله ا هی_حتما.. فقط... 

پا انداختم و دستم را ستون  یپا رو ییرزایداد.. با همان ژسِت م هیتک   یپا انداخت و به صندل یرو پا
 سرم کردم..
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من از اصِل  کرده.. دراصل جاسوس بوده  یبزرگ کار م  ِب یاد یبرا مایبه اسِم هوشنگ قد یمرد هی_
  تشیچتر حما ری اون مردو ز نهیشی قدرت م  یصندل یباباش رو یجا ومرثیک یماجرا خبر ندارم اما وقت 

 .. رهیگ یم

پرت   رونی هنوز به خاطرم بود.. هوشنگ، پدِر الماس بود! نفسم نامحسوس به ب ومرثیک یها حرف
 کردم..  یتیاهم یشد و به فِک منقبضم ب 

  ومرثی... کاره ی و باباش سر در ب ومرثیک یخواست از کارا  یاون مرد رو استخدام کرده بود... م در،ی_ح
که خودش بهشون اعتماد داشت،   ییو آدمها دریدور کرد! اما ح اناتی اون جر یاون مرد رو از همه 

 نفر زنده موند.. الماس...  هیکردن.. اون شب فقط  دایهوشنگ رو پ 

کتش را بست.. هنوز  یوسط را دور زد و دو دکمه   زِ ی جا بلند شد.. م زد و از   یکوتاه پوزخندِ 
  یلبم نامحسوس م ی.. مشتم رودیخز یلبش بود.. خون مثِل مار در عروقم م یپوزخندش گوشه 

 گوش دادم:  شیتکان دادم و دوباره به صدا میرا مال می.. پاهادیلرز

! فقط یبدون ناروینه.. اما بهتر بود ام یها یدوسِت جوون  دریدارن.. ح اهی س یگذشته  هی_همه 
خوب بلد بود رّدپاهاشو    دریچون ح ومدیبرن   یکار  چکسیخودمون بمونه! از دسِت ه نیب  خوامیم

 پاک کنه!

 را به دست گرفت و ادامه داد:  فشیکوتاه ک  یبا خنده ها و

 برم دادسرا... دیدر خدمتم! با یداشت ی_هر سوال
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  یبرا ی.. عارف بود اما حس و حال شدیمدام روشن و خاموش م نیماش ی نهیس یهمراهم رو تلفن
  یرا از رو فمی.. بدوِن برداشتِن تلفن، ک دیکش یدر عمارتش انتظارم را م ومرثیجواب دادن نداشتم و ک

نوِر چراغ   رِ ی ز نی مو ز  دیبار یشدم.. باران نم نم م ادهیبرداشتم و کمربندم را باز کردم و پ یکنار   یِ صندل
به ساعت   ی نگاه میکتم را بستم و کراواتم را محکم کردم.. ن ی.. دو دکمه زدی برق م ابانیخ یها

  یداد دهن کج یشب را نشان م  مِ یرنگش که عدِد هشت و ن دیسف  یانداختم و به عقربه ها امی مچ
 امنه یس نِ یب  ینیآتش یکرد.. گلوله   یصورتم را ترک نم یبود و اخم لحظه ا  ختهیکردم.. افکارم به هم ر

و انگار عارف قصد   دمید یفاصله هم نوِر تلفنم را م نی سوزاند و طعِم دهانم تلخ بود.. از هم  یرا م
عمارت آمده بودم را   نیرا که به ا ینداشت دست از سرم بردارد.. امشب گوشم پر بود.. باِر اول و آخر 

.. با خودم  دیلرز یو وجودم م دمی ترسیدم.. مبو  زیلبر دری از ح نباریبه خاطر آوردم.. آخ البرز... اما نه.. ا
عطِر خودم   یِ مشت گرفتم.. از بو نِ یرا محکم تر ب فمی گام به جلو برداشتم و ک کیلج کرده بودم.. 

 .. دیپارس سگ به گوشم رس یکه صدا دینکش یمکث فشردم و طول یرا ب فونی نفرت داشتم.. زنِگ آ

 !ه؟ی_ک

 !بی_الونِد اد

باز شد.. معطل نکردم و در را تا آخر به داخل هل دادم و نگاهم به سمِت اتاقِک    یکی ت یدر با صدا و
از کنارشان   یحرف و واکنش چی ه ی زدند و من ب رونی سمِت راست افتاد.. دو مرد از اتاق ب ینگهبان

.. هنوز  دکر  یم  کیسگ را تحر یمن شاّمه   یناآشنا یبود و بو  یک یسگ همان نزد یگذشتم.. النه 
به سرشانه   ی.. دستدمیکردم و باالخره رس  یبه عمارت را ط  ی منته رِ یاعصابم کنترل داشتم.. مس یرو
از   شیرا با دست به عقب سوق دادم.. در پ سمیخ  بایتقر یِ و نِم باران را تکاندم و موها دمیکش میها

 لبخندزنان به استقبالم آمد..   یورودم باز شد و خدمتکار 

 داخل! دییفرما_سالم آقا.. ب 

شد  دهیباال کش یناخواسته نگاهم به طبقه  نباریبه داخل گذاشتم و ا یبا سر جوابش را دادم.. قدم و
.. دیکش  یانتظارم را م  یا شهیش  وارِک یقبل پشت ِ د یِ و در پشِت سرم بسته شد.. الماس مثِل سر 

نبود!   لبرزشباهت به ا  یب شیگفتن داشت.. چشم ها یبرا   یسوال ای  یو انگار حرف زدی نگاهش دودو م
 رحم..  ی همان حالِت سرد و ب

 هستن.. ییرای تو پذ ومرثی_آقا ک
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و با دست به سمِت چپ   ستادینکرد.. خدمتکار مقابلم ا یتالش چیاز الماس نگرفتم و او هم ه چشم
 اشاره کرد..

 طرف لطفا.. نی_از ا

.. آمده شدیمن جواب نم یو زل زدن به الماس برا ستادن یا خودم را وادار کردم به رفتن.. باالخره
چشم داشت بزرگمان کرده بود... بهتر از   یهمه سال ب  نیکه ا یبپرسم.. از مرِد مهربان  دریبودم از ح 

  یکفشم رو ِف شد... ک  یرعلیموضوع باعِث خشِم ام نیتر... اصال هم  تیف ی! با ک نازیو پر یرعل یام
و با چشم به  ستادمیا ستاد،یبزرگ.. خدمتکار که ا یلی بود.. خ  ی ... عمارِت بزرگدیلغز یپارکِت کف م

  ِظ یبود و من دوِد غل ستادهی به باغ ا یمنته  یگشتم.. پشت به من و رو به پنجره  ومرثیدنباِل ک
 ...رفتیشکالت نم  یبو ی... دلم برادمیرا د گارشیس

 _آقا... مهمونتون اومدن! 

گام از   کی.. به خاطر نسپردم.. دمی و انگار ند دمیواِر خوش دوختش را د.. کت و شلدیسمتم چرخ به
 پنجره فاصله گرفت و اخم کرد.. 

 خونست.. نی_مهمون نه.. الوند پسِر ا

 اصالِح حرفش گفت:  یرا مهار کردم و خدمتکار شرمزده برا پوزخندم

 !ارم؟یبراتون ب دیدار لیم ی.. چشهی.. تکرار نمدی_ببخش

را از نگاهش بخوانم.. من از همه   یروز ی توانستم پ یبرنداشتم.. م  ومرثینگاه ک رِ ی شمش یِ ز یاز ت چشم
 خسته بودم.. زیچ

 _قهوه...

 شه.. مرتب سر بزن...  یصحبتمون طوالن  دی.. شایشگیمن هم همون هم ی_برا

  متر کی .. با شدیکفشم در فضا اکو م یپاشنه  یرفت جلو رفتم.. صدا ییکه با چشِم رسا خدمتکار
و    دیباال پر ش ی ابرو یِ تا کیرا به دسِت چپ دادم و دسِت راستم را دراز کردم..  فم یو ک  ستادمیفاصله ا

 دستم را گرفت.. 
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 پسر!  ی.. خوشحالم که با خودت کنار اومدی_خوش اومد

 و به سمِت مبلماِن کرم رنگ برد و گفت:  دیرا کش دستم

 .. نی_بش

 زد.. گارش یبه س یق یرست مقابلم نشست و پِک عمکتم را باز کردم و نشستم.. د یدو دکمه  و

پدرم حرفشو بزنه و از   دادمیکردم.. اجازه م یم نکارو یتو بودم هم ی.. منم اگه به جایکرد ی_کاِر درست
 خودش دفاع کنه.. البرز کجاست؟!

 دادم: ه یپا انداختم و به مبل تک یحرفش تکان دادم و پا رو  دِ ییبه تا یسر 

 حرفاتو بشنوم..  خوامیم ی_هنوز اونجاست.. قبل از هر اقدام

 کرد.. یلبخند نزدن تالش م یافتاد.. اگرچه برا نی چشمش چ ی گوشه

 .. میکن یصحبت م یخورد یوقت  ارنی_بذار قهوه ت رو ب 

زده نشد و من به پارکت،   نمانیب   یحرف چیه یقیگذاشتم.. دقا نی زم یرا رو فمیتازه کردم و ک   ینفس
 گفتم:  ومرثی زل زدم و در آخر رو به ک د،ید شدیکه م ی ز یو، گلدان و هرچ تابل

به   شتری.. به نظرم اتاقت تو شرکت بیداشته باش دمانشیتو چ یدخالت  ادی ! به نظر نمهیخوب  ی_خونه 
 شباهت داشته باشه..  قتیعال

 حرفم گفت:  دِ ییو در تا  دیخند ی پوست ریز

 _درسته..

به من اشاره   ومرثیو ک ستادیا ومرثیکوتاه درست کناِر ک یا هیو بعد از ثان دمی خدمتکار را شن یصدا
بزرگ   بایدست دراز کردم و فنجان ِ تقر ستادیبه تن داشت.. کنارم که ا  دیو سف ی کرد.. لباِس فرِم مشک 

سوزاند...  ی را م امی ن یالکل ب ینکردم.. بو یتوجه  ومرثی رنِگ ک ییطال یِ دنیقهوه را برداشتم و به نوش
 یرا به دسِت خدمتکار داد و با دست اشاره ا  گارشیبلندش را به دست گرفت س هیکه جاِم پا ومرثیک

 و گفتم:   دمینوش  یقهوه را بو کنم جرعه ا نکهیکرد و خدمتکار رفت... بدون ا
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 ...ادیکردم الماس هم م ی_فکر م

 جام تر کرد و گفت:  اِت یرا با محتو  لبش

 نی.. واسه امیمرد و مردونه حرف بزن میخوای_من خواستم مزاحِم حرف زدن ما نشه.. بعد از سال ها م
 !یایروز خودت م   هیدونستم تو  یتالش کردم و م یل یلحظه خ

کوچِک کناِر دستم گذاشتم و به مزمزه کردِن  زِ یم یو فنجان را رو دمیقهوه را الجرعه سر کش ی همه
 شدم..  رهی خ  ومرثیک

 ...یجاسوس دوجانبه گفت  هیاز  ییزایچ هیخونم   یکه اومد ی_اون روز 

 تکان داد و من ادامه ندادم...  دست

! یبود ییزایچ هیمن دنبال  ی.. متوجه شدم که تو گذشته  یدون یم ی_خبر دارم خودت تا حدود
 م..خودم تمام و کمال بهت بگ خوامی دونم اما م یرو نم یدیفهم یچ نکهیا

 !در؟یارتباطت با ح ی_حت

 و سرتکان داد:   دیاز الکلش را نوش یبزرگ   بای تقر یبراندازم کرد و جرعه  موشکافانه

 !یالبرز رو از اون خونه دور کن  خوام ی از اون.. م ی_حت

وسط گذاشت و از   زِ ی م یِ خورده را رو میانداختم.. جاِم ن  نییو متفکر سر پا  دمی کش شمیبه ته ر یدست
.. سربلند کردم و  ستادیمتر فاصله ا میجا بلند شد.. دو قدم به عقب و چهار قدم به جلو برداشت و با ن

 شدم..  رهیبه صورتش خ 

.. اون روز، روِز رفتِن گذرهیتو سرت م یچ دونمیمن بود.. م یو چند ساله   نیدوسِت چند دری_ح
 راه انداخت..  دریکه خوِد ح یبود.. باز  یباز  هی یاونجا نبود.. همه چ یاتفاق  دریمن... ح

 ی.. خون در عروقم به نقطه دیتپ  یبار م  اردهایلیم یا هی ثان  میها قهیگردنم درد داشت.. نبِض شق رِگ 
 ! ز؟یبود؟! همه چ یباز  کی زی ... همه چدیجوش رس

بار خودشو به پول بفروشه آدِم منم  هیکه  یکس  یبود.. ول دریح ی_هوشنگ.. پدِر الماس گماشته 
 اون همه دردسر درست کرد... نی.. واسه همشدیم



 سکون

531 
 

 داد..  یتکان م یبه راه افتاد.. هر دو دستش را عصب   دوباره

کرد و اومدن سراِغ هوشنگ.. اگه اون  ر یلشکر آدم اج هیهوشنگ بهش رو دست زده   دیکه فهم ی_روز 
 ... شدیکردم همون خونه قبرستونشون م ینمشب من خودشو خانوادشو از اون جهنم دور 

 انداخت توجه نکردم.. یکمرم را به سوزش م ی رهی که درست پشِت ت  یجا بلند شدم و به درد از

 بود؟!  کارهیشما جاسوس استخدام کرد؟! هوشنگ اون وسط چ  یچرا برا دری_چرا؟! ح

 _عجله نکن... 

گردنش و التهاِب   ی.. رِگ بر آمده ستادمیا ومرثیک یاراده گره کراواتم را شل کردم و درست روبرو یب
 گفت:  یال یخی باال انداخت و با لحِن ب یی... ابرودمید یصورتش را م 

ها از همونجا   یبرادِر من خواهرشو عقد نکرد.. دشمن نکهی.. فقط به خاطِر ایخانوادگ یدعوا هی_سِر 
  دیتول ید که تا چندسال چرخه کر  یاز خواهرش کار  یبه طرفدار   درینداشت.. ح  یشروع شد و تموم

فرار از   یبرا میخواستی رو که ما م  ی! هوشنگ هر روش ییرزای از کار افتاد.. با کمِک م میپدر یکارخونه 
 ینقشه هامو به هم م میکن یما کار  نکهیبازرگان ها و قبل از ا یبرا بردیرو م می انجام بد یورشکستگ

 ... ختنیر

گذشته  یادآور یبود و انگار با  یناِر رانم قفل کردم.. هنوز عصب ام را کزدم و دسِت مشت شده   پوزخند
که ابدا  دمی فهم یبود و من خوب م یتالشش بر خونسرد یگرفت اما همه  یتحت فشار قرار م شتریب

 تحِت فشار بود..  ومرثیقبل آرامش نداشت.. ک یمثِل دفعه  نباریموفق نبود.. ا

 !؟ی! چرا با دختر همون مرد ازدواج کرد؟یکمک خواست  یآدم نی_چرا از همچ

آورد و کراواتش را شل کرد.. داشت   رونی و با اخم براندازم کرد.. کتش را از تن ب ستادیحرکت ا از
 ..زدی چسبانش را تا م یها نیآست

محافظه کار بود.. انقدر که اگه  یلی .. خیخودش استفاده کن هیخوِد دشمن برعل   یاز حربه  دی_چون با
 یًکه از گماشته  نهیراه هم نی بهتر دمی.. منم دزدنشی رو هوا م  زدیعمارتشون پرنده پر ماز سمِت 

ببره و    مهین ما رو نصفه و  یدادم تا قبول کرد حرفها  دیخودش استفاده کنم.. انقدر بهش وعده وع 
تم اون طرف رو تمام کمال که باالخره قبول کرد.. اما الماس.. من تو تمام اون اتفاقات داش یحرفا
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کرد   دایهوشنگ رو پ یو جا دیماجرا رو فهم یهمه  دریح  ی.. بهش عالقمند شدم و وقتشدمیعاشق م
 ! یدی بود و هست.. خودت د ییبایز  یلیمجبور شدم عقدش کنم.. زِن خ

َبِدل شده بود که   ینبض دار  یبود و سوزِش پشِت کمرم به دردها نیکوه سنگ ک ی یبه اندازه  میپاها
به من زده بود.. اما ناباور سر تکان دادم   یبد ضربه ا دری بستم.. ح یبا هربار نبض زدن از درد چشم م

 ...هبودم! تهمت بود و افترا دهیند یبد زِ ی چ چیه دریو ازش فاصله گرفتم.. من از ح

البرزو ول کرد و رفت.. مگه  باور کنم که منو ویحرِف کس  دی.. چرا بااری کنم.. واسم مدرک ب ی_باور نم 
 ما شد...!؟ تِ ی نبود که عهده داِر مسئول دریح نیهم

سخت   یلیبودم.. هضمش خ امدهی .. هنوز از موضِع خودم کوتاه نستادمیآمد و من ناتوان سرجا ا جلو
 کتفم نشست.. من لرزش محسوِس دستش را حس کردم..  ی.... دستش رودریمثِل ح  یبود که مرد

هاش   یها و آدمکش تی جنا یمن از همه   دیفهم یوقت دری.. البرز هم پسرم بود.. اما حی_پسرم بود
 خبر داشتم قصِد جونمو کرد.. پدر و مادر و برادر و خواهِر الماس رو اون کشت....

ه صورتش نگاه نکردم.. ضرباِن قلبم بشدت باال  کردم و اخمم قاتِل آرامشم شد.. رو گرفتم و ب سکوت
 داشتم؟! یبود؟! من چه حال  یکردم... همش باز  یبدنم را حس م یباال یبود و خودم به وضوح دما

که با عمارت خودش   یاون وقت روز و با اون همه فاصله ا دریشد ح یکه چ یفکر نکرد چوقتی_ه
تواِن   یکه حت یکه تو و البرز  شدیچ  یبدون   ینخواست چوقتیخواست؟! ه یم یچ  یکی داشت اون نزد

 مراقبت از خودشو نداشت بزرگ کنه؟!

و زمان را    نی نکنم.. زم ادینزنم.. داد و فر یکردم حرف تند یدهانم گس بود.. پلک بستم و سع طعمِ 
را دور زد و   کلمیبه خودش جرات داد.. ه ومرث یبه چپ و راست تکان دادم و ک یبه هم ندوزم.... سر 

 گفت:  مکرد یرا حس م شی که لرزِش اندام ها ی.. گردنم را گرفت و در حالستادیدرست مقابلم ا

بود اما  ی نامرد  تِ یولتون کردم، نها  نکهیتو.. قبول دارم ا دنِ یمن گفتنش سخت تر بود تا شن ی_برا
! خودمو ؟یتو به خاطر ندار مادر یها هی.. گرامی بردن تو و البرز ب یمن تهران بودم.. منتظر بودم برا

 ببرم..   یخواستی البرز کمک م یداغ کردم که نتونستم تورو که با التماس برا

ساعدش   یکِف دست بود را رو  کی  یکه به بزرگ یاهیس ی را باال گرفت و من لکه  اشی دسِت عضالن  و
 ...دمید



 سکون

533 
 

قه نکرد.. هربار با گفتِن  سرش و افا  یآوردم باال  ارویدن یمادرت خراب شد.. همه دکترها  ی_حاِل روح 
... پسِر  دریبه خودم اومدم که پسِر ح یبرگشت نداشتم.. وقت یاما رو زدیم  شمیاسم تو و البرز آت

 کردِن شما بهم التماس کرد.. گفت از شرتون راحتش کنم..  رونیب  یهمون مرد برا

خسته بودم و تحمل   یزندگ  نی تا تِه ماجرا را رفت.. از خودم از ا  مارمیرا ادامه نداد و ذهِن ب حرفش
ادامه داشت.. انگار از حال و   یزندگ   نیو ا دمیکش یجان کندن نفس م ینداشتم اما هنوز به سخت

 : دمیرا شن  شیروزم خبر نداشت.. لبخنِد صدا

  یف زدنش التماس مشما چقدر بهتره.. واسه چند کلمه حر  دنیحال و روِز الماس با د ن ی_حاال بب
 خارج از ظاهرمون... میبه هم شباهت دار  یلیکردم.. مثِل تو به البرز... من و تو خ 

دورافتاده از آب خودم را به در   یبود.. من اصال نفس نداشتم و فقط مثِل ماه یرمعمول یتند و غ  نفسم
.. لبم کج شد و هم نداشتم  ومرثی.. اما کرخت شده بودم و تواِن پس زدِن کدمیکوب یم واریو د

 کردم.. قابل باور نبود...  یپوزخند زدم... هنوز باور نم

 .. یکنار من باش نجایا دیتوئه.. تو با یخونه جا  نی.. ااری_الوند... پسرمو از اون خونه در ب 

را لمس   شمیدست ته ر کیتکان دادم و ازش فاصله گرفتم... با  نییبار به باال و پا  نیرا چند سرم
بار به   نی موفق نبودم.. چند ادی کردم از التهابم کم کنم اما ز ی.. سعدمیکش قی کردم و چند نفِس عم

 حال گفتم:  نیکرد اما باا ی.. انگار مغزم درست فرمان صادر نمدمیدور خودم چرخ 

 ..؟!یخبر از من نه.. از البرز نگرفت هیهمه سال  نی_چرا ا

و  دمیپلکش را د یِ سی.. دوباره کراواتش را شل کرد و جلو آمد.. ختر از من بود. یو عصب شانتریپر
 را به عمِق مغزم فرو کرد  شیصدا

چکاپ... بعد از سه سال جمعه به جمعه دکتر   یبرا یبرد ی_گرفتم.. البرز رو هرهفته هر سه شنبه م
داد که    بیرت اسباِب سفرشو ت  در یالبرز پونزده سالش بود ح یوقت ادمهی قایسرش... دق یباال یآورد

 ای ته.. چون خواس یچون تو پسِر من  یدرمان و تو مخالفت کرد یدوره  ی اونو بفرسته آلمان برا
 ... یکه از الماس نگذشتم از البرز بگذر  یمثل من یناخواسته نتونست

از مواِد مذاب حاال  یرا در گوشت و پوستم فرو کردم.. گلوله ا میرا به دست گرفتم و پنجه ها گردنم
 را بسته بود.. سرم را رو به باال سوق دادم و گر گرفتم...  میدرست راه تنفس 
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 هیدونستم چ یکه نم یا هیسِر قض یوقت ادمهی.. خوب ادمهیالبرز رو  ی_بازم بگم؟! تک به تک تولدها
  ی.. وقترانی کردم تا بتونم برگردم ا  ستیو نداشتم راست و ر که داشتم یهرچ رونیب  یاز اون خونه زد

ازت دور افتاده بودم و آدم بده   یاد یز  ی.. سالهادمیکردم اما بازم ترس دایپ دیام دیپات از اون خونه بر
اون حرفارو زد عزممو جزم کردم.. پسرم داشت   یبهم زنگ زد.. وقت یرعل یام یقصه بودم.. وقت ی

 .. پسرم؟! دادینشو مجو  مارستانیروتخت ب 

کرد.. دستم حائِل   کینشست و محکم به خودش نزد فشردیکه گردنم را م  یدست یدستش رو و
فرود آمدن بهم التماس   یبرا میندادم.. کمرم خم شده بود و زانوها یشرویپ یشد و اجازه   اشنهیس
.. اصال انگار  سوختیاعترافات تلخ م  نیاز ا امی پا بودم؟! گوش لعنت یکردند و من چرا هنوز رو یم
حرف ها   نی ا رفتنی تر از پذ نیریراحت تر و ش  مینداشتم.. انگار مرده بودم که مرگ برا یاحساس چیه

 نزدن خودم را لعنت کردم..  یمشت شد و برا ومرثیک ی نهیس یبود... دستم رو

افتاد.. البرز حالش   یروز نم  حال و  نی.. اونوقت الماس به اشدمینم  دریح یِ وارِد باز  چوقتی_کاش ه 
چند سال  دونمی.. نم کردی تورو پسرم صدا م دریح یوقت سوختمیخوب بود و تو... الوند؟! پسرم؟! من م

 نی... بذار انجا یا اری بره اما بذار تو رو کنارم داشته باشم.. البرز رو ب شی چطور پ یزندگ  نیزندم و قراره ا
 کنم...  یم یرو جبران کنم اما سع یز یچ دمیدونفر باهم حالشون خوب شه.. من قول نم

 ینفس م ی... به سختسوختمیپنبه اما انگار فقط من م  ایدانستم با آتش آمده بودم  ینم من
شده بود و  شتریب شیمژه ها یِ س ی مردم.. خ ینم ینفس یبود که از ب   بیسخت.. عج یل ی.. خدمیکش

  یِ نیبود و هنوز سنگ  دمیدستش درست مقابِل د یرنِگ رو اهیس ی.. لکه دیلرز یقبل م از شتریحاال ب
فرار    یبرا یجان امی لعنت یبروم اما پاها  خواستی کردم.. دلم م یرا دور گردنم حس م دستش

 گفتم:  ینداشت.. لب باز کردم و به سخت

  دری.. باِر گناِه حومرثیک ارمینم رونی نتونم حرفاتو هضم کنم البرز رو از اون خونه ب ی .. تا وقتی_تا وقت
تونم   ی! نمن؟یبه روِز البرز آورد یاما تو... تو و اون مثال مادر چ  ستیمن مهم ن یبرا  نیهرچقدر سنگ

  یدیه رو دزدکه اون بچ ی.. روز یکرد  دیرو تصور کنم که منو با البرز تهد یتونم لحظه ا ی.. نمومرثیک
 !؟ی... چرا من نه؟! چرا اون لعنتیخونت کرد  رِ یو اس

مقابلم اشک   نگونهیا ومرثیک یروز  دیگنج  یدر تصورم نم  یافتاد.. حت هیآشکار شد و به گر بغضش
سکوت کرد و دور خودش   ی.. ازم فاصله گرفت و با هردو دست صورتش را پوشاند.. لحظاتزدیبر

 .. فتادنین  ین کردم براستو یز ی.. دستم را به چ دیچرخ
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داره گفتم من هستم مادرش   ازیبا دکترش حرف زدم و گفت البرز به خانواده ن  ی_اشتباه کردم.. وقت
وارد   ی.. از هر در میکن  یفاصله رو تموم م نیا ییو چهارتا ادی.. مخوادیهست.. الوند صالِح البرزو م 

 .. اما تو....یشدم پسرم.. هر در 

آمد و   نجایبود که هراسان تا ا ده یما ترس ی.. انگار خدمتکار از سر و صدادیدوباره به سمتم چرخ  و
 ورود گفت:  یهمان لحظه 

 ! ارم؟ی شده؟! براتون آب ب یز ی چ ومرثی_آقا ک

سرخ از شدت اشک   ییو چشم ها دهیخم  یکرد.. با شانه ها یبا حرکِت دست او را راه ومرثیک و
 .. ستادیدوباره مقابلم ا

 کنم...  یالزم باشه م یهرکار   نمیخونه بب  نیتو و البرز رو تو ا نکهی_واسه ا

 کردم.. فکر...  یفکر م  دیبستم و رو برگرداندم.. با چشم

حرفارو، امشبو هضم کنم..  نیفرصت بده.. بذار خودمو جمع و جور کنم.. بذار ا هی_باشه.. فقط بهم 
 اما البرز... گذرمی.. من از حق خودم مگمیکه من م میکن  یرو م  یبعدش... بعدش اون کار 

 و صورتش را از اشک پاک کرد..  دیچشمش کش یپا دست

 مونم.. فقط... ی_باشه.. منتظر م

  یشد.. حتهدف کج  ی.. لبم بستادمیخودم ا یجفت پاها یگاه رو هیباال آوردم و بدون تک دست
 تواِن اخم کردن نداشتم..

دوسته و  یک  دونمی.. دگ میمن دخالت نکن.. چشمهامو باز کرد ینکن.. تو زندگ  بیمنو تعق گهی_د
.. فرصت  ومرثیمسئله رو حل کنم... بهم فرصت بده ک  نیدشمن.. بذار خودم با روش خودم ا یک

 بده...

 ره به کتفم ضربه زد و سر تکان داد: بار دست دراز کرد و باالخ  نیلبخند زد و چند ومرثیک
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..  ی.. شک ندارم.. تو پسِر منیایم  رونیمسئله سربلند ب  ن یدونم اما تو از ا ی.. باشه مهیسخت مِ ی_تصم
لحظه رو مجسم کردم...  نیعمر ا یبده! همه   رییتونه تغ ینم  دریاون ح نوی .. ابیاد ومرثِ یپسِر ک

 ..یتو بخوا یالوند.. هرچ یتو بخوا یهرچ

  یکه ب یکردم.. با درد یچه م  دریمجسم نکرده بودم... با ح میدر کابوس ها  یلحظه را حت  نیا من
را به دست  فمی چطور ک دمیکردم.. انگار مغزم از کار افتاده بود.. نفهم یچه م زدی م شتریامان به جانم ن

  یاهی... جهان در سدمدور ش یلعنت  ابانی نگاه ِ الماس از خانه و محوطه و از آن خ رِ ی گرفتم و چطور ز
 مینداشت و پاها یتیکردم.. خاموش و روشن شدن تلفنم اهم یفرو رفته بود.. باران را حس نم 

کجا وجود   چیبه ه  دنیرس یبرا  یروشن نبود.. راه یچراغ چیفشرد... انگار ه  یبشدت پداِل گاز را م
 ادینداشتم.. اما با به   جاک چیدر افکارم راه به ه  یبسته شده بودند و حت رهایمس ینداشت.. همه 

 !دریدختِر ح ناز،یانگار نور به جهان برگشت.. پر نازی آوردِن پر

به کوبش افتاد و دوباره خون به عروقم برگشت.. راه را به سمِت عمارِت بازرگان کج کردم و تلفن   قلبم
را گرفتم.. بوق اول در  نازیپر یعارف، شماره   یاز دست رفته  یتوجه به تماس ها یبرداشتم و ب را

اش  دوباره شماره  نراندم.. جوابم را نداد و م ی وقفه م یفضا پخش شد.. بوق دوم.. بوق سوم و من ب 
... دمشی د یم دیخواست.. با ی را م نازیپر یبود و فقط دلم صدا تی اهم یب  میرا گرفتم.. ساعت برا

خسته و  یجواب داد و صدا نبار ی... بار دوم هم جواب نداد و من مصرانه دوباره زنگ زدم.. ادیبا
 داشت..  انی... نفرت در تمام وجودم جردمیمحزونش را شن

 الوند؟! چرا؟! یزن ی _چرا زنگ م

 کرد... ی را پر نم  میها هیر یِ حجِم خال دن،یکش  نفس

 .. امشب...نمتیبب دی_با

 نثارم کرد و من از خشم چشم بستم.. ییبلند باال هه

 کنم الوند... ی_زده به سرت.. مگه نه؟! من قطع م

 ناخواسته باال رفت..  میصدا

جلو   امی.. مرونی از خونه بزن ب گهیدروِغ د هیبا  شهی .. مثِل همنمتی امشب بب نی هم دی_گفتم با
 عمارت! 
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جوابم را   ی ... هنوز سرعتم باال بود... وقتزدمیوم بود که سرش داد مبار د نیبود.. ا  یاز ناباور  مکثش
 نداد گفتم:

من  ای  یایبهت برسه... م چکسی دسِت ه ذارمی... نمی.. حق مننازیپر ی_تو حق من از اون خونه ا
 ...؟! رم ی و حقمو ازت بگ  امیب

  نازیاز باروتم و به پر یانبار  کردمیداد.. سرم رو به انفجار بود.. احساس م یزده بود که جواب نم شوک
 که.... یبود.. مرد دریدختِر ح نازیداشتم... پر ازین

 _الوند؟!

 بستم و کالفه گفتم: چشم

 ... نمتیبب دیبا ایاونجام... ب گهید قهی.. تا کمتر از ده دقنازیپر  ای_ب

  یب دنمید یراب  دریح یپرت کردم.. حتم داشتم دخترِک دوست داشتن یکنار   یصندل  یتلفن را رو و
تاب تر...   یاز او ب  دنشید یاما هنوز دوستم داشت و من برا دهیتاب بود.. اگر سرکش و دلخور و رنج

ناز را  یپر یو شماره  دمیبعد به اعمارت رس  قهی.. درست ده دقدیکوب یانعطاف م یقلبم محکم و ب
زد و با چشم به دنبال    رونی که از در عمارت ب دمیرا د کشی اندام بار ی هیگرفتم.. با همان بوق اول سا

نداشتم.. دور  دشیترد یبرا یمکث کرد.. تعلل داشت و من فرصت دنمیگشت و باالخره با د نمیماش
 بود... ابانیخ  دِ باز کردم... حواسم به رفت و آم  شی.. در را براستادمیزدم و درست مقابلش ا

 ... نازیپر نی_بش

 یو پلک ها  دمیپرت کردم و باالخره نشست.. به سمتش چرخ  نیماش ی  نهیس یتلفن را رو و
بودنش مدام در سرم    دریکج شد.. دختِر ح  یکرده بود؟! لبم به طرح پوزخند هی .. گردمیمتورمش را د

 برد غمایآرامشم را به  شیپدال گاز فشردم که صدا ی .. پا بر روشدیتکرار م

 بمونم...  رونی ب ادیتونم ز ی_کجا الوند؟! نم

...! جوابش را ندادم و خواستمیرا کرده بود و چرا حاال نه.. حاال که من م  نکاری توانست؟! بارها ا ینم
 گاز دادم... شتریب

 !؟ی کن  یم  کاری.. چیر یتند م یل یخ ی_الوند دار 
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قرار بودم..  یچندان شلوغ نبود و چه بهتر.. من تب داشتم.. نفس نداشتم.. آرام نبودم.. ب ابانیخ
.. بلد بود ماهرانه چنگ شدیآتشم م یآِب رو دیخلوت کنم.. با  نازیخواست با پر  یو دلم م سوختمیم

دختر   نیا  ترشیشه بیخواستمش.. از هم یرا کرده بود و حاال م نکاریبزند.. بارها ا میها قهیبه درِد شق
...  دیچسب ی.. کمربندش را بست و به صندل دمید یدانستم... ترسش را به وضوح م یرا حق خودم م

  دمیاما باالخره رس  دمیو دلم... آخ از دلم... چقدر گذشت را درست نفهم دمید یانقباِض عضالتش را م 
باز کردم.. از حرکاتم وحشت کرده    اشدم و دِر سمتش ر ادهی پ نازیرا نگه داشتم و زودتر از پر ن یو ماش
 بود.. 

 ... نازیپر  نییپا  ای_ب

 د یکش رونیو دستش را از دستم ب  دیلرز لبش

 ساعت چنده؟! از ده شب گذشته.. تو رو خدا منو برگردون خونه! یدونیم م؟ یکن ی م کاریچ  نجای_ا

 آمده بود.. دنمید یشمال براتا   نازی نداشت.. پر یتیهم گذشته بود اهم مهیشب از ن اگر

 شو..  ادهیاالن پ یول  گردونمی_برت م

هم او و  دی نداشتم اما با نازیپر یبرا یخطر  چی.. من هد یترس   یخواست اما م  یدل بود.. دلش م دو
 اشاده یپ  نی سهم من بود.. خم شدم و کمربندش رد باز کردم و از ماش نازیکه پر میدیفهم یهم من م

 کردم.. 

 شده؟!  ی.. چیترسونیمنو م ی_الوند؟ دار 

  اطیو روشِن ح کیزدم.. در تار واریباز کردم و به محِض ورودم بستم و کمرش را به د دیرا با کل در
دندان گرفتم و   نِ یبازرگان.. لبم را ب  درِ یمن.. دختِر ح  نازِ ی.. پربردیچقدر صورتش دلبرانه دل از من م

آغوشم زبانش بند   نِ ی... بدادیامان نم یباران لعنت نی.. سخت بود و ااورمی کردم او را به خاطر ب یسع
فرار از باران قدم   یگرفتم و برا ... ازش فاصلهدیلرز یاما از سرما م دیترس یانگار نم یرفته بود و حت 

مبل   ن یاول یآوردم و رو رونی را بلندتر برداشتم و به ساختمان پناه بردم.. کتم را همان دم ب میها
  یرا م اشنه یس یشدِن قفسه  نیی بود و من باال و پا ستادهیچهارچوِب در ا نِ یهنوز ب  ناز یانداختم.. پر

.. دمیمشت گرفتم و کش  نینمدارم را ب یبار موها نی .. چنددمیبار دوِر خودم چرخ نی.. چنددمید
.. توان مقابله باخودم را نداشتم... من فرار  شدیو مظلومش زل زدم.. نم دهیترس یبار به چهره  نیچند
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ساختمان خاموش بود..   یچراغ ها یبه داخل نگذاشته بود و همه  دمهنوز ق نازیخواستم.. پر یم
 کرد... با دوگام خودم را بهش رساندم و به داخل کشاندم.. *" یدرد مسرم 

 *** 

 

دختر را از بر   نیگفتن به من را نداشت... ا راهی دِل بد و ب نازیداد اما پر یامانش نم  هیو گر سرفه
 بودم..

 ...نازی... پرنازی... پرنازی_پر

رنگش دوِر مچ دستم  یخاکستر   رِ ی.. شاِل حردمیسرش را بوس  ینشست و من رو میبازو یرو مشتش
 شده بود *". دهیچ یو گردنش پ 

عادت کرده بود...  یکی به تار میچسباندم.. چشم ها  یکنار  وارِ یگرفتم و کمرش را به د دهیمن نشن و
عطِر خودم حالت تهوع   یشکالت بود متنفر شدم.. از بو یو از هرچه بو دمیرا بو کش  شیموها قیعم

خکوب شد  ی را که حدس زد سرجا م   رمیداشتم.. *" و به سمِت اتاق خواب کشاندمش... اول نه اما مس
 زد:  غی کرد.. ج یپافشار  امدنیو بر ن

 ! ولم کن الوند...؟ یکن  یم کاریچ ی_دار 

 ... نازی.. از پردریخواستم از ح یگرفت... من حقم را م یزشت یانحنا لبم

 نازدختر..   ای_باهام ب

 دست مهارش کردم..  کیبا  دینکش هیبه عقب فرار کرد اما به ثان یو قدم دیدستش را پس کش محکم

 ! ؟یخواست یبغِل منو نم نجارو،ی.. مگه تو منو.. انازی_آروم پر

کردم.. درست    یکردم.. ابدا درک نم ی.. درکش نم زدی م  غیو همچنان ج دیشن یانگار حرفمو نم اما
کردم.. پا به اتاِق البرز   شیخودم رها یگرفت و من با اراده  یف ی اتاق البرز دستم را گاِز خف یروبرو

 خِط اعصابم بود.. ی رو قایو نفس نفس زدنش دق هیگر یگذاشت و در را بست... صدا

 ...رونیب  ای _درو باز کن و ب
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 ...اااااااامی_نم

درد من را  نیکرد.. ا یگرما هالکم م نیآورد.. ا یقلب دوام نم نیدادم.. ا هیپشت سرم تک  وارِ ید به
  یحواس چشم بستم.. نور آزارم م ی! نور که فضا را روشن کرد ب د؟یفهم  یچرا نم نازیکشت.. پر یم

و عارف با   رداندم .. سر برگ دمیرا کنارم د یکس ی هیرا از هم باز کردم سا نمیسنگ یپلک ها یداد.. وقت
را به   نازی پر ی هیو گر غیج یمشکوک براندازم کرد.. صدا یو با چشم ها ظی غل یتماِم قوا و با اخم

گام به   کیاتاِق البرز در گردش بود و  یمِن آشفته و دِر بسته  نِ یشناخت... نگاهش ب یم  یخوب
 سمتم برداشت.. 

 چه خبره؟! نجای_الوند ا

 باز شود.. امی  تنفسراهِ  دیدادم تا شا یرا مالش گردنم

 !شده؟ ی... چنجای.. تو.. انازی_الوند؟! باتوام.. پر

زدم و پا به آشپزخانه   رونیشدن نداشتم.. از کنارش گذشتم و از راهرو ب ییبازجو یبرا یتوان من
را    زدیکه عارف به دِر اتاق م یمتوال یتقه ها یتلختر... صدا شهیاز هم  خواستیگذاشتم.. دلم قهوه م

 : فش یضع یو مکالمه   دمیشن

 !نمت یدرو باز کن.. بب  نی.. منم عارف.. انازی_پر

 ... خوردی وقِت شب قهوه نم نیا نازیفنجان آماده کردم.. پر دو

 ...! نمتی .. درو باز کن ببنازی_پر

.. دو فنجان  دیبه گوشم رس  شتریب   نازیپر ی هی.. اما گرفتری مکالمه ضع یکه در باز شد و صدا دمیشن و
زدم...  رونیرا به دست گرفتم و از آشپزخانه ب  یگر یکانتر گذاشتم و د یرا رو یک ی ا از قهوه پر کردم و ر

 یانداختم و صدا یا شهیش زِ یم یرا رو   یو فنجاِن خال دمیهنوز نفس نداشتم و الجرعه قهوه را سر کش 
..  دمیشن ی و عارف را م  نازیپر یمکالمه  یدر سکوِت البرز صدا شهیکرد... هنوز از اتاق ِ هم دیتول یبد

... دسِت چپم را درون  سوختمیکردم و م یم یمسموم پر و خال  یرا از هوا میها  هیمدام حجِم کاذِب ر
 داغ... یلیداغ بود.. خ  امیشان یدادم.. پ هیسرد تک  ی شهیفرو کردم و دسِت راستم را به ش بمیج

 _الوند؟!
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 دم کردم.. _برات قهوه 

 که به سمتم آمد.. دمید سی خ  ی شهیاش در شمنعکس شده رِ یبه کانتر اشاره کردم.. از تصو و

 ... نازی! پر؟یداد یجواب نم  زدمیزنگ م یبود  نجای.. اخورمی_نم

.. حرفش را ادامه نداد اما با همان ژسِت خودم  دمیو اخِم لرزانم را به رخش کش  دمیسمتش چرخ به
 داد... هیتک  شهیبه ش

 !ستی_حالت خوب ن

 چسباندم.. شهیرا به ش امی شانیبستم و پ  پلک

 .. دهیترس نازی_پر

کرد دوستش داشت؟!   ی که روز و شب اعتراف م یچه؟! از حّق من بودن؟! از فوراِن احساسات مرد از
بودِن من؟! گم شده بودم.. خودم را گم کرده بودم... دستش  دری حبودن او و پسرِ  دریاز دختِر ح ای

 ...ختم یر  ی.. به وضوح عرق مدیکمرم لرز ی رهیپشتم نشست و ت  یرو

 رو تا عمارت برسون عارف!  نازی_پر

 حس کردم...    کمیرا نزد حضورش

 اما... من نگراِن توام... رسونمی_م

کرد که  ی از بدنم درد م یی.. جاشدیپر نم  امنه یس نِ یب  یخال  یفضا نیکه ا دمیکش ینفس م  قیعم
 تن... نیا یکجا چیشناختم.. همه جا و ه ینم

نمونه.. زحمِت برگردوندنش باتو..   نجایبهتره ا  یچرا ول دونمی.. نم یدونم از چ ی.. نم دهیترس نازی_پر
 خونه.... یبفهمن.. مخصوصا مردا یز ی چ دیآروم کردنش باتو.. اهِل خونه نبا

و    دمیشن  یرا م شیها هیگر ِف ی خف یهل دادم.. هنوز صدا نازیبا کِف دست عارف را به سمِت پر و
 ی شهیوباره به شمستاصل بود و من د یزدن حرف  یخواست... برا  یدلم هنوز آغوشش  را م قایعم

را به   م.. آِب دهانختی ر یاتاِق البرز اشک م یشدم.. آرام و قرارم پشِت دِر بسته  رهی باران خورده خ
بود و من داشتم  ستادهیحرف ا ی شد.. عارف هنوز ب ن ییباال و پا  میگلو بِک یقورت دادم و س  یسخت
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رفتنش به اتاق البرز   دن،یو ازم فاصله گرفت.. به وضوِح به چشم د  دیدادم... پوف کش یعنان از کف م
با ترس از پشِت   نازیزدند و پر رون ی که هردو باهم از در ب دمیرا لمس کردم.. شن نازیو حرف زدن با پر

.. آخ  دریروح و روانم بود.. آخ ح یکردنش آرشه   نیف نی و ف  هیگر یسِر عارف تا کناِر در رفت... صدا
 . ..ومرثیک

 .. گردمیو برم  رسونمی م نازوی _الوند من پر

متروک خانه   نیا یسقِف غم گرفته  رِ ی آزاد و سرد را به بودن ز یباران و هوا  نازی کردم که پر حس
رساند و اما حاال... جواِب عارف را با تکان سر دادم    یم نجایبهانه خودش را به ا ن یداد.. با کمتر حیترج 

پوزخند نزدن کنترل  یبرا راکردند.. لبم  یتند ط یبا قدم ها یدِر خروج  را تا  ریکه مس  دمیو هردو را د
و کراواتم را از دور    دمیکش قیرا با حرص از جا کندم... چند نفِس عم راهنمیپ یدکمه ها  ِف یکردم و رد

  نازیبار دوم پر یزل زدم که برا یداشتم.. به نقطه ا ی.. حال خفگدمیچیگردنم در آوردم و دوِر دستم پ
من هم  یبرا دریشناختم.. فکِر ح یکه نم  یاحساسات داشتم پر از  یبی را بغل کرده بودم.. حاِل عج

سرد  یکرده بود... فنجاِن قهوه  ر ی سلول به سلوِل مغزم آدم اج ینابود ی... انگار براکردیم  یلشکرکش
  دنیتا رس دی.. باستادمیوش سرد اد رِ یو پا به حمام گذاشتم و با لباس ز دمیعارف را سر کش  یشده 

 کردم.. یقوا م دیعارف تجد

حالت رها کردم و از   یو ب   سیرا همانطور خ می.. موهادمیزدم و لباس پوش  رونیپوش از حمام ب  حوله
و در را کامل   دمیکش یق یکرد.. نفس عم یم  یباز اتاق البرز بهم دهن کج مهی اتاق خارج شدم.. در ن

گذاشتم و  انهنداشتم.. پا به آشپزخ  ییغذا چیبه ه یلیاما م رفتی مالش م یام از گرسنگبستم.. معده
نزار    یبا حال یمرد یمنعکس شده  رِ ی .. تصودمیآوردم و بدون آب بلع رونیقرص ب یاز کشو، بسته ا

و آرزو   دمی صورِت ملتهبم کش به یآشپزخانه معلوم بود.... دست لِ یاسباب و وسا یدر گوشه به گوشه 
 داد.... یرا نشان م  رشی تاث  یکاش هرچه زودتر قرِص لعنت یکردم ا

مبِل کناِر   یرا که عارف باز کرده بود خاموش کردم و رو  یشدم و چراغ ییرایکشان وارد پذ پوف
 آتش  طرِف صورتم از هرِم داغِ  کیدادم و چشم بستم..   هیمبل تک یِ نشستم و سرم را به پشت نهیشوم

  یصدا هدانم چقدر گذشت که باالخر ینمدارم را به باال سوق دادم... نم یسوخت و با دست موها یم
که   یی.. چشم بسته چراغ روشن کردنش را حدس زدم و با صدادمیباز و بسته شدِن دِر سالن را شن 

 آمد گفتم:  یانگار از ته چاه در م 

 _خاموشش کن.. 
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وسط انداخت و همانطور که نفسش را پرفشار به   زِ یم  یرا رو چییکرد و به سمتم آمد.. سو  خاموش
 نشست..  یمبِل کنار  یکرد رو  یفوت م  رونیب

 ...یکرد  ی_چه گرد و خاک

 از سِر پلکم برداشتم اما چشم باز نکردم.. دست

 _حالش چطور بود؟! 

 ..دیکش  یم  قیعم یدام نفس هاداشتند که م ازین  ژنیاکس یشتر یبه حجم ب  شیها هیر انگار

 !دهیترس  یل یخوب نبود.. خ  ادی_ز

ردو   نمانی ب یحرف  قهیچند دق ینزد و برا   یحرف چیرانم نشست و به سکوتم دل داد.. ه یرو دستش
 بدل نشد..

 نپرسم.. اما...  یچ یه کنمی دارم تالش م یل ی_الوند؟! خ

 نداشت..   یتفاوت میکه با البرز برا  کیبود.. آنقدر نزد کتریبه من نزد یکرد.. عارف از هرکس مکث

  هیتونم بفهمم که  ینگفت اما من م یچی به من ه نازینگران اون باشم نگران توام.. پر نکهیاز ا شتری_ب
 تو و اون گذشت؟! نی ب  یاما امشب چ ستی وسط هست.. قصدم دخالت ن  نیا یز یچ

  نهیکم جاِن شوم یل زدم.. نوِر فضا به خاطِر شعله هافرو رفته ز  یک ی باز کردم و به سقِف در تار چشم
 و عارف هنوز دست از سِر عضالت ِ رانم برنداشته بود... شدیم ادیکم و ز

 ... دریباور کنم اما ح خوامی .. نمومرثیک دنِ ی_رفته بودم د

 .. دی.. مطمئن سر تکان داد و خودش را جلو کشدمیو برِق نگاهش را د  دمیسمتش چرخ به

 هامه.. یمسبِب تمام بدبخت دری_ح

 کند..  یر ی گ جهیکلمات و جمالت و اتفاقات امشب نت نِ یکرد از ب یو سع  دیدر هم کش ابرو

 !یر یاز اون انتقام بگ  یکردِن خشمت شد؟! خواست  یراِه خال ناز،یپر یعنی_
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  دیفهم ی! چه مد؟یفهم یشد.. اصال عارف چه م یطوالن  جا بلند شدم و پوزخند زدم.. سکوتم از
 ...یلعنت

 از حقمو گرفتم.... کهیت هی.. فقط ستی_اسمش انتقام ن 

 

 

 

 

 

 

 

  یگرفته شده بود را م دیجد یپروژه  نِ یکه از مختصات زم ییبود و عکس ها زی م یزرد رنگ رو پاکتِ 
ام ستون چانه  یخوب بلد بود.. لبم به راست کج شد و من دستم را رو یل یکارش را خ  ییرزای.. مدمید

کسِب   یب ف.. چند تقه به در خورد و عار دمیفهم یرا فقط من م نیکردم.. افکارم منسجم نبود و ا
  یگرفتم.. در را بست و جلو آمد.. مداد ینم رادینداشت و من از او ا یتیاجازه وارد شد.. چندان اهم

حساب و خط کِش   نیدر دست داشت... ماش یبزرگ یلوله شده  یو کاغِذ طراحپشِت گوشش بود 
 را آشفته کرد..  شیگذاشت و موها یچوب  زِ یم  یدستش را رو اِت یمحتو ی.. همه یا شهیش

 .. ی_خسته نباش

 خواندم..  یرا از صورتش م  یاما من آثاِر خستگ دیخند  لبش

 .. ی_ممنون.. تو هم خسته نباش 

 شلوارم فرو کردم.. ِب یشدم و هر دو دستم را در جبلند   یصندل  یرو از

 ..یای خسته به نظر م یل یبرو خونه عارف! خ یخوای_اگه م
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فرو کرد و جلو آمد و با   بشیدستش را به ج کیمن   یشگیکرد و مثل عادِت هم یکوتاه ی خنده
 دسِت آزاد چند ضربه به کتفم زد..

 کارت دارم... نیبره.. بش  ادمی  فموی _نه اونقدر که وظ 

 را باال داد و گفت:  شی اما خودم را مشتاق نشان دادم... ُدِم ابرو ننشستم

 شه و بره..  یروزا از دست من و تو عاص نیرو بستم به کار که فکر کنم هم یرعل ی ام ی_جور 

 سر تکان دادم  تنها

.. منم  ستین ی بار کار هرکس ِص ی ترخ  یدونی.. خودت مارمی_باور کن قصد ندارم بهش فشار اضافه ب 
  یکارو از دستم براومد.. آخه پارت هی نیفقط ا تهیهنوز براش تو اولو شیقیدانشگاه و موس دمیچون د

هنوز   ابح سرپا بمونه.. امشبام مجبوره از خواِب نازش بزنه و تا ص یداره.. بعض یهم حد یباز 
 ...هیراض

بود.. پسِر آن مرد... کوتاه   دریدانستم.. پسِر ح یخوب م  یلیرا خ  نیو من ا دی کش یکنار نم  یرعل یام
 آمدن از راه و رسم خاندان بازرگان نبود...

 داره.. بذار خودش درکش کنه.. ی_کار سخت 

و لب   نازیپر در،یح  ومرث،یسپرده شده بود.. ک یبه دست فراموش  ایاتفاقات گو ی.. همه دیخند  دوباره
کرد..   یعوض نم یقانون  چیرا ه نی... ادریخواستم از ح  ی.. من هنوز حقم را م زش ی وسوسه برانگ یها
مانِع   که  یز یبا هرچ   دمیجنگ  یبا من را نداشت.. م ییتوان روبرو  یاتیشرع و عرف و اخالق چیه

 تازه شروع شده بود... ... جنگ...شدیگرفتن حقم م

 کارم رفت..  زِ ی فاصله گرفت و تا کناِر م ازم

 !؟یقهوه موافق  ای ی_با چا

 _قهوه...

 نی فرستادم با ا ومرثیک ی برا  یامکیتلفن همراهم را به دست گرفتم و دور از چشم عارف پ و
 بره"  شی پ  خوامیاونطور که من م  دیبا یمضمون"باز 
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البرز   یبرا ی مهم  مِ یتصم  دیکرد.. با یم  تیخوردن کفا یو چهار سال باز  یخودم کنار آمده بودم.. س با
 گرفتم.. کم عذابم نداده بود... یم

داد و خسته تر و با پوف کردن  یفنجان چا  کیفنجان قهوه و  کیکه سفارش   دمیعارف را شن یصدا
شدنش را    دهیچی در هم پ یجلو ن یسنگ زِ ی چنشست و کاغذ را باز کرد و با چند  ی صندل  ینفسش رو

 حساب به دست گفت:  نی گرفت و ماش

 کنم.. یرو من استخدام م   مایو س   نازی.. پرمیاستخدام کن دیجد  یروی ن دی_با

نبود...   نجایکردم... من حواسم ا ی م یفرشته هم کار  یبرا  دی... بادیخند ینگر   ندهیآ نیخودش از ا و
نزد.. بازش کردم و تا کناِر   یتلفن همراهم حواِس عارف را هم پرت کرد اما حرف  یابدا نبود... صدا

 رفتم   شیپنجره پ

 کنم.." ینم یکوتاه ادی از دستم برب ی"هر کمک 

 به دست وارد شد..  ین یبه در خورد و حمزه س یتقه ا دوباره

 ... نیکن  لیعصرونه م یم آوردم براه کی ک کهیت هیقربان..  دیی.. بفرما دی_خسته نباش

 را از حمزه گرفت:   ینیبلند شد و س  عارف

 ... دهیواسه مغز مف ین یریکم ش هی_دستت درد نکنه.. 

 گفت و رو به من ادامه داد: ی نوش جان حمزه

 !ن؟یالزم ندار  یا گهید زِ ی_چ

محکم فشرده  بمی که در ج یگره خورده و مشت یروشن تلفنم بود.. با ابروها ینگاهم به صفحه   هنوز
 ..شدیم

 .. ی_نه حمزه جان.. دستت درد نکنه.. خسته نباش

 .. ی_سالمت باش
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پا انداخته بود و هنوز مداد  ی .. پا رودمیگفت و رفت و من به سمِت عارف چرخ یبااجازه ا حمزه
  یچینوشتم"وقتش که برسه از ه ومرث یک یکرد.. برا یم  دادیدر صورتش ب یپشِت گوشش... خستگ

 کنم!"  کاریچ  دیبا دونمی.. فقط گوش به زنگ باش.. من میکن  ینم  غیدر

هنوز هم اعتماد نداشتم...  ومرثی... من به کیند حی در دل گفتم البته اگر باز هم فرار را بر قرار ترج و
پر... کناِر   یلیپر بود.. خ  یرعل یکردم.. دلم از ام   یصاف م دریاما حسابم را با ح زدمی به آب نم گداری ب

 .. دیکش یامشب انتظارم را م  انعارف نشستم و فنجاِن قهوه را برداشتم و به لب زدم.. عمارِت بازرگ

 !؟یشگی همون رستوران هم می ! بر؟یا کارهی _شب چ

چند  نی هانش گذاشت.. حالش بهتر بود انگار همرا با چنگال جدا کرد و به د  کیاز ک یتکه ا عارف
 را برطرف کرده بود... اشی خستگ ک یو تکه ک  یجرعه چا

 عمارت...   رمی.. امشب مگهیشب د هی_

  یچشمش نشست بهم زل زد... جرعه  یکه گوشه  یکم نِ یو چ  زیو با اخِم ر ستاد یاز حرکت ا فکش
 .. دمیدوم قهوه را نوش

 ! الوند؟!کار؟ی چ یر ی_م

 کرد؟!  یکردم.. به چه فکر م ینم  دایسوالش را پ لِ ی.. دلدمیکرده به سمتش چرخ اخم

 ...شمی_متوجه نم

 خم شد...  شیزانوها یبرداشت و رو  گرشید یپا یرا از رو شی را دروِن بشقاب گذاشت و پا چنگالش

 !هیکه برنامت چ نهیدونم.. منظورم ا ی_خودمم نم

 مزه کردن به دهان گذاشتم و گفتم:  یرا برا کیاز ک  یکم

 ..نمی بب  کی احواالتشو از نزد خوامی کرده م ریی ندارم.. دکتِر البرز تغ ی_برنامه ا

 ...نازی_پس پر

 دادم و گفتم:  هیو خشک تک  یچرِم ادار   یصندل   یو به پشت دمی کش شمیبه ته ر یدست
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 .. ارمیجا باهاش تنها شم از دلش درم  هی.. اگه بتونم نمیب  یهم م نازی_پر

گذاشتم  زیم  یکرد.. فنجان را رو ینم  انی آمد و ب یمدام تا نوک زبانش م یکه سوال کردمی حس م من
 زدم و گفتم: یکاغذ ضربه ا یو با دو انگشت رو

 گمیم یی رزایو ثبت احوال.. به م ییاداره دارا یبر  دی_نواقصشو زودتر برطرف کن.. تا آخر هفته با 
 کنه و ضمنا... فیکاراتو رد

 ام ماند...جمله یتکان داد و منتظِر ادامه  دییبه تا یسر 

 ...ینداشتم.. بد متوجه شد یکار   نازی.. من با پرگم یم یچون عارف  نوی_ا

با   شتریب  دیکه... با یناز یو پر دریخوردنم.. به ح  یکرد... به باز   یدانستم عارف به چه فکر م یم
 یخودم تکرارش نکردم..... الماس.... من یبرا یگذراندم.. دلم صاف نبود اما... حت یوقت م   ومرثیک

 کی یداشت.. به دست ها  ازی .. البرز به مادر ندمیفهم ی که البرز را بزرگ کرده بودم حاِل الماس را م
بود...   ررومندتین  کردمیکه تصور م یز یکرد.. البرز از چ یتحمل کرد باز هم تحمل م  کباری  یمادر... وقت

 ..  دیلرز یالبرز م  ی دهینشن یکمرم از لمِس صدا ی رهی... ت دمیفهم  یرا از سکوتش م نیا

 تونم باور کنم... یاونکارو کرده! من هنوز نم دریح  ینکردم فقط... تو مطمئن ی_منم فکر 

 سر تکان دادم:  نانیکرده بود.. با اطم دییتا  ییرزایسند و مدرک وجود داشت.. م یلیخ

نوِن شب  دریعمره که دارم از دست ح هیباور کردم.. بحث  ومرثیحرف ک  هین فقط به _فکر نک 
شه اگرچه منو نکشه اما   دهیکه به زخمم پاش ینمکدون بشکنم.. اما نمک  خورمی .. من نمک نمخورمیم

 رو... هیبق یکنه.. من تاوان پس دادم.. تاوان ندونم کار  یترم م یقو

بود.. من قصِد گذشت   دهیحرف و نگاهم ترس نانِ ی.. از اطم دیکش شیبه موها یکالفه دست عارف
 ...دمید یرا م  نازیپر دینداشتم.. با

 کنم... یتونستم واست کار  ی_کاش م 

 ....یکن  ی_به موقعش م
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سوخته بود و داشت عوضش   اطی ح  یاز المپ ها ی کی ای.. گودمیرا د یشدم و مشهد ادهیپ  نیماش از
 ..دیرا به رخم کش اشیجنوب  یبه سمتم پاتند کرد و باز هم لهجه  دنمی به محِض دکرد..  یم

نوِر   هی نیزاری تنها نم  درویروزها آقا ح نیا نمیب  یم ی.. وقتی_به به آقا الوند.. قدم سِر چشم ما گذاشت
 ....نهیشیبه دلم م  یبی عج

داخلش    یها کیرا باز کردم و به پالست نیحالت تنها و تنها نگاهش کردم.. صندوق عقِب ماش  یب
 اشاره کردم: 

 تا عمارت ببر..  نارویزحمت ا  ی.. بی_سالم مشهد

 زد و جلوتر آمد..  اشنهیبه س یدست

 _چشم..

سوخت.. به خاطر نداشتم   یم یخواب  یاز ب میبه پشتش ضربه زدم.. سردرد داشتم و چشم ها  چندبار
را تنها با اصراِر   ینکرده بود.. گرسنگ دایکه چندروز مدام سرپا بودم و چندشب خواب به چشمانم راه پ

 بود.. نیرا به دست گرفت.. سنگ لونیبسته نا  نی... خم شد و چندکردمی عارف برطرف م

 آرومه؟! ی! همه چ؟یاوضاع چطوره مشهد زانرو ی_ا

بود و   نیسنگ یها شدم.. به حّد کاف لونینا ی هیسمتم سرچرخاند و من با دست مانع برداشتن بق به
 را خسته کنم..  رمردی خواستم پ ینم
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  یوقت یبه خدا.. حت  دمید یروزا رو م  نیدلش به شما گرمه.. من ا نروزایا دری_خداروشکر خوبه.. آقاح
آقا البرز هم  روزی.. ماشاهلل دنی گردیدونستم برم  یچهارسال هممون چشممون به در خشک شد م

 .. رنگ به روش برگشته خداروشکر.. دمید

چند گام به سمِت اعمارت برداشت و من   یرا گرفتم و صندوق را بستم.. مشهد د یخر  یها لونینا هیبق
نداشت   یقی .. دانشگاه نداشت.. موسبودی خانه م  دیا.. ساعِت پنِج عصر بستادمی ا یرعل ی ام نِ یکناِر ماش

 قهینه و ده دق قایانداختم.. دق ینگاه  میام نشاند.. به ساعتم ناخم به چهره  نیماش  یبدنه  یِ داغ یول
 شب بود.. فکم منقبض شد...  ی

 _خداروشکر.. 

.. در را باز کردم و داخل  دمیرس یداشت و من زودتر از او به در ورود  یآهسته قدم برم  بای تقر یمشهد
 .. دمیرا شن  نیپرو یوارد شد و صدا انیگو ااهللی یآوردم که مشهد یم رونیشدم.. داشتم کفشم را ب

 ... ی_بفرما مشهد

 اسلحه را یحکِم نوع  نیپرو یبرا   یزد.. به گمانم روسر  رونیب  دریکه از سالِن خصوِص ح دمشید و
 امنهیمن گل از گلش شکفت.. دست خودم نبود که س  دنِ یآماده باش بود... با د شهیداشت که هم

 سوخت.. اخم کردم.. یم

 تو...  ای.. بی_سالم پسرم.. خوش اومد

 : ند یبب  نیتکان داد که پرو یها را طور  لونینا یرا پشِت سرم بستم و مشهد در

 کجا بذارم خانم؟!  ناروی_ا

 جواب دادم:  نیپرو یبه جا من

 ... نتی_بذار رو کاب

درست مقابلم   نیرفتارش مشهود بود رفت.. پرو یاز همه   یگفت و همانطور که خوشحال چشم
 را گرفت..  لونیو نا ستادیا

 خانم.. نی_سالم پرو
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 رو پر کردم مادر...  خچالی تازه  یدیکش ی! زحمت نم ؟یگرفت هیچ نای_ا

 دانستم...   یرا نم دیخر   نیهم علت ا خودم

 ...دمید اطیتو ح  نشوی کجاست؟! ماش یرعلی! امست؟ی ن  دری.. آقا ح امین  ی_فقط خواستم دست خال

 .. دمیرا از دور شن شیکردم.. صدا زانی آوردم و آو رونیسمِت آشپزخانه رفت و من هم کتم را ب  به

 هم تو اتاق البرز... نازیهم باالس.. پر ی رعلیکه طبق معمول تو سالنه.. ام دری_هستن مادر.. آقا ح

اسمش باز به تکاپو افتادم.. کناِر البرز همه خوب بودند..   دنیبودم اما حاال با شن  دهینپرس  نازیاز پر من
کشت.... پا به آشپزخانه   یدرد من را م نیتر شد.. ا ظیهمه خوشحال.. مشکل از من بود؟! اخمم غل 

مرغ و گوشت   یها ستهکردند... ب  یم  یرا خالها  لونیداشتند نا یو مشهد نیکه پرو  دمیگذاشتم و د
 گذاشت و گفت:  نت یکاب یرا رو یو ماه

 کنم.. یجابجا م  ناروی.. خودم ای_تو برو مشهد

 و گفت:   دیدست از کار کش یدادم.. مشهد هیتک واریمن به د و

 رو عوض کنم.. پس من برم به کارم برسم..  اطیالمپ ح دی_با

 کمک کردم  نیو رفت.. جلو رفتم و به پرو دی کنارم گذشت و لبخندش را به صورتم پاش  از

 وسط مشکل داره.. نیا  یز یچ هیکنم  یخوبه اما حس م ی_همه چ

کردم سر از   ینزدم و سع  ینگفته بود.. حرف یادی ز زیحس کرد هرچند چ شدیاش را ممادرانه ی هیگال
 نکشم.. رونی الکم ب

 ! ؟یمادر شام خورد ی_راست

 _خوردم.. 

 نخورده بودم و ابدا گرسنه نبودم..  و

به  شتری ب  دیبا ی کن یمصرف م  یانرژ  یدرست کنم..؟! تو مرتب سر کار  یز ی چ هیبرات  یخوای_م
 مادر به فدات بشه! یسالمتت توجه کن 
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 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف  ینه؟! سر  ایبود   یباز  یِ هم قاط  نیپرو

 خانم.. نیپرو نی .. حواسم به خودم هست.. شما نگران نباشرمی_نه س

 الزم نبود...  دیهمه خر نی... ایهم تو زحمت افتاد ی_حساب

 ..دمی کش شمیبه ته ر یدست

 بزنم.. دری سر به آقاح هی رمیکنم.. من م ی_خواهش م

 !ارم؟یبرات ب  ی_چا

 رفت.. مثِل من... یم  یپشِت پنجره رو به خشک گلِ 

 باال..   رمیکنم و م یسالم م هیخستم فقط  کمی_نه ممنون.. 

 لبخند زد..  مادرانه

 نیترسم برات دردسر درست کنه هنوز بزرگ نشده ا یکنه؟! م ینم  تی سرکار اذ  یرعل ی _باشه پسرم.. ام
 پسر... 

 ی.. به زحمت لبم را به طرِح لبخنددادینم یرعلیرا به ام یدردسر  چیدرست کردن ه یاجازه  عارف
 کش آوردم..

 _نه.. سر به راه شده! 

 دانست سر به کدام راه! یفقط خدا م و

توان نداشتند.. وارِد  دریح دنید یبرا میهام را تا آرنج تا کردم.. پاها نیزدم و آست رونی آشپزخانه ب از
کرد..   یسالن نشسته بود... داشت مطالعه م یو گوشه  ن یزم یرو شهیبرخالِف هم  دریسالن شدم.. ح

 کرد... زانی را از گردنش آو نکشیمحِض ورودم، عبه 

 .. دری_سالم آقاح 

 کنارش نشستم...  یبلند شدن داشت که اجازه ندادم و قبل از هر حرکت قصدِ 
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 ...ی_سالم پسرم.. خوش اومد

کتابش را   دریدادم که ح هی تک یخواند.... کمرم را به پشت یم ی ! پوووووف... کتاِب فلسفپسرم؟
 فوت کرد..  رونی را به ببست...آهسته نفسش 

 _الوند؟!

 کرد.. یم ین یگردنم سنگ یرو سرم

 _جان آقا... 

 رانم زد و من لب فرو بستم.. یرو یکوتاه یاجازه نداد حرفم را تمام کنم.. ضربه  و

 ..یخسته ا ی ل یخ  نمیب  یباهات حرف بزنم اما م خوامی_م

 سمتش سر چرخاندم اما نگاهم به کتاِب بسته شده بود... به

..  نجایا  یایبازم م  نمیب یاز خودم ندارم.. اما خوشحالم که م یدفاع چیه نمیهم  ی_حق باتو بود برا
جز   خوامی ازت نم  یچی! من هیکه البرز رو دستم امانت بد  یخوشحالم که هنوز اونقدر بهم اعتماد دار 

 ...یکه نگه داشت یخونه رو نگه دار  نینو ام دیسف  ِش یحرمِت ر نکهیا

به تماِم بدنم  میاز کِف پا یو رِگ دردناک شدیهدف کج م یشد.. لبم ب  نیی باال و پا  میگلو بِک یس
من خبر نداشت.. من البرز را امانت نداده   یکه از دانسته ها دری.. اعتماد.. حرمت.. حشدیمنشعب م

 یم  ناز یپر کی  دری.. از حشدیمتمرکز م  نازی پر یردم روک  یبودم.. ذهنم را از هر سو که منحرف م
 خواستم.. با تماِم وجود.. با سلول به سلولم....

 کرده بود..  ریگ مینفسش خاِر دلم شد.. انگار استخوان در گلو یِ و صدا دیخند

 نه؟! ای ادیکنار ب  فشیتونسته با وظا یرعل ی _پسرم.. ام

  یخونسرد  نیمرد با هم نیخونسرد.. ا شهیو بازدمم دردناک بود.. به صورتش زل زدم.. مثل هم دم
که از   یحرف   هیبود.. با کنا فمیداشتم.. سند و مدرک هنوز درون ک نانیمن را گمراه کرده بود.. اطم یذات

 ...یشگیمغزم خطور کرد را به زبان آوردم.. با همان لحِن هم

 خون شما تو رگ هاشه.. نباشه ی_تونسته.. هرچ
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.. با بردی لذت م یرعل یکه از وجوِد ام دمید یبار اول م یتکان داد.. انگار برا دییبه عالمت تا یسر 
 داشتند.. ی برِق خاص شی.. چشم هادیخند  یافتخار م

 راحته... یاز همه چ المیخ  ی_تو که باش 

بار تکاِن سر از جا بلند شدم..  نی حس کردم.. با چند شتریرا ب  اشیدستش گذاشتم و داغ یرو دست
به   یزدم و تا وقت رونیگرفته بود از سالن ب  میقدرت را از پاها ین یکه از سنگ ییو شانه ها یدگ یبا خم 

حال از پله ها باال رفتم و چراِغ روشن اتاِق البرز   یهرِم نگاهش سوختم... ب رِ یز دم یراه پله ها نرس  چِ یپ
 دنِ یکش  نیباال آمد و در را باز کردم و ه رهیگرفتِن دستگ ی.. دستم برادمیدر د  رِ یاز ز را یرعل یو ام

بود.. رو   ستادهیمن ا ی.. مکث کردم که هول و شتابزده از جا بلند شد.. درست روبرودمیرا شن نازیپر
تنم را ذوب  خِ یمن قرار داشت.. ترِس نگاهش  چرخدارش پشت به یِ صندل یکه رو یبه من و البرز 

! حّس لذتش به جانم  د؟یلرز ی دستم م نِ ی.. چطور بشد یکرد.. لرزِش اندامش آتِش افکارم م یم
و پرنفوذ براندازش کردم.. به   قیگام به عقب برداشت... عم  کی نازیافتاد... در را پشتم بستم و پر

 انداخت اما من تکان نخوردم.. نیی.. *".. سر پاگشتم یاز فوراِن احساساتم م یدنبال رّد و اثر 

 !؟یکن ی م کاریچ  نجای_ا

گام به جلو برداشتم اما او عقب رفت.. مسخره   کی.. دمیافتاده بود را د نی زم یکه رو یا دفترچه
شک   نازی پر ِ یچشم بهم زل زد.. انگار او هم به دستپاچگ ی بود.. مسخره... البرز سر چرخاند و از گوشه 

  نازی.. جلو رفتم و پردملمس کر لی دل یرا ب  میابرو یدندان گرفتم و گوشه  نِ یه بود.. لبم را محکم بکرد
رفت.. پوزخندم را پنهان کردم..    یبه سمِت دِر خروج وارید یممکنه و از گوشه  یفاصله  نیاز دورتر

خورده بود و باالخره   شیکه ن ی.. درست مثِل طعمه ایراه  چیاز من نداشت.. ه یراِه فرار  چیه نازیپر
 یم دهی سرزنش کردنش را نشن  یحتکردم و   یافتاد... من کوبِش قلبش را حس م یبه چنگم م

 شد:  خکوبیم شی دانستم.. تا کناِر در رفت اما با حرفم سرجا

 ...ی_دفتر خاطراتتو جا گذاشت

نگاِه البرز   رِ یدر خشک شد و من ز ی  رهیتگدس یخودش حرصش گرفته بود.. دستش رو یِ حواس  یب از
نگاه   شی رنگ و رّد اشک ها اهیبه سمتش برگشتم.. به خطوِط س  یکنجکاو یدفترچه را برداشتم و ب 

که شبانه    ی.. دختر دیترس ی.. مستاد یسرجا ا دیباز با ترد نازینکردم.. دفترچه را به سمتش گرفتم و پر
را کم کردم.. دفترچه را گرفت   نمانی.. اخم کردم و خودم فاصله ب دیترس  یحاال م زدی به خلوتم پاتک م
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و اخِم  دی.. لبخندم را ددمیرا د یشد.. ملتمس سربلند کرد و من خونمردگ  ریدستم اس نِ یاما دستش ب
بدنش   یدما  یبه آن  و دیلرز یم  بیداشتم.. دستش عج تی .. احساِس رضادی به صورتم پاش  یظیغل

 افت کرد.. 

 ...انی که بازرگان ها کوتاه نم نهیا دمیکه فهم یز ی.. تنها چیزار یرز رو تنها نم_ممنون که الب 

پنهان شده   کلمی حضوِر البرز که پشِت ه رِ ی کرد دستش را پس بکشد اما ابدا موفق نبود.. به مس تقال
 که تنها من بشنوم گفت:  یبود اشاره کرد.. آهسته طور 

 _ولم کن... 

و جلوتر   دمیکش  یقی... نفس عمدادیدر سرم جوالن م یطانیش  یپشت به ما بود... فکر  البرز
 رفتم*"..سرم را کناِر گوشش بردم و از خودش آهسته تر لب زدم: 

!  نازیآرومم کنه چرا*"... ها پر یاونطور  تونهیدستات م یاگه دردت گرفت.. باخودم گفتم وقت  دی_ببخش
 چرا نه؟!

 ی... دستش را باال آوردم و به لب زدم.. کاسه دمیرا نفهم  لشیبود و من باز هم دل یحرص   نفسش
.. متنفر بودم از  نازیپر ی هیچشمش پر از اشک شد و سّد مقاومتش شکست... من متنفر بودم از گر

ا سِر  .. بدیلرز نازیپر ینه... لبم را با زبان تر کردم و چانه  مانیکه داشتم.. متنفر بودم اما پش  یحال
 مرگبار گفتم:  یلبخند نِ ی*" را لمس کردم و ب یِ انگشت، خونمردگ 

 بهتره! ..  ننینب یرعلیو ام  دریبپوشون.. ح  نویا یز یچ هی_با 

نشست و به عقب هولم  امنهیکه در چشمم نشست را خودم حس کردم.. مشِت محکمش به س  یبرق
و نفسم را شل و   دیباال پر میهردو ابرو زد..  رونیگام به عقب برداشتم و از در ب  کیداد.. مسخ شده 

نکرده   ینگه داشتِن گردنش تالش ی.. برادمیفوت کردم.. باالخره به سمِت البرز چرخ  رونیبه ب  یطوالن
کاش.. تنها   ی... ادریو ح یرعل یبود و سرش رو به سقف قرار داشت.. دلم پر از درد بود.. از البرز از ام

توجه    یصورتش کرده بود و من ب  نتِ ی ز ی.. اخمستادمیالبرز ا ِک ی... نزددیفهم  یم  یکاش کس یا
خواباندمش و   تتخ  یبلندش کردم.. رو  یصندل یپا و پشِت کمرش قفل کردم و از رو   رِ یدست ز

 چیه یو من امشب برا   دیبار ی کردم.. از نگاهش هزاران حرف و سوال م میسرش تنظ  رِ ی بالش را ز
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آوردم.. کناِر البرز   رونیرا باز کردم و از تنم ب  راهنمیپ یدکمه ها ِف یکردم.. رد یلب از لب باز نم  یحرف 
 گذاشتم..  انممچش یانداختم و ساعدم را رو مانیهردو یو پتو را رو  دمیدراز کش

 

 

 

 

 

 !؟یجناب مهندس.. هست  دی_داداش؟! الوند؟! آخ ببخش

 فکر کردم..  یرعل یکردم و به لحِن شوِخ ام ز یغذا را در سطِل زباله سرر یخورده  مین  ظرِف 

 وقت شب؟!   نیشده ا ی_سالم.. چ

با دل و حوصله و   یل ی.. خزدیکه داشت با چند نفر حرف م  دمیرا از دهانش فاصله داد و شن یگوش
 دوباره در خانه پخش شد:   شیشمرده... تلفن را به دست گرفتم.. صدا

 اومده.. شی پ  یمشکل هی.. سالم.. من انبارم.. دی_ببخش

 تخت اخم کردم  یپخش و پال شده    اتیکجا بود؟! پا به اتاق گذاشتم و به محوت  عارف

 ! ؟ی_چه مشکل

 شلوغ بود.. یلیخ  اطرافش

 نداره..  یمن همخوان  ستیبا ل دهیتازه رس یاما بارها ستین ی_چندان جد

 ..کردیم ی دگی خودش رس شهی.. عارف همشدمینم  اتیی جز نی.. من وارِد ادمیکش میبه موها یدست

 _عارف کجاست؟!

 ! ؟یایخودت ب  یتونیداداش.. م دونمی_من نم
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بودم و   دهیبود به خانه رس  کساعتی بایداد.. تقر یرا نشان م ازدهیکنار تخت عدِد  یِ ز ی روم  ساعتِ 
 .. دیبار  یاز وجودم م یخستگ

! اون کجا  ست؟ین دیبود به عارف زنگ بزن.. مگه مج ی.. اگه کم و کسر یرعل ی _خوب چک کن ام
 رفته؟!

 کرد   یرا به من منتقل نم نیبود اما ا کالفه

تماس   دارای کنم.. با خر یم  شیکار هیخودم  ستین  یمشکل یایب  یتونیگه نم_از اون هم خبر ندارم.. ا 
 .. راننده هارو هنوز مرخص نکردم.. رمیگیم

را به خاطرم    نازیکرد.. داشت نبوِد پر یم امی موضوع عصب  نیشده بود و ا ختهیبه هم ر  بای تقر خونه
 آورد..  یم

 .. حواستو جمع کن...زنمی_باشه.. منم به عارف زنگ م

 _چشم داداش.. نگران نباش.. من هستم...

هم نکرده    تی گذشت و هنوز شکا یاز کار کردنش م کماهی بایبودنش نگران بودم.. تقر  نیخاطر هم به
 یبدنم باال بود و احساس گرما داشتم.. پنجره  یقطع کرد.. دما یکوتاه  یبود... تلفن را با خداحافظ

دانشگاه تا  دروِس  ادی باوجود حجِم ز یرعل یامتحان داشت و ام  نازیروزها پر  نیا اتاق را باز کردم...
عارف را گرفتم و بوق سوم جوابم را  ی... شماره بیعج یلی بود.. خ  بیکرد.. عج  یشب کار م مهین

 .. دیرس  یگرفته و خواب آلود به نظر م شیداد.. صدا

 _جان داداش؟!

 دردم نبود..  یخنک دوا مِ ینس

 اومده..  شیپ  یمشکل هیبار  افتِ ی_تو در

 شد.. زی خ میتخت ن  یگفت و به گمانم رو یهوم

 !ست؟ین  یرعلی_مگه ام

 تخت را مرتب کردم و دروِن کاور گذاشتم... یرو یدست اوراق و کتاب ها کی با
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 چندتا تلفن حلش کن از خوابت نزن.. هیداره.. با  ازی_هست اما بهت ن

 گفت:  یرد و با همان خوابزدگصاف ک  نهیس

 ... ادیم شی پ ادیمسائل ز نی_چشم.. نگران نباش.. از ا

 غم گرفته بود.. یبزرِگ سالن را باز گذاشتم.. فضا بو یزدم و پنجره  رونیاتاق ب  از

 _پس خداحافظ.. 

 _خدانگهدار... 

.. گردِن دردناکم را دمیخانه کش یبه سر و رو  یسالن گذاشتم و دست یداِر گوشه  هیپا زِ ی م یِ را رو  تلفن
 رِ یفاصله هم تصو نیباعث شد پوف بکشم.. از هم فونیزنگ آ یبه دست گرفتم و مالش دادم.. صدا

را باز نگه   سالنبود.. جلو رفتم و دکمه را فشردم و دِر  ستادهیا ی.. خشک و جددمید یرا م  ومرثیک
  یانداختم و مابق ییداشتم.. چند دست لباس که از سالن جمع کرده و به دست گرفته بودم در لباسشو

.. انگار  دمی شن  یم نیبرخورِد کفشش را به زم  یتخت را در گاوصندوق جا دادم.. صدا یرو یبرگه ها
 لن گذاشتم... سا هکردم.. از عطرم به گردنم زدم و پا ب یکم کم داشتم به حضورش عادت م

 _سالم پسرم!

 گشت..  یم یبه دنبال کس ای  یز یبه دنبال چ  ای... دیچرخ یکنجکاو در اطراف م نگاهش

 !ارم؟یب  یخور یم ی_سالم.. چ

 ادامه دادم:  یجوابم را بدهد با لحِن نه چندان دلچسب  نکهیقبل از ا و

 ندارم..  یز یچ  ی_البته جز قهوه و چا

 کالمم را گرفت که جلو آمد و لبخند زد: ی طعنه

 .. اون روز به مناسبِت ورودت خوردم..ستمین یدن یاهل نوش  ادی_من ز

 .. ستادمیتکان دادم و در چهارچوِب در ا یسر 

 ...یخور یتو م  ی_هرچ
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 داد.. یزود با دوفنجان قهوه برگشتم.. عادت نداشتم اما بودنش مثِل قبل آزارم نم   یلیخ

 البرز کجاست؟! هنوز اونجاست؟! یهم خوبه.. اما... راست خونه نی_هرچند ا

 بود...  یرسم  یادیمن ز یِ پا انداختم.. کت و شلوارش در برابر لباِس راحت  یرو پا

البرز هم.. اما  ی.. براشهیتموم نم   یراحت  نیمن به ا یکار... اون خونه برا  یلیکار دارم.. خ یل ی_من خ
 کشه...  یطول نم ادیز

 داشتم.. یخوب   االِت ی خ دریح  یبودم اما برا امدهیکنار ن  زی چ چیبا ه من

 کنم.. دور بمون و تماشا کن..  یرو تموم م  یباز  نی_من ا

و به سمتم آمد..  دیاز قهوه را نوش یجاخورد و لبخند زد.. جرعه ا زدیموج م میکه در صدا  ینان یاطم از
 نشست و گفت:  یمبِل کنار  یدرست رو

قرار   یز یهرچ  انی.. منو تو جریشناس  یرو نم  دریبرسه.. هنوز خوب ح  یبیالبرز آس ایبه تو  خوامی_نم
 بده...

 کردم.. یفکر م ندهینداشتم.. داشتم به آ دنشینوش  یبرا یاما حس و حال  دمیرا بو کش قهوه

ه  کنم.. بعد از اون البرز رو از اون خون  ی.. دارم از دخترش شروع مدمیبکنم بهت خبر م ی_باشه.. هرکار 
 .. فقط ازت..یخوایکنم اونطور که تو م یدور م

 خرسند براندازم کرد  ییکردم.. سرد اما با چشم ها دیگفتن ترد یبرا

 دارم.. یخواهش هی_ازت 

 آرزو داشتم.. شهیبود که هم یز یچ نی.. ادادیرا انجام م گفتمیقابل خوانا بود.. هرچه م نگاهش

 رقم هنگفت..  هیدارم..   اجی_به پول احت

شلوارش    ِب یکتش را عقب زد و چهارانگشِت هر دو دستش را در ج  یمبل بلند شد.. دو لبه  یرو از
 ...ستادیا میفرو برد و روبرو
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  یروز   تیکردم فقط چون تو حساس نهی از برآوردم پول هز شتریب یل یطلب خ یروز  ی_من تو مناقصه 
  اجیاحت یشتر ی.. واسه خاطر ضرر نکردن و از دست ندادن اون پروژه به پول بیطلبو صدچندان کرد

 داشتم.. تونستم اما االن...

 باشه تکان داد یبه نشانه   یبراندازم کرد.. سر  قا ی عم ی حالِت خاص یب

 دارم و ندارم مال تو و البرزه... یفرصت تو حسابته.. فقط رقم بده! من هرچ نی_تو اول

کند.. حاال نه به وام و نه  امی زندگ یاز دست رفته  یسالها یتوانست برا یود که مب  یحداقل کار  نیا
 بود...  ینداشتم.... کاف یاز ین در یبه ح

گذاشتم و  زیم ینگاِه نافذش رو رِ یکرد و پر از حسرت بهم زل زد.. فنجان را ز ریی نگاهش تغ کبارهی
  یچشم و برِق نمناک یگوشه  نِ ی دانستم اما چ یکرد را نم یفکر م یز یبه چه چ نکهیقدعلم کردم... ا

  کیعمر.. حسرِت  کی بود... حسرِت   زهایچ  یلیخ  یایچشمانش نشسته بود گو یاهیس یکه رو
 بازنده باشم..  خواستمی تا به امروز تنها باخته بود و بس.. من نم ومرثی.. کیزندگ  کیمرد..  کیعصا.. 

 ! ؟یکن یم  کاری چ دری_با دختِر ح 

با   ومرثیلبم نشست و ک یمحابا لبخند رو  یدر سر داشتم.. آنقدر که ب ین یری ش  االِت ی و خ خواب
 شد.. رهیبهم خ   تیموفق

 ! دونه؟یاون دوستت، عارف م نوی_ا

 جز من!   چکسی .. هچکسی_ه

اش به هوا بلند شد و من چشم بستم.. نفرت با شدِت هرچه تمامتر در وجودم  خنده   ِک یشل یصدا
  شتریب شهی بود.. امشب از هم رممکنی خشم فروکش کند اما غ  نیا کردمی ... مدام آرزو مدادیجوالن م

  دیشدم... شایله م ومرثیک ی نانهیزب ینگاِه ت  رِ ی خورد.. ز  یبه جانم افتاده بود و مثِل خوره روحم را م
 کردم...  یرا درک م   ومرثیتنها من عمِق حسرِت نگاه ک

 شدنم نداشتم.. عطرم را به شاّمه کشاند..  دهی به آغوش کش  یبرا یآمد و من مخالفت جلو

 .. میکن یم ی سقف زندگ هی ریو دوباره هرچهارنفرمون ز شهی_تموم شد.. تموم م
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  یق یبود.. دِم عم دهیکمرش را لمس کرد و چشم بستم.. الونِد هشت ساله باالخره به پدرش رس دستم
 از هوا گرفتم...

 

 

 

 

 

 

را به دست گرفتم   یآب معدن یشدم و بطر  ادهیپ  نی.. التهاب داشتم.. از ماشگرمتر بود شهیاز هم هوا
گرفتم و  یو نِم صورتم را با دستمال کاغذ دم یخنکش را به صورتم پاش بایو بازش کردم.. آِب تقر 

کتم   یِ داخل ِب یرا فشردم.. تلفنم در ج  موتیرا بستم و ر  نی.. در ماش دمینفس کش  قیبار عم نیچند
گذشتم و پا به مطِب دکتر گذاشتم.. البرز   ابانی توجه از عرِض خ یکشت و من ب  ی ا مداشت خودش ر

خبر نداشتم..   نیو پرو  دریدانشگاه و کار بود و از ح رِ ی درگ یرعلیداشت.. ام ی وتراپ یزیامروز نوبِت ف 
زدند و   رونی باهم از دِر مطب ب یافتاده بود.. صبر کردم و زن و شوهر  نازیکار به گردِن پر نیزحمِت ا

  یسالن و رو یرا گوشه  نازیرفتم و پر  یمنش زِ یم ِک یکتم وارد شدم.. تا نزد یمن با بستِن دو دکمه  
 .. با دست سرش را گرفته بود..اوردمیخودم ن یاما به رو دم ید یفلز  یصندل  کی

 آقا...   دیی_بفرما

 خم شدم و گفتم:  زی م یکرد.. رو ی م هیکه گر دمیشن یرا از دور م  یکودک یصدا

 ..بی.. البرز.. البرِز ادنجاستیمن ا ضی_مر

و رو کرد و در آخر من نگاه از  ری انداخت و چند برگه را ز وترشیبه کامپ  ینگاه  میبا اخم ن یمنش
 افراد حاضر در سالن گرفتم که گفت:  ی رهیو نگاِه خ  یمنش یف یبالتکل 

 .. دییهمراهشون اونجا نشستن.. بفرما  یهستن.. ول یوتراپ یزی_بله.. تو اتاق ف 
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رنگ به رنگ   دنمیآرام سربلند کرد و با د دیرفتم.. کفشم را که د شی و پ دمی کش شمیبه ته ر یدست
 اهش را سّد کردم..بلند شد و من ر  یصندل  یسرخ شد.. از رو شیچشم ها یدیسف یشد.. به آن

 _سالم.. البرز خوبه؟!

 *" کامال محو شده بود و من... افکارم را پس زدم.. هنوز فرصت بود..  یِ خونمردگ

 تونم برم..  یمن م ی_سالم.. خوبه.. حاال که تو اومد

 راهش را سّد کردم..  دوباره

بحث کنم.. تنها که   یمسئله ا  چیتونم سر ه ی.. انقدر خستم که واقعا نمنازی پر امی _دارم از سرکار م
 ! نیداشته باشم.. بش تی تونم کار یهمه آدم نم نیخونه.. منم وسِط ا یبر  یتون  ینم

 رو برگرداند..  یکرد و با مکِث کوتاه اخم

 یدارم کامال جد نویالوند.. ا  یباهام داشته باش  یکار  یتون  ینم گهیکجا د چی.. هنجای_نه فقط ا
 ...گمیم

 توجهشان به ما جلب شده بود.. یمنش یانداختم.. چند نفر و به اضافه  ی نگاه  میدو طرفم ن به

 _نازدختر آروم.. 

نشست و   یصندل   یرو  یاما از اخمش کم نکرد و حرص دیشد که لب گز تمانیانگار تازه متوجه موقع و
 گفت:  یرلبیز

 . _به من نگو نازدختر.

زانو خم شدم.. خودم را به آرامش دعوت   ینشستم.. رو  یصندل یکتم را باز کردم و کنارش رو ی دکمه
 کردم.. 

 _البرز چقدر وقته اون توئه؟!

 را صدا کرد و گفت:  نیاز حاضر یکیاسِم  یمنش

 داخل..  دیی_زنگ زدن بفرما
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اشاره کرد بلند شو و به   دمید یرا م  شیفاصله عصا نیکه من از هم  یرو به پسر  یزِن چهل ساله ا و
 از جا بلند شد..  یسخت

 ربع..  هی بای _تقر

بدرنِگ کف   یها یرفتند... من نگاهم به کاش ش یو پسرش از کناِر ما گذشتند و تا کناِر دِر دکتر پ زن
 بود..

 نگفت؟! یز ی _دکترش چ

 ..دمیفهم  یجواب دادن نداشت و من م ی حوصله

 _نه...

 : رو به من گفت یمنش

 ..بیاد ی_همراِه آقا

را که با رنِگ سبز   یشکل   لیرفتم.. کاغِذ مستط زشیتکان نخورد و من از جا بلند شدم و تا کناِر م  نازیپر
 شده بود به سمتم گرفت و گفت:  یعالمت گذار 

 هست..  مارتونیب یبعد یو ساعت مراجعه ها  خیخدمتتون باشه.. تار نی_ا

 انداختم و گفتم:  ینگاه میندستش گرفتم و به حروف و اعدادش  از

 برم داخل؟! تونمی!؟ مکشهی_چشم.. چقدر کارشون طول م

 زنگ خورد و در همان حال که جواب داد گفت:   زشی م یرو  تلفنِ 

 ...ن یدرمورد رونِد بهبودش با دکتر حرف بزن  نی تون ی بعد که کارشون تموم شد م ی_نه.. ول

جهت   یرا شکار کردم.. لبم ب  نازی پر یِ رگ یپا زدم و خ یپاشنه   یرو  یتلفن را به گوشش زد.. چرخ و
رانش   یگذاشتم که رو نازیپر ِف یک یکش آمد و با دست لبخندم را محو کردم و جلو رفتم.. کاغذ را رو

 فشرد.. یمحکم م

 دستت باشه.. سرت خلوت تر از منه..  نی_ا
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 د بو یپر صدا و حرص  پوزخندش

 برادر توئه نه من...  ی_ول

حجم از حرص و خشم اوِج نفرتم را به اندام  نیزود رو گرفت.. ا یل یبه صورتش زل زدم اما خ  زیت
 دادم.. هیتک یصندل  یزدم و به پشت یور   کیداغ کردم اما لبخنِد  کبارهیرساند...  میها

 ..یتو هست  یبمونم وقت  دیمن چرا با دونمی.. نمشهیم رمی_من داره د

 شد.. دهی کش نیزم  یرو  یزود بلند شد و صندل یل یخ و

 ..گمی_چون من م

 باز ماند..   مهین دهانش

 ! ؟یهست ی_مگه تو ک

سوختن و سوزاندن را داشتم اما  ییبودم رو به انفجار.. توانا ی اتم یبمب  طیشرا  نیحتم حاال و در ا به
خّط اعصابم   یاز عمد داشت رو نازیزمانش نبود.. مکانش نبود و پر نجایدستش را گرفتم.. ا متیبا مال
 رفت..  یرژه م

 _فکر کن برادرت.. برادِر بزرگترت.. 

وا    یصندل ی.. رودمیفهم  نازیحاِل پر  یِ ختگیو من از به هم ر دیدرخش یم میدر چشمها یروز یپ  حّس 
بلند شدم و به همراِه  یمنش ی به بطالت گذشت و باالخره با اجازه   کساعتیرفت و سکوت کرد.. 

خواست با من بحث   یتنها نم  دیشا ای نداشت  یهنوز حاِل خوش نازیپا به اتاِق دکتر گذاشتم.. پر ازنیپر
برهنه بود و  مهی تخت.. ن یبود و البرز رو زشیکند.. در هر دو صورت به نفِع من بود.. دکتر پشِت م

.. ستادمیا  یدکتر نور  یچند حوله و چند دستگاه دور تا دورش را احاطه کرده بود... جلو رفتم و روبرو
  نازی و باالخره کنار پر ذراندمرنگش را از نظر گ یجوگندم یفشردم.. موها یدست دراز کرد و به گرم

و آِب گرم   یحرکت   ی. چندساعت ب.د یرس  یخمار به نظر م ش ینشستم... نگاهم به البرز بود که چشم ها
 شده بود...  اشیحتما باعِث خواب آلودگ

 _حالش چطوره؟!
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 نوشت و همزمان گفت:   یبرگه م یرا رو یز یداشت تند و تند چ ینور 

 بدتر...  ی ل یکردم خ یکه فکر م  ی ز ی .. از چرمی _طفره نم

 داشتم...  یو من چه صبر  دی کش ینفس م یحرص ناز یرو برگرداند.. پر البرز

 ! ؟یچیمدرن.. ه ای ی! طب سنتست؟ین یراه  چیه یعنی_

 کرد و گفت:  یدرحاِل نوشتن بود.. تک سرفه ا هنوز

 ... یبه معجزست.. ول  هیشب  یز یچ هی.. حرکت دادن دست و پاهاش  ی_از هر روش 

 : دیدرهم پرس یبلند کرد و با ابروها  سر

 رو بهتون داد؟!   یوتراپیزیو ساعت ف  خیتار ی_منش

 _بله دکتر... 

 خوبه.. یل ی_خ

 دستش را به سمتم گرفت..  رِ یز یبرگه  باالخره

کنه هم در حق خودش هم من.. راِه  یم یانصاف  یب ادی مدته ز هیمدته خواب هاش آشفته س..  هی_
 داره؟!  یدرمان

شد و تا کناِر تخت البرز   بلند  زشی آرام کردِن خودم گفته بودم.. دکتر از پشِت م یرا به طعنه و برا نیا
 داخل شد داد و گفت:  یکه تازه از اتاِق کنار  یرفت.. دستگاه ها را فاصله داد و حوله ها را به زن   شیپ

 درمون نداره...  یانصاف  یاما ب  سمینو ی_واسه خوابش قرص م 

  ینیمن بودم که عقب نش نیبود زل زدم.. در آخر ا رهیکه بهم خ  یبه البرز  یطوالن ی هیچند ثان یبرا
 کمک کردم.. ارش یالبرز به دکتر و دست یکردم و در پوشاندِن لباس ها

 به درد بخوره...  دیهست که شا ی راه هی ی_ول
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و گردِن البرز را با کِف دست گرفتم و خودم را لعنت کردم.... البرز را خودم تنها بغل زدم و    یشانیپ  عرقِ 
عرق بود.. کمر که راست کردم دکتر    ِس یآورد نشاندم.. خ  شیپ  اریچرخدارش که دست یِ لصند یرو

 به کتفم زد و گفت:  یدست

 داد... جهی نت دیکن.. شا  فیانصاف ها تعر یرو واسه ب  یانصاف  ی_ب

  نازیحرکت ماند و پر  یتِن البرز داغ کرده بودم.. البرز ب  یدادم؟! از گرما یم حی توض  دیچند نفر با به
 گفت:  یلب  ریالبرز را مرتب کرد و ز راهنِ یپ ی قهی آمد و  شیپ

 .. خورهی _روشو بپوشون.. عرق کرده سرما م

 فشرد..  یدکتر دراز کردم و به گرم یرفت.. دستم را برا  رونیجلوتر از من از اتاق ب  و

 ..بیاد یآقا ری_روز بخ 

 جاِن البرز زد و گفت:  یشد و چندضربه به راِن بخم  و

 از دست نده... دتوی.. امستی ن رممکنی _معجزه غ

 ..ارمشیدرمان ب یبه موقع برا کنمی خودمو م ی_دستتون درد نکنه.. سع

وارِد عمل شد.. رو به من  ارشی و دست ندیتخت بنش یکه وارد شد بهش اشاره کرد رو یبعد مارِ یب
 ادامه داد: 

 خودشه..   _به نفعِ 

که امکان داشت تن   ییتا جا ناز،یپر  یرفتم و طبِق گفته   شی پ یکوتاه  یتکان دادم و با خداحافظ  سر
داده بود و لبش را   هیمطب تک وارِ ی که به د دمیرا د نازیزدم پر  رونیو بدنش را پوشاندم... از مطب که ب 

فاصله پشِت سرم   یناز با کمیعبور دادم.. پر یپِل فلز  یاز رو یالبرز را به سخت یِ .. چرِخ صندل دیجو یم
نشستن انتخاب   یعقب را برا یِ را فشردم.. همان لحظه صندل   موتیرا رد کرد و من ر  ابانی عرِض خ

  یِ صندل  یِ نگه داشتم و در را باز کردم.. البرز را بغل زدم و رو  نیالبرز را کناِر ماش یِ صندل یکرد.. حرص 
را تا کردم و در   یترکانده بود... صندل خوانفتاده بودم.. استجلو نشاندم.. به نفس نفس زدن ا

را دور زدم و سوار شدم.. دوباره تلفنم به صدا درآمد و   نی جا دادم و خودم ماش   نیصندوق عقب ماش
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به اعماِق مغزم نفوذ کرد.. باز هم نفرت..   دریح یمن به محِض نشستن تلفن را به گوشم زدم.. صدا
 مشت شد.. فرمان یخشم.. دستم رو

 _سالم پسرم...

نگاهم را حس کرد که خودش را از   یِ ن یزل زدم و چشم برنداشتم.. سنگ  نازیپر یِ به حرکاِت عصب  نهیآ از
 نگاهم دور کرد... 

 .. جانم؟!دری_سالم آقاح 

 ..یوتراپ یزیف  بردی! داشت البرز رو مناز؟یپر  ِش یپ  ی! رفت؟یی_کجا

..  کردیم ین یدوشم سنگ یکهکشان رو کی یبه اندازه  یز ی رانش درست کردم.. چ  یالبرز را رو دستِ 
 بود؟! یچه حال نیا

 .. یرعلی _بله.. کارو سپردم دسِت عارف و ام

حس کردم.. ناخواسته اخم    ختیر   شیکه به صدا یرا آورده بودم.. مکث و لبخند یرعل یعمد اسم ام از
 درد داشت..  امنهی س نِ یب  یز یکردم.. چ

 .. البرز خوبه بابا جان؟! یکرد_خوب 

 نکرد... دمی .. دکترش ناامشهی_خوبه.. خوبه.. بهتر هم م

 ! د؟یچرخ یبه نفِع من م ای دن یحال و روزم پوزخند زدم.. ک به

اونجا هست   یرو برسون خونه.. مشهد نازی.. تو البرز و پرمیست یخونه ن نی_خداروشکر.. من و پرو 
 کنه....  یاز البرز مراقبت م نازینگران هم نباش.. پر یبر  یتونیم ی.. اگه کار دار کنهی کمک م

 و اخم کردم..  دمیرا د نازیپر یِ خال یِ جا

 ..نی _چشم.. سالم برسون

 _خداحافظ پسرم.. 
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گرمم بود اما ترس از  تی نها یتماس را قطع کردم.. ب یحالت یسرد و ب  یمن با خداحافظ و
 فرستادم و استارت زدم..  ن ییپا یرا اندک  شهیالبرز مانع از روشن کردن کولر شد.. تنها ش یِ سرماخوردگ 

 نگرانت بود..  دری_آقاح 

 که از خودم سراغ داشتم سوختم.. یرا نداد و من از درون با خشم جوابم

  مینشاند یصندل   یبا کمِک هم البرز را رو در را باز کرد و یزده نشد.. مشهد یبه عمارت حرف  دنیرس تا
 گفتم:  یشد.. رو به مشهد ادهی باعث کسالتش شده بود پ  نیکه انگار سکوِت ماش نازیو پر

 _البرز باتو.. 

 گفتم:  نازی و قاطع به پر یجد و

 .. ای_با من ب 

را به سمِت   یپرسوال چشم گفت و صندل  یانداخت.. مشهد ینگاه میسر چرخاند و به من ن البرز
  کی یّ گام به عقب برداشت و ط کیمبهوت بهم زل زد و من جلو رفتم..  نازی عمارت حرکت داد.. پر

 حرکت دستش را گرفتم و گفتم: 

 ...ا ی_حرف دارم.. با من ب

باغ   ییتها با اتاقِک ان یرا من به کار سرگرم کرده بودم... مشهد  یرعلینبود.. ام نینبود.. پرو  دریح
 بود.. نازیخلوت من و پر  یبرا  ینداشت و مکاِن خوب یکار 

شناسمت.. لحنت.. صدات.. چشمات.. احساست   ینم  گهی_اصال معلوم هست چت شده.. انگار د
 کرده.. رییتغ

 اشاره کرده بود.. من الونِد سابق نبودم... یخوب  ینکته  به

به فکِر شام و ناهار و صبحونه   گهی .. دیزن ینمزنگ  گهی! دیمتوجه شد چی.. هیست ی_تو هم مثل قبل ن
کردن تموم شد؟! مگه تو اون  ی و آشپز  زکردنیمن اومدن به تم ی.. عالقت به خونه یستیمن ن ی

 منوتو   یلعنت یِ فرصت بدم؟! مگه تو اون مراسم نامزد هیکه بهت  یسپر نکرد نهیجلوم س   یمهمون
 و فرار کنم؟!   رمتی بگ یوادار نکرد
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 .. دیگرد شد و لرز شیها چشم

 ...ای باهام ب ومدهی ن ی_تا مشهد

اما مخالفت نکرد.. حرف   یرفت.. هرچند ناراض یبا خودم همراهش کردم.. هرچند سخت اما راه م و
.. دِر اتاقک را باز کردم و  نازیعرق بودم.. درست مثِل پر ِس ی رفت... خ  یمغزم رژه م یرو  ومرثیک یها

بود..   گردشمن و اتاقک در   نیرا رها کردم و منتظر ماندم.. نگاهش ب  نازی.. دسِت پر دمیکنار کش 
 انداخت..  ریخودش را بغل زد و سر به ز

 _برو نازدختر... 

نامطمئن از کنارم گذشت و وارِد اتاقک شد و من پشِت سرم در را بستم.. حاال که تنها من   یگامها با
 ... نازیبودم و او..... لبخند زدم.. تنها من بودم و او.. پر

کرده بودم.. جلو رفتم   یاتاق بزرگ نیکه نه.. در ا یو مشترِک ما بود.. کودک نیر ی ش یاتاق خاطره  نیا
  یکودک  نِک ینگاهش کردم.. ماش ری برخورد کرد و من سر به ز یز ی به چ شی.. پادیعقب کش نازیو پر
از   فشیو ک تاداف هیرا گرفتم.. دوباره به گر  فشیظر یبود... دست بلند کردم و چانه   ی رعلیام یها

سهِم من  ناز ینبودم.. مگر پر مانی.. کوتاه و پر از درد و نفرت... من هنوز پش دمی دستش رها شد.. خند
اش را گرفتم.. دسِت آزادم را جلو بردم و  مهِر دستم شد و محکم چانه  یِ حرص چاشن  ینبود؟! کم

شب گونه و مواج..  یموها ان... با هم دیده ساله مقابلم درخش نازِ یشالش را از سرش برداشتم.. پر
شکالت بود نفرت   یکه از هرچه بو دمیفرو کردم و نفس نکش  شیموها نِ ی جلوتر رفتم.. سرم را ب

 گفتم:  دیلرز  یاز نفرت م میکه صدا یو در حال  دمیداشتم... سرم را عقب کش

 .. عوضش کن.. ادیتو موهات خوشم نم دهیچ ی که پ یعطر  ی_از بو

اتاقک نشستم...   یانتها یرنگ و رو رفته   یِ صندل یو رو دمیصدا... دستش را کش یکرد.. ب  یم هیگر
مزاحم اطراف را خفه کردم.. قلبم تند و   یگوشش گذاشتم و صداها یوبود.. دست ر  درینفِس ح نازیپر

  نازیو پوِد پر ر به جسم و تا  نیچن نی .. به خودم اجازه نداده بودم هرگز ادیکوب یانضباط م  یمحکم و ب
دخترِک   ی... نفسم را پرفشار فوت کردم و به لرزش هانازیحمله کنم.. من عوض شده بودم و پر

 کردم...  یتوجه یسرمازده ب 
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تر شد.. اعصابم به شدت به   ظیو غل  ظیاز اتاقم عنان از کف دادم.. اخمم غل ییرزایمحِض خروِج م  به
.. انگار  زدینبض م امقه یدرست کناِر شق  یسوخت... رگ یبود و گوشم داشت از شدت فشار م ختهیهم ر

به صورت   یشدم.. دست یغرق م شتریو هرروز ب  زدمی از کثافت دست و پا م یدرست وسِط باتالق 
 یو راه م خوردمیاجازه دادم لهم کنند.. از چپ و راست م  یافکاِر منف یو به همه   دمیملتهبم کش

  ی... هنوز رودمیفهم یمست اما هنوز م یآدم هیکردم... شب یم  یرفتم.. کم کم داشتم احساِس کرخت
گذشته با   فاقاتات یبودم.. انگار همه .. خسته ومرثی ... ک دری... ح دمیکش یپا بودم و هنوز نفس م 

.. خواهرش و برادِر  دریح یِ شده بود.. عکِس خانوادگ   ییو هوشنگ رمزگشا دریح  ییاثباِت آشنا
 تیبود.. سرم را رو به باال هدا ت ی واقع یایگو زیفوِت هوشنگ و خانوادش همه چ خِ ی .. تارومرثیک

و به ساعتم زل زدم..  راندماتاق را از نظر گذ یمسموم اتاق نفس گرفتم.. گلداِن گوشه  یکردم و از هوا
  یجمعه راض دنِ یکردم که به رس   یابعادش حس م یرا با همه  یپنِج عصر بود.. آنقدر خستگ  بایتقر

را  لمیاچک کردم و سر تکان دادم.. وس گریرا بار د ومرثیبه ک امی شنهادیمبلِغ پ زِ ی وار امِک یبودم.. پ
شلوارم فرو کردم و نگاِه آخر را به اتاق    ِب یجا دادم.. تلفِن همراهم را در ج فمی جمع کردم و دروِن ک

کراوات نداشتم و  یبرا یباز را بستم و چراغ را خاموش کردم.. حس و حال  مهین  یانداختم.. پنجره 
را   یمنش  یمکالمه  یدم.. صداجا دا فمی آوردم و تا زدم و داخِل ک رونشیاز دوِر گردنم ب نیهم یبرا
  دی... سطِل سفدیکش یم یرا ط نی که داشت زم دمیزدم و حمزه را د  رونی.. از دِر اتاق بدمیشن یم

 هل داد و با لبخند سالم کرد  یرنگ را با پا به گوشه ا

 ..دی_سالم مهندس.. خسته نباش 

 ..دمیرا شن   مشیمال دِ یاز گوشش فاصله داد و خسته نباش  یاز جا بلند شد و تلفن را اندک  یوانیمر

 ! ؟یوانی_سالم ممنون.. خانم مر
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رفتم و درست    زشی .. تا کناِر مستاد یگذاشت و کامل ا  زی م یدر هم فرو رفت و تلفن را رو اشچهره 
 .. ستادمیمقابلش ا

 آدرِس شرکت رو دادم.. ادیبسته ب هیکن.. ضمنا قراره برام  میقرار تنظ  هیو برام  ری تماس بگ  بای _با شک

را   فمیداد.. ک یهنوز سر تکان م  یوانیحرفم در خاطرم نبود... مر یپرت شده بودم و ادامه  حواس
 کاغذ نوشتم و مقابلش گذاشتم و ادامه دادم  یرا رو یدست به دست کردم و شماره ا

  حاتشویبپرس.. تمام و کمال توض  لشویتحص  ِط یو شرا ریشماره تماس بگ نی.. با ارفتیم  ادمی_داشت 
 روز شنبه...  یعنیکن.. بعدا برام بگو...   ادداشتی گوش کن و 

 ! ن؟یندار یا گهی _چشم.. حتما.. امِر د

  یشدِن سطل رو دهیکش یاما کجا بود؟! صدا ستیدانستم شرکت ن  یاتاِق عارف بسته بود و م درِ 
 کرد.. یدوش ماعصابم را مخ نیزم

 !؟یندار  ی_نه.. از عارف خبر 

 نگاهش پرسوال بود گفت:  نکه یرا گرفت و باا کاغذ

 من باهاشون تماس... دی خوایدونم.. اگه م یدادخواه رو نه.. نم ی_آقا

 دراز کردم و گفتم: دست

اگر واجب بود به    یهم زنگ زد و حت ی.. اگه کسنیکن  لی.. ساعت هشت تعط رمشی گی_نه خودم م
 بر نده.. نه امروز نه فردا..من خ

 بود اما تند تند چشم گفت..  دهیترس لحنش

 !؟یزنگ زدن چ بیاد یاگر آقا ی_چشم مهندس.. فقط حت

 اخم کردم... دریچشم بستم و با به خاطر آوردِن ح هیصدم ثان  کی یضربان گرفت.. برا قلبم

 _فقط اون...

 _چ چ چشم..
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به سالمت گفتِن حمزه به گوشم نشست و   یو چند گام فاصله گرفتم و صدا دمی کش  ینامحسوس پوِف 
 زدم....  رونیب

را از همان فاصله    موتی.. ردادیم ن یدود و بنز یشدم.. خلوت بود و فضا بو نگیآسانسور وارِد پارک  با
  ن یح عارف مکث کردم.. به محِض سوار شدن و در همان یشماره  یِ آوردم و رو رونیزدم و تلفنم را ب 

زدم.. تلفن   شتاش انگشماره  یبستم رو   یگذاشتم و کمربندم را م یم یکنار  ی صندل یرا رو فمیکه ک
کرد..   یبه انتظارم خشم اضافه م ی در پ  ی پ یرها کردم و استارت زدم.. بوق ها ن یماش ی نهی س یرا رو

 زدم.. رونیب  نگیو من از پارک  دی چی پ نیماش  یدر فضا ش ی که صدا شدیکم کم داشت تماس قطع م

 _جان داداش؟!

 خسته...!  ایخشدارش شدم.. خوابالود بود  یاول متوجه صدا یلحظه  همان

 سمتت..  امیب  یی_سالم.. کجا

 نفس گرفت..  ینیکرد و با ب  مکث

 سمت تو...  امیمن ب  یی.. تو کجای_سالم.. خسته نباش

 یشک به آن سو یکه ب یکردِن زن نیف نیو ف هیگر یپارک کردم.. صدا ابانیخ  یزدم و گوشه  راهنما
 خط ربط داشت حاِل ناخوشم را خراب کرد..

 _الو.. الوند؟!

 عارف؟!  یی_تو کجا

راحت    المیاش به هوا بلند شد.. مردانه و کوتاه.. خخنده یکردم.. اما صدا یمن اشتباه م ایبود  کالفه
 نشد

 بود... یعجله ا دی.. ببخشرمی بگ ی_با خانوادم.. نشد مرخص

 ..دمیکش شمیبه ته ر  یکردم و دست اخم

 حدس بزنم؟!  دیبا ای  ییکجا یگی_م
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 .. مداوم و مردانه...دیخند ی م همچنان

 ... لیسِر خاِک عرفان و سه میاومد ما ی_با مامان و بابا و س 

 .. اما خودم را نباختم...دمیکش یاز سِر کالفگ  ینفس

 بهشت.. پس تنهاشون نذار... گاهشونی_جا

 خوبه؟!  یشگی.. رستوران همشت یپ  امی خالص شم ب  نجایجا قرار بذار از ا هی_ممنون داداش.. اما.. 

 کرده بود.. مثِل مکث در تنفس!  ریگ شی خنده ها نِ ی ب یز یچ

 _خوبه.. منتظرتم...

  دیعقب بود با یصندل یالبرز رو دِ یجد یقرص ها لونِ یتماس قطع شد... نا  یکوتاه  یخداحافظ  با
بر اعصابم  یگرفتم و کم  یدوش م دیگرفتم با شیام را در پ.. راِه خانه زدمیامشب به عمارت سر م 

 .. شدمیمسلط م

.. شلوارش کامال جذب بود و کِت  دمیاسپرت پوش  بای تقر یگرفتم و کت و شلوار  یمختصر  دوِش 
  یمچ دستم زدم... از روبرو یرا به گردن و رو  ندمیاخوشا! عطِر ناهیاش به رنِگ احواالتم بود.. سبهاره 

بستم و با   چمسشوار شده ام را با دست مرتب تر کردم.. ساعتم را دوِر م  یِ فاصله گرفتم و موها نهیآ
را بهش    نازی که کمِر پر یوار یو د یلعنت  یو تلفنم از اتاق خارج شدم... اتاِق البرز و راهرو فیبرداشتِن ک 

بو  یز یاز چ  دیم خاِر چشمم شد.. به خودم و افکاِر مخوفم پوزخند زدم... عارف نباداده بود هیتک
.. عارف  دمیزدم و در را به هم کوب  رونی... از دِر سالن بیخواب   یسوخت از ب ی م می.. چشم هابردیم

ساعت بعد   میرفتم.. ن شیشدم و به سمِت رستوران پ  نی .. سوار ماشدیرس یدرست راِس ساعت م 
  نیماش زِ یتم  یشدم.. خودم را در بدنه  ادهی بدوِن سقِف رستوران پارک کردم و پ  نِگ یرا در پارک  نیماش

شرتم را شل کردم و   یگرِد ت ی  قهیرا نبستم و  کتم یبرانداز کردم.. کج و معوج و نامتوازن.. دکمه  
  یرا چک کردم و خال یشگیمه زِ ی به دست به سمِت رستوران پاتند کردم.. به محِض ورودم م فیک

.. دیرس یبه گوش م  یمیمال ِک یشلوغ بود و موز بایبود.. به سمتش رفتم و نشستم.. رستوران تقر 
شناخت به   یکه من را م یفرصت داشتم.. گارسون  یقه ایبود و تا آمدنش پنج دق  دهیهنوز عارف نرس

 احترام کرد  یادا نهیسمتم آمد و دست به س

 ! ن؟یدار لیم یز ی .. چنیوش اومدخ  یل ی_سالم قربان.. خ
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 آوردم و گفتم:  ردنیب فمی قرص از ک یا بسته

 آب.. وانیل هی.. فقط می_سالم.. ممنون منتظِر کس

 سر تکان داد محترمانه

 خدمتتون..  ارمی_چشم الساعه م

بلنِد رستوران  یپنجره ها یاهی عارف را در س ی دهیو ورز  دهیانداِم کش ی هی تازه کردم و سا  ینفس
لبخند   دنمیو با د  دییرا پا یشگی هم زِ ی و باالخره وارِد رستوران شد و مثِل من همان بدِو ورود م دمید

  ِپ یبلند شدم.. مثِل من ت یصندل   یآمد.. از رو شی زد و با سر سالم کرد که با سر جواب دادم و پ
 ز کردم و دستم را گرفت ... .. دست درایشرت و شلواِر مشک  یاسپورت داشت.. کِت کرم رنگ و ت 

 _سالم..

 ..میبود  ومدهین رونیوقت بود ب  یل یسالم.. خ کی_عل

 د یو ابرو در هم کش  دی.. قرص را در دستم دمینشست یصندل  یتکان دادم و باهم رو سر

 _باز سر درد؟! 

 کردم..  دییتا

 _باز سر درد... 

 گفت:  یچرخاند و سوال  سر

 بگم؟!  ای ارنیآب ب  ی_گفت

 ....دمی زدم و پوف کش  لبخند

 _گفتم..

 یرو یگذاشت.. جاِم وارونه  زیم  یداد و هر دو دستش را رو هیتک یصندل  یراحت به پشت الیخ  با
 ی که م یمن ینداشت سخت بود اما نه برا یحاِل خوب نکهیو عارف... حدِس ا زدی برق م زیم

 ..دادیدر برابرم انجام م شهیبود که عارف هم یکار  نیحال قصِد دخالت نداشتم.. ا نیشناختمش با ا
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را پر کرد و رو به عارف با لبخند سالم کرد   زی م یشد و هر دو جاِم رو کینزد ستالی کر یبا پارچ  گارسون
 : د یو در آخر پرس

 !؟یشگیهمون هم ای  ارمی _منو ب

از قرص ها را   یکیبه سمتم هل داد و من   یداد... جام را اندک یمواقع عارف غذا سفارش م  اکثر
سردرد خوب  نیدانستم ا یآب به زحمت فرو دادم.. خودم خوب م  یو با جرعه ا دمیکش رونیب

 ..شدینم

.. الوند تو ساالد ییدلستر استوا هیهم  یدن ی.. نوشاری ب یجنگل  ین یزم بی و س ی_جوجه شکار 
 ! ؟یر خویم

به غذا نداشتم اما  یلیعارف آمده بودم نه خوردن که م دنِ ید یسر جواب مثبت دادم.. من برا با
 مخالفت کنم.. خواستمینم

 حاضر کنن..   یسفارش گمی_چشم قربان.. م

شدم.. از اخم بود و   رهیخ  اشی شانیگذاشتم و به خطوِط وسِط پ زی م یکه رفت جام را رو گارسون
 ..ختهیافکاِر به هم ر

کنن استخدامشون کنم.. شرکت به   یدوتام زودتر دانشگاهو تموم نم نیشده.. ا  نیشرکت سنگ  ی_کارا
 داره.. اجی احت دیجد  یروین

در کم   یو مدام با فشاِر دست سع   دیکش یم قیعم ی.. من تنها نگاهش کردم.. نفس ها دیخند و
 اشت.. کردِن التهاِب صورتش د

پدر و مادرت   یکه.. راست مونهیتو غصه نخور.. واسه ماهم نم میشی_به وقتش ماهم بازنشست م
 خوب بودن؟!

 و تند تند سر تکان داد و ابرو باال انداخت.. دیخند یور  کی

 ..می.. تازه اوِل جوون می مونده برس  ی_آره.. ول
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  یو سکوِت فضا احساس بهتر  دیرس  یکمتر به گوش م  کیموز یمن هم لبخند زدم... صدا نباریا
 داشت.. 

 چطوره؟! نازی_اوناهم خوبن شکر.. پر

 ندادم..  یشرویپ یافکارم اجازه  به

 _خوبه... 

 دهانش را قورت داد و جام مقابلش را به لب زد.. آِب 

 شد؟! یز ی_سِر خاک چ

 خم شدم..  زی م  یو رو  دمیجلو کش .. جوابم را نداد.. خودم را دیکش نییشرتش را پا یت  ی قهیدست  با

 شده؟! ی_طور 

 _نه...

 .. دمیگذاشتم و دست آزادم را به گردنم کش زیم یدستم را رو کی

 یدی جد  زِ یدونم چ یکه من م یینشده! تا جا یز یبگم.. واقعا چ  خوامیشده نم یز ی چ ی_فکر نکن
 نشده...

.. درست مثِل او از  دمیفهم  یعارف را م یممکن نه.. من ناگفته ها ریتکان دادم.. سخت بود اما غ سر
 من...

 عارف...  ستین  یجوون بودن و ناکام.. درِد کم  یلیخ  لی _عرفان و سه

 پشِت سرم بود..  ییبه جا نگاهش

فراتره...  یز ی چ هیاما فرزند  ادهی کنم.. از دست دادن برادر غمش ز ی تو درک نم ی_من به اندازه 
 بهشون حق بده...

 و لبش کج شد..  دیکش اشی ن یبه ب  یکج کرد و دست گردن
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 ..دنهیفهم  نی شدم به خاطِر هم نیا ین یب ی.. اگه مدونمی_خودم م

  ی اعمال و رفتارم نه درد یاما رو کردی جام را به لب زد.. حرارِت بدنم باال بود.. قرص داشت اثر م  دوباره
 داد گفتم:  یبه عارف که داشت آِب دهانش را قورت م  نشست.. رو یکه به جانم م

 !ختهی به همت ر ینشده پس چ ید یجد زِ ی .. اگه چستی_بهت که زنگ زدم حس کردم حالت خوب ن 

 انگشتش بود.. نی.. جام هنوز بدیگرفت و خودش را جلو کش یچوب  ی اش را از صندل هیتک

 کردن.. یفکر کردن و زندگ گهید یکی  ی_خودم نبودن.. جا

 کوتاه به حرفش فکر کردم...  یا هیو ثان دمیدر هم کش ابرو

ت فکر  بزرگتر و مرده یبرادرا ی.. جایکه خودت نباش یفکر کن  نیبه ا تی _سخته تو تمام مراحِل زندگ
ُمردشو  یمرد از من پسرا نی کنم ا یاحساس م یگاه  یالوند.. ول یکه ندون ستین  یز ی.. چیکن
 نه منو... ادخویم

 کرده بود..  یرا دور از خانه زندگ یشتر یب  یماند.. سالها یاز من شرکت م شتریب  عارف

  ی.. گاهرهی م ادمیخونه بابا، کال خودمو  زارمیپامو م  یلیبه هر دل  ی_تو شرکت و خونه، خودمم اما وقت
باخودم فکر   یاونا کار منه.. ه ی خال یخودمم باورم شده که پر کردِن جا گهی.. دلی سه یعرفانم گاه 

 کردن که من ممکنه کم گذاشته باشم... یم یکنم اگر بودن چه کار  یم

و رِگ نبض    یاما من التهاِب پوست  زدی ماندم.. آهسته و شمرده شمرده حرف م رهی خ  دنشیپوف کش به
 ..دنیاز خند یتیبه واقع  هیشب  یز ی.. لبخند زد چدمید  یرا م اشی شان یداِر پ

 ..ارهیبهم فشار م هوی _عادت کردم اما 

 یِ دی خوش حالتش را با دست به عقب هل داد.. سف یچند تار از موها  ینامحسوس  یکالفگ با
را از   ِوشیافترش  یبو دمیکش ی قی.. نفِس عم شتریب شهیشده بود... چند تار از هم  شتریب شیموها

 کردم..  ی فاصله حس م  نیهم

  هیفقط خودت باش..  گمیکرده بهت م  یباز  یکه فکر کن  یکه خودش هرنقش  ی_عارف به عنوان کس
 برادِر برادر مرده.. تک پسِر دادخواه...
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 داد هیتک اشی صندل  یِ پشت به

  یاشتباهه..؟! راهمو جدا کردم ول یر یکه م یراه  یدیتا فهم ی.. خودت چقدر تاوان دادستی_راحت ن
  یسکوتش طوالن ی.. وقت نمیب یتو اون خونه اون غمو تو چشاش م   زارمی.. هروقت پامو مشهیباز نم

  دمیم.. حق داره منم بهش حق شهیپنبه م دمیسیر  یهرچ نشونیبازم زل زده به ماش نمی ب یو م شهیم
 اما من...

 خشدار گفت:   یآورد و رو به صورتم با تارها نییرا پا  شیکردم.. تِن صدا  سکوت

دادن..   لمیجنازه هاشونو تحو یبه اونجا برسم.. چطور   یچطور  دمینفهم  دمیخبر مرگشونو شن ی_وقت
خبر بدم..    نایتوانشو نداشتم به بابا ا ی.. حتامیتنه با اون سن کم از پِس کارا برب  هیتونستم  یچطور 

صورت   یپاش قطع شده بود.. وقت هیکه  دمیعرفان رو د یه جناز  یوقت دمیکش  یچ  دونهیفقط خدا م
 ...دمیرو د  لیدرب و داغوِن سه

انداخت.. مواخذه گر اما   یرا از پا م یخاطرات هرکس  نیا  یادآور ی کرد..  یخودش را شکنجه م داشت
 آرام اسمش را صدا زدم: 

 _عارف... 

 ...دمی بغضش را د یاما من برجستگ دیخند  لبش

باالخره باخودم کنار اومدم که زنگ بزنم و خبر   یبود وقت ی پشتم خال  ی_با خودم عهد کردم الوند... وقت
 هیچشمش اشک و   هیجون افتاده بود و مامان   مهین  مارستانیهفته بابا رو تخت ب کیبدم... 

 !شدیالوند... نم شدی تنه نم هیبچه بود..  ماهمیچشمش خون.. س

و من  شدی م نیی آهسته باال و پا اشنه یس ی.. اخم نداشت.. قفسه دمید سرِخ چشمانش را یها رگه
از   شینبود.. سخت بود.. واقعا سخت! صدا نی تسک یحرف چیانجام دادن نداشتم.. ه یبرا یکار  چیه

..  خط و خطوِط صورتش  شدیصدا باعِث قطِع کلماتش م  یگرفتگ یخش داشت و گاه  شتریب شهیهم
وجودم    یمن با تک به تک سلول ها زدی که عارف ازش حرف م یخواندن نداشت.. درد یبرا یز یچ

 کردم..  یدرک م

 راهی رو خودم تنها دفن کنم.. هرروز خودمو لعنت کردم به خودم بد و ب  لی_مجبور شدم عرفان و سه
و نبود اما من دِل ت یسخت  نیبه ا یکرد همه چ ی اگه بابا تو اون مراسم شرکت م  دیگفتم.. شا
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  بحکه ص ییو شب ها  یفیبود نداشتم.. دِل اون بالتکل  زاری که از سرما ب یسردخونه موندِن عرفان 
اونا واسشون کم  یاونا فکر کنم.. جا ینداشتم.. بعدها مجبور شدم لباسشونو بپوشم.. جا شدینم

  تونمینم دم ید ی.. تا وقت شدیکردن اما نم یم ینبود بگه از کجا معلوم اگر زنده بودن کار  یک ینذارم.. 
 هم اضافه شد.. ییجدا  نیدرِد ا یادامه بدم و جدا شدم.. رو همه چ

کردند.. کتاب و کتاب و کتاب و نوشته  یداغ و پرتالطم عبور م  نگونهیخوِن عروقم بود که ا غمش،
.. درِد شدیم شتریب یپدر  یکه هربار با پا گذاشتن به خانه  یماند و درد یپر درد از عارف باق ییها

را با   کشخش  یلبخند زد و دوباره لب و گلو یخودم فراموشم شده بود... با همان آرامِش مصنوع
 آب تر کرد...  یجرعه ا

و   ومرثیرفتِن ک  دمیتازه فهم  ی .. وقتستیکنم که سرنوشت ما جدا از هم ن  ی_دارم با خودم فکر م 
 چیراه به ه ستیتو دستم ن یچ ی ه دمید یبه سِر البرز آورده از خودم متنفر شدم.. وقت  یالماس چ

 ... دریکجا ندارم هنوز ده سالم نشده بود.. ح

 صورتم شد..   یِ ناخواسته چاشن یگذشته پلک باز و بسته کردم و اخم  یادآور ی با

مادرو نگرفت.. پدر شدم مادر شدم تا البرز   یجا  نیپدرو نگرفت.. پرو یکرد اما جا ی.. مردونگ دری_ح
دوختم و سال به سال  یبه آسمون م  نویلحظه لبخند زدنش زم هینبودشونو حس نکنه.. ففط واسه 

 دهتالش کردم اون هرروز بدتر شد.. من تکه تکه ش شتریکرد.. هرچقدر من ب ی م غشیازم در یحت
  ستیباشم که رفته.. که ن  یکردم واسش کس ینم یموندم و سع یالوند م دیبا  دمیبودم... بعدها فهم

 درِد نبودش کمتر شه... دیتا شا

و  دمیمتورم گردنش را د بِک یشدِن س نییزل زد.. باال و پا  ینامعلوم  یو باز به نقطه  دیازم دزد نگاه
 گفتم: 

 با خودمم هستم..  نوی. ا.رهینم ادیعارف، فقط عارف نباشه و الوند، فقط الوند... اون غم از   ی_تا وقت

تکان داد و من لجاجِت پس زدِن بغضش را حس کردم.. سالها مثِل عارف خودم را شکنجه کرده   سر
هدف کج شد و کِف دستم به عرق نشست..   یانصاف تر بود.. لبم ب یب  لیبودم.. البرز از عرفان و سه

 چیهزدم و با همان لجاجت به غمش لبخند  ی.. پا به پازدی داد و لبخند م  یعارف تند سر تکان م
و با دست التهاِب  میدیهردو پوف کش دیرس  زیرشد ندادم.. گارسون که تا کناِر م یاجازه  یبغض

 ..می دیاز آِب لرزاِن درون جام را نوش  یو باهم جرعه ا میصورتمان را گرفت
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 .. ادیخوشتون ب  دوارمیدر خدمتم.. ام نی الزم داشت یز ی _اگر چ

که قاشق و چنگال به دست   دمیکمتر شده بود و د  شیچشم ها  یبه عارف انداختم.. سرخ ینگاه مین
 گرفت و رو به گارسون گفت: 

 _دستت درد نکنه..

خوش رنگ و   یرا پر کردم و بعد از عارف چنگال به دست گرفتم و تکه از جوجه  امانی من جاِم خال و
درک   یخوب نیجز عارف من را به ا چکس یجز من عارف را و ه  چکسیلعاب را به دهان گذاشتم.. ه

 هتن کی یانجام داد.. مرد بودن برا شدیبود که م یکار   نیسخت تر یکرد.... مرد بودن گاه ینم
..  یختگیزن.. مرد بودن در برابِر خشم و افسارگس کیبا مشکالت.. مرد بودن در برابِر لطافِت  دنیجنگ

بهش نرسد   یاحد چیکه دسِت ه  یچال کن ییجا  و نفرتت را تی عصبان رت،یو غ  یسخت بود مرد باش
سکون  نید ای خواست تا شا ینم چیه ی.. تنها لحظه ایعود کند.. دلم لحظه ا   نتیکه مبادا زخِم چرک 
زماِن   نیکرد و ا  یامان درد مکرد.. من و عارف گذشته  یم یدردناکم را دستکار  یو سکوت حافظه 

گرفتم   یکردم... نگاه از عارِف خونسرد نم یعروقم را حس م  یِ .. گرفتگدیپاش  یحال نمک به زخممان م
از من شکسته تر   شبشک او ام یکردم.. ب  یبراندازش م  یاز مردانگ یو در سکوت و از پشِت نقاب 

ر پر کردم و تا خواستم به را از دلست وانمیبشقابش را خورده بود و من ل   اِت یاز محتو یمین  بای بود... تقر
شد و آن   امی رگیهوا ماند و عارف متوجِه خ  نِ یب وانیروبرو شدم.. ل  یکس یآشنا یلب بزنم با چهره 
نگاهم گردن کج کرد و با   رِ یما به سمتمان آمد و عارف پرسشگر به سمِت مس دنِ یشخِص آشنا با د

قبلش گذاشتم.. با  یِ را سرجا وان یل  قاشق و چنگالش را دروِن بشقاب انداخت و من ونیکتا دنِ ید
حالِت   رِ ییتغ یدادم.. به خوب هیتک ی صندل  یِ کرد و من به پشت زی رنگ لب و دهانش را تم یآب  یدستمال

  دمیرنگش را د  اهیپاشنه داِر س یرا هم بلد بود.. کفش ها  نجایا ونیدادم.. کتا  یم ص یعارف را تشخ
 ششیبه ته ر  یرا قلقلک داد.. عارف دست امی ن یب نشیری عطِر ش یو بو ستادیا زی که درست کناِر م

 زمزمه کرد:  یرلب ی و ز دیکش

 ... طونی... لعنت بر ش طونی _لعنت بر ش

 .. ونی_سالم آقا
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  یزمان ابدا فرصِت خوب  نیعارف کالفه شدم.. حاال و ا یِ دادم سکوت کنم.. اما با کالفگ  یم  حیترج  من
که  دمید یانداختم اما م نیی و سر پا  دمیرا د ونیرنِگ کتا  یزرشک   ینابهنگام نبود.. لبها دارید نیا یبرا

 کرد و دستش مشت شده بود.. یبه من نگاه م ی عارف شرمزده و عصب

 !ون؟یکتا  یکن ی م کاریچ  نجای_ا

 کرد..  یمغزم را سوراخ م شیساعدش افتاد.. صدا یاش سرخورد و رواز سرشانه  فیک

 کنم.. مثال سالم کردم..  زتی_اومدم سورپرا

 عارف جوابش را دادم و قصِد بلند شدن داشتم که عارف دستم را گرفت و مانع شد... یبه جا من

 ..نی نه داداش.. تو بش نیاز ا شتری_ب

 اش باعث شد مخالفت نکنم و دوباره نشستم..چهره  تِ یچشم بهش زل زدم و قاطع  یباال از

 ..نمیمنم بش شهیهست.. ماضافه  ی_سالم آقا الوند.. صندل 

را باال ببرد رو   شیصدا  نکهیو بدون ا دیآب نوش  یانداخت و جرعه ا زی م یدستماِل دستش را رو عارف
 گفت:  ونیبه کتا

 !؟یخوایم  یچ نجای.. گفتم ادمیسوال پرس هی.. منم شهی_نه نم

  یخانواده  کی داشت.. از  ییبایشال فرستاد.. صورت ز رِ ی رنگش را با دست به ز یشکالت  یموها
خانواده   نیاز ا یبد زینداشت اما من چ یخوب یچندان آوازه   وانیک نکهیثروتمند و خوب.. با ا

  ینم  ربه نظ  بیرفتاِر خودخواهانه چندان عج نیخانواده... ا یبودم.. دختر بود و نازپرورده  دهینشن
 بود.... دهینشننه  چکسی .. تا به حال از هدیرس

رفتارت برام   ن یکردم بهت برخوره عارف... واقعا ا یکنم.. فکر نم  زتی _جواب دادم.. گفتم اومدم سورپرا
 ..بهی عج

من و عارف نشست و   نی ماب یصندل  یرو یمعطل  یب ونیداشت خودش را کنترل کند.. کتا  یسع عارف
 زد  ییانداخت و لبخنِد دندان نما زیبه م  ینگاه  میگذاشت.. ن نیزم یرا رو فشیک

 سفارش بدم؟! تونمی گشنمه.. م یل ی_منم خ
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 کرد  یم تیابدا عادت نداشتم و گردنم را اذ دنشیشرتم را شل کردم.. به پوش  یت ی قهی

 وساطت کن... هی! آقا الوند شما ؟یکن یم  ینجور ی_عارف؟! چرا ا

 یداشته باشم.. بو ونیفاصله را از کتا نیرشت یدادم تا ب هیتک یصندل  یِ انداختم و به پشت نیی پا سر
 بود...  ظیغل یل یعطرش خ

 از دستم ساخته ست..؟! ی_من چه کار 

 کلمات را به صورتش کوباند:  ینداد و حرص ونیحرف زدن را به کتا یاجازه  عارف

جنجال   نجای.. بهتره ازویخراب تر کرد.. همه چ زوی.. اومدنت همه چیکن یم ی رو ادهیز یل یخ ی_دار 
 ... رونیب می درست نشه.. پاشو بر

عارف   ی.. چشم هاشدی.. انگار اصال متوجه وخامت اوضاع نم دیرس یخونسرد به نظر م  یل یخ ونیکتا
.. از نگاه کردن به من شرمنده بود و من از  دمید زیم یبه خون نشسته بود و مشتش را به وضوح رو 

تر از قبل    لکسیر ونینداشته باشم.. اما کتا یشمحضورم... رو برگرداندم تا حداقل با عارف تماس چ
 گفت: 

 جرمه.. نکاریو باهات شام بخورم.. نگو که ا نمتی_عارف جان.. من فقط اومدم بب 

.. من از دی کش یم ریت میدندان ها ِف یگارسون دست تکان داد.. رد یکه برا دمیچشم د یاز گوشه  و
... خشِم وجودش را به اوردیب ونی به سِر کتا یی.. که نکند بالدمیترس  یحاِل خراب عارف م  نیا

 .. ختی ر شیصدا

 االن پاشو...  نی! همون؟ی_کتا

گرفت.. عارف قبل   یم دهیحجم از خشم را ناد نیبودند.. ا  نیزم یموجودات کره  نیتر بیها عج  زن
قصد  دی ته تر که شاو آهس ستادیا ونیبلند شد و درست کناِر کتا  یصندل یگارسون از رو  دنِ یاز رس

 داشت من نشنوم گفت: 

 ...ای .. فقط بدمیبه حرفات گوش م رونیب  می_بر
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  شیبه صدا یناز  ییاعتنا یسربلند کرد و با ب  ونیکرد.. کتا انیآهسته تر ب  یآخرش را حت یکلمه  دو
 و گفت:  ختیر

 نه... نجای_چرا ا

مکث کرد.. نگراِن حاِل   یو لحظه ا دیبه سمتم چرخ ونیبه گمانم عارف به من اشاره کرد که کتا و
 بود...  یشخص  یلیخ  ونیاو و کتا ن یاز دستم ساخته نبود.. ارتباِط ب یکمک  چیعارف بودم اما به واقع ه

 ..می_باشه.. بر

 گفت:  ی محال  یعارف با خونسرد ستادیا زی گارسون کنار م نکهیبه محِض ا و

 کنم!  یهم من پرداخت م   زوی _آِب خنک لطفا.. م

گفت... عارف به من نگاه کرد و    یو از جا بلند شد و گارسون چشم  دیپوف کش ونینزدم و کتا یحرف 
 با همان لحِن قبل گفت:  ونی.. چند گام دور شد و کتادمیرا شن  دشیببخش  یلب رِ یز

.. دلم براش تنگ شده.. حتما  هیدختِر ماه یل یخوبه؟! خ  نازیسرزده اومدم و خراب کردم.. پر دی_ببخش
 .. مایبا س  دیشا ا ی یی.. چهارتارونیب  میروز باهم بر هی

و تا دهان باز کنم  انداختمینگاه هم ن میتر از قبل اسمش را صدا کرد و من به اطراف ن یحرص عارف
 نیزم  یرا از رو  فشی با عجله ک ونیرا گرفت و کتا  ونیسِت کتاجواب دادن، باالخره عارف د یبرا

و    یینماراه رون ی را به ب ونیکه کتا دم یو د دمیچشمم کش یبرداشت و با عارف همگام شد... دست پا
  دیتکان داد.... تنها و بدون تول  یبا شرمندگ یمن سر   یخودش صورت حساب را پرداخت کرد و برا

 برو..."  ستیصدا لب زدم"مهم ن 

بدهم و برگردم و تا   لیالبرز را تحو یبه ساعتم انداختم.. آنقدر وقت داشتم که قرص ها ینگاه مین
 بمانم... دل نگراِن عارف بودم! داریصبح ب 

عرق کرده  وانِ یقرار گرفت و بدون سربلند کردن تشکر کردم.. ل زیم  یمقابلم رو خ یو دو تکه  وانیل کی
و به   دمیدردناکم کش یها قهیبه شق ی.. دستدیکش  ریت ش ی و سرم از سرد دمیرا الجرعه سرکش  آب ی

همان  یرا به دست گرفتم و با تکاِن سر برا  فمی هرچه قرص بود لعنت فرستادم.. از جا بلند شدم و ک
و تازه   دمیدرا   نشیگشتم اما تنها ماش ونیزدم.. به دنبال عارف و کتا رونیگارسوِن آشنا از رستوران ب
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آوردم و به   رونی را زدم و کتم را ب ن یماش موِت یرفته بود.. ر ونیکتا نی متوجه شدم که عارف با ماش
پر کردم و کمربندم را   نیماش یخفه  یو سوار شدم.. کالبدم را از هوا ختمیاز در آو زانیآو  یِ چوب لباس

کردم   یم یرا ط  یطوالن  رِ یمس نیگرفتم.. تنها و تنها ا شی عمارت را در پ رِ یبستم و استارت زدم.. مس
 یخوب و بد یبه هر مسئله  مارگونهی که قرِص البرز را برسانم وگرنه آنقدر خسته بودم و آنقدر ذهنم ب

  بای تقر ابانیخواب آلود شدم.. خ   بای مارت تقربه ع دنی.. تا رس منداشت  شیگنجا گریکرد که د یفکر م 
داروها   لونِ ی را پارک کردم و با برداشتِن نا نیپارک نداشتم... با پنجاه متر فاصله ماش  یشلوغ بود و جا

را باز کردم.. هوا امسال زودتر از موعد گرم شده بود... منتظِر    راهنمیپ یباال یشدم.. دو دکمه   ادهیپ
و سبز رنِگ عمارت را باز کردم و   نی سنگ یِ .. در آخر دِر آهن کردمی تلفنم نگاه م از عارف مدام به یتماس

نداشتم.. با  ستادنیا یبرا ییکرد اما نا  یباغ سرمستم م یعطِر گل ها یپا به داخل گذاشتم.. بو
و به سمتش    ردمگذشتم اما متوجه آمدنم شد و من باالجبار مکث ک  یصدا از کناِر اتاِق مشهد  نیکمتر
 ..دمیچرخ

 باشه..  ری_سالم آقا الوند.. خ 

 کش آمد و دست بلند کردم:  لبم

 البرز رو آوردم..  ی.. ببخش مزاحم شدم.. داروهای_سالم مشهد

 بلند کرد و سر تکان داد دست

 نشم..  داریفکر کنم توپ هم در بشه ببخوابم.. انقدر خستم که   رمی.. من مشیرپی_باشه.. خ 

  یآمدم و م یسرزده م ادیز نروزهایپارک بود... ا  یرعلی  ام ِنیگرفتم و پوف کشان جلو رفتم.. ماش  رو
من نبود؟! دِر سالن را باز کردم و وارد شدم و در را پشِت سرم بستم.. کفشم را  یرفتم.. مگر خانه 

  شی.. آهسته پدیرس  یبه گوشم نم ییصدا چیپا کردم.. هرا  امیشگیهم یها  ییآوردم و دمپا رونیب
سردرد دست بردار نبود.. پا به آشپزخانه گذاشتم و قهوه ساز را به برق زدم و فنجاِن  نیا یرفتم.. لعنت

به  یدیکرد که ام یدرد کم م نیاز ا دیرا برداشتم و از قهوه پر کردم.. شا ییاز ظرفشو زانی آو یِ ک یسرام
پا انداختم و سرم را رو به باال سوق دادم..  یدادم و پا رو هیتک نتیخواب نداشتم.. کمرم را به کاب

زود به سمتش    یلیخ  دیآشپزخانه به گوشم رس یکه از ورود ییخبر بودم.. با صدا  یهمچنان از عارف ب
قلبش   یکه رو  یدستبازش و  مهیگرد شده و دهاِن ن ی.. چشم هادمیناباور را د نازِ یو پر دمیچرخ

سبک   نی و راحت.. از ا  یو شلوار نخ یو عروسک  نیآست یب نکردم.. تاِپ  یو حرکت دمینشسته بود د
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بودم.. به خودش آمد و از آشپزخانه با عجله دور   دهیازش ند یو نوجوان  یها را جز زماِن کودک پیت
رها کردم و از آشپزخانه   نتی کاب  یرا همانجا رو یو فنجاِن خال دمیحالت قهوه نوش یشد و من ب 

را دست به دست کردم و از پله ها باال رفتم...  لونی... ناض یمر اقعازدم.. خسته بودم و ذهنم و رونیب
بود.. معطل نکردم و پا به اتاِق البرز گذاشتم..  دار یهنوز ب یرعلیابدا نگاه نکردم اما ام ناز یبه اتاِق پر

را   شیبود.. داروها دهیبه هم چسب یاندک  شی خاند.. ابروهابود و به سمتم سرچر  داریطبِق معمول ب
نشستم صورتم را با   یگفتم و همانطور که لب تخت م  یبلند ِش ی کنارش گذاشتم و آخ یلِب عسل

من را کم  یِ شکست.. گوِش البرز صدا یسکوِت اتاق را م شینفس ها یکردم.. صدا یدست مخف 
و   دیلغز یزبانم م ی.. هزاران حرف روزدیلبم نبض م کرد و پشِت  یم ینیدلم سنگ ینداشت؟! حرف رو

  ی... سرم را از رودمیکش  یکردم.. عمدا بلند نفس م یم  ریذهنم اس یهمه را در پستو یختمن با بدب
آوردم و به ساعِت مصرفشان نگاه  رونی داروها را ب یکی  یک یدستم بلند کردم و آباژور را به برق زدم.. 

و از جا بلند   ختمی ر شیداروها یهمه را دروِن جعبه  ی کی  یکی ... دوباره دمید ی کردم.. البرز را نم
... دمیکش رونیکه عارف بود ب  الیخ نی سکوِت اتاق را مخدوش کرد.. تلفنم را با ا  امکی پ یشدم.. صدا

 بود... ومرث ید روشن کرد... کفرو رفته بو  یک ی نوِر صفحه صورتم را که در تار

..  نجایا ایشام ب یبرا یدون یاما به خاطر الماس هروقت خودت صالح م هیادیدونم توقع ز ی"سالم.. م
 با البرز" 

  یلی داشت.. خ یمتفاوت  یبو شهی اتاق گرفتم.. اتاِق البرز هم  یاز هوا یق یدرد، چشم بستم و دِم عم از
و شش سال از  ستیب شدیحضوِر البرز بود.. م یِ بو، بو نیمتفاوت.. به اتاق و خانه ربط نداشت.. ا

همچون الماس؟!   یزنالبرز را، به آن خانه عادت داد؟! به حضوِر  شدیگرفت و رفت؟! م دهیرا ناد  یزندگ
  قایشدم.. عم  رهیخ  بلند کردم و به البرز امک یپ اهِ یدانست اما... سر از تلفن و خطوِط س ینم  دیشا

 گذشتم؟!  یداشت اگر من م دنیداشت و هنوز اخم داشت.. البرز تواِن بخش یچشم از من برنم 

.... و بهش فکر هم  دیکرد.. شا  ی نم جادیدر حالم ا یاتاق البرز بهبود  یقرص نه قهوه و نه هوا نه
ورِت البرز گرفتم و خودم  تلفنم را به سمِت ص  یداشتم... جلو رفتم و صفحه  ادی نکردم.. هنوز فرصت ز

 را خواندم:   ومرثیک امِک یپ یکلمه به کلمه 

..  نجایا ایشام ب یبرا یدون یاما به خاطر الماس هروقت خودت صالح م هیادیدونم توقع ز ی_سالم.. م
 با البرز... 
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نگفت... حرف زدنش را   یز یناله وار چ یصدچندان شد و دهان باز کرد اما جز هوا و اصوات  اخمش
خم بودم   اشنه یس یاصوات را...؟! من هم مثِل البرز اخم کردم و همانطور که رو نیا ایکردم  یباور م

 زدم..  اشنهیام را به سانگشِت نشانه 

خواب  هیکنه.. مدت یم  ینیداره رو شونه هام سنگ صدات هیگوشم از حرفات پر شده البرز.. مدت  هی_مدت
..  تویکنار.. خودتو.. برادر یدیداشتم کش اجیبهت احت  شتریب شهیکه از هم ی.. اون وقتادی به چشام نم

 نگاهتو.. صداتو...

 لب زدم:  دمیآنقدر آهسته که به زحمت شن  آهسته

 ... ی_لعنت

  شیو لب ها شدیم  نییتم بشدت باال و پادس رِ ی ز اشنهیس یگم شد.. قفسه  یلحظات  یبرا میصدا
 ! زد؟یو چرا.. چرا حرف نم  شدیم  نییدورافتاده از آب مدام باال و پا یمثِل ماه

البرز باالخره   ستین ی کم زی.. گفتم چهارسال چارمی با خودم کلنجار رفتم که نگم.. که به روت ن ی_ه
 .. نکنه دروغه! ها؟! یحرف زد ی رعلیبا ام  یمثل وقت زنهی من مقاومت کنه.. حرف م یتونه جلو ینم

سوالم نداشتم.. پوزخند   یبرا یبا من حرف نزدنش؟! جواب ایبود؟! حرف نزدنش  شتریب کیکدام  دردِ 
 قلبش نشست.. یپوزخند سوخت.. کِف دستم رو نیخودم از ا ی شهیزدم.. ر

 فقط... البرز به خاطِر خودت حرف بزن..   ستمیازت دلخور ناز منه..  رادینداره.. ا یب ی_ع

  یکرد اما حاال حت  یو مدام لب باز و بسته م  زدیخاموِش تلفن دو دو م یمن و صفحه  نِ ی ب نگاهش
 .. لِب تخت نشستم و چشم بستم..شدیخارج نم  شیهمان اصوات هم از گلو

.. نه به یا ی.. اونروز تو هم بامن م مین یبش  ومرثیک یسِر سفره  می_واسه بسته شدِن دِر گذشته مجبور
 .. به خواسِت من.. ومرثیک یخواسته 

زل  میکه بود مِچ دسِت راستم را گرفت و ملتمس به چشم ها یو به هر زحمت  دمیدستش را د لرزِش 
اما قاطع   دمیفهم یکرد م یکه به مِچ دستم وارد م یرا از نگاهش و از فشار  اشی زد... من جواِب منف 

 گفتم: 

 .. میری_باهم م
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اش  و چهره دیاشک چک یچشمش قطره ا یکه از گوشه  دمیبه تقال افتاد و لب باز کرد.. د  دوباره
بار به بالش   نیو در آخر ناتوان از حرف نزدن سرش را چند دیکش  یسرخ شد.. تند و نامنظم نفس م

 و ازم رو برگرداند... دیکوب

 لماس مادرمون..پدرمونه و ا ومرثی_البرز آروم باش.. ک 

را گرفتم و به بالش   اشی شان یمانعش شوم با دسِت آزادم پ نکهیا یبود و من برا کیستریه حرکاتش
و   یو رنِگ نگاهش پر از خشم بود.. به آرام دیلرز یگونه اش م یاشک رو یعصب یفشار دادم.. قطره 

 با فشار چندبار سرش را به چپ و راست تکان داد.. 

.. با  یایبا من ب خوامیاما ازت م ستمی.. البته من چندان مطمئن نیدون یهست که تو نم ییزایچ هی_
 شهیهمونطور که هم خوامیکنم ففط صالحتو م یم یو کار  زنمیم  یمن مخالفت نکن.. من اگر حرف

 خواستم.. البرز... 

.. با کِف دست اشکش را پاک  دیلرز  یدستم م رِ ی اما انگار تب و لرز داشت که ز خورد یکمتر تکان م حاال
 کردم و سرم را تا کناِر گوشش جلو بردم و لب زدم: 

اون   یبزنه.. حت بیبهت آس  دمیاجازه نم  چکسیو به ه  رهی نم ادمی.. رهی نم ادمی اون روزو  چوقتی_ه
 ! خورمی.. قسم ممیشیخانواده م هی  نباریدرست کنم.. ا زوی زن... بذار من همه چ

و لب برنداشتم.. هنوز   دمیاش را بوسداغ و عرق کرده یِ شان ینکرد.. پ میاز فشار افتاد اما رها دستش
 سقف.. کی رِ ی و دورافتاده اما ز بیبود... هرچقدر غر  یراض  نیکمتر نی.. خانواده.. دلم به همدیلرز یم

  نازیاراده به سمِت اتاِق پر یزدم و در را بستم.. ب  رونیمکث از اتاِق البرز ب  یا ه یثان  یبرداشتم و ب لب
آب زهِر مارش   دنمیرفتم.. حتما تشنه بود و با د نییانداختم اما رو گرفتم و از پله ها پا  ینگاه مین

 ی مکالمه یبودم که صدا دهیس نر یرعل ی ام نِ یزدم و اخم کردم.. هنوز به ماش ین یشد.. لبخنِد زهرآگ
 ..ستادمیاراده ا ی.. بدمی را شن   ییرزای و م  دریح

 خبر داره؟!  یاز همه چ یعنی_االن الوند کجاست؟! 

 بود..  بیعج   دریخونسرد ِ ح شهیهم ی.. خشِم صدازدی حرف م دریآهسته تر از ح  ییرزایم
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بزنم خبر داشت.. اونقدر با آدمها در ارتباط بودم که بفهمم..   یمن حرف نکهی_متاسفانه بله.. قبل از ا
  کمیاعتمادشو جلب کنم بهش گفتم.. با  خواستمیالوند قبل از اعتراِف من خبر داشت و فقط چون م

 ... رییتغ

بدنم را ذوب   یپنهان شدم... خون مثِل مواِد مذاب رگ ها یباال رفت و من پشِت درخت دریح یصدا
 کرد...  یم

 ! ؟یگیم یاالن دار  ناروی! چرا ادونه؟یم  ارویافتضاح رو جمع و جور کنه...؟! چ نیا دیبا ی_ک

 نداشتند.. یهم.. با من چندان فاصله ا  ی.. درست روبرودمیرا د  ییرزای و م  دریح من

که چرا االن گفتم  نمیدونه.. ا ی م زویهمه چ بایکنم کم کم.. الوند االن تقر ی_من خودم درستش م
شد..   زیپول وار یادی مبلِغ ز هیبه حساِب الوند  در،یباشه اما... ح یمهم یکردم مسئله  یچون فکر نم

 .. الزم بود بهت بگم! دمیرس ومرثیردشو گرفتم به ک  یسخت بود اما وقت

اما رنگ از رِخ   دمید یرا نم  ییرزایم  یجلو رفت.. من چهره  ییرزایفاصله گرفت و م  یگام یعصب   دریح
 گرفتم.. دستم به گردنم نشست..   یموضوع آتشم را شعله ور تر کرد... داشتم گر م نیو هم دیپر  دریح

 .. رسول...ی.. وای_وا

را دست به دست کرد و   فشیبار سر تکان داد و ک نیچند  ییرزایگفتن نداشت و م  یبرا  یحرف انگار
 گرفت  دریدستش را به سمِت ح  یپرونده 

مدرک دستشه  ی.. کلهیالوند چ یِ حرکِت بعد  میبفهم  یکن  یکار  نکهیقبل از ا دی دستت باشه.. با نای_ا
کردم   دایکه من رو الوند شناخت پ نجایرو ثابت کنه اما تا ا یز یدادگاه چ یبرا تونهیاگرچه نم

 ...نهکی و قصاص م دهیدادگاهش تو محضِر خودشه... خودشم حکم م

 کرد...  یگوشم را سوراخ م دریح   یلرزاِن صدا یتارها

داشت خراب   تیکه اهم یز ی من تنها چ ی.. برادمینم  تی _من به زندان رفتن و اعدام شدن اصال اهم
  نیاز ا شتری پاشو ب ومرثیک یو اجازه ند  ی.. تو قرار شد بر ینشدِن من تو ذهِن الوند بود... خراب کرد

 من... یبه آبرو ی خودت چوِب حراج بزن  ینطور یباز کنه نه ا  شیتو زندگ 
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پر نفرت تر... حاِل ناخوشم کم کم داشت به   شهیمتفاوت تر بود و من از هم شهیامشب از هم  درِ یح
 کجا...  چیکجا نداشتم.. به ه چی.. راه به هدیرس  یمرِز جنون م

جز من بگه   یکه هرکس  ییزایهنش از چکردم ممکن بود ذ ینم  نکاروی... من مجبور بودم.. من ادری_ح
دست رو دست گذاشت..   شدی مسموم تر بشه و دشمن تر... من دوسِت توام... طرِف توام اما نم 

  نی چندیِ با تو دوست   دونهیم نکهی .. بااهیکه الوند به من اعتماد کرد کاف  نیدفاع حمله س.. هم ن یبهتر
 ساله دارم...

 فت و با تشر اما آهسته گفت: رسول را گر ی قهی دو طرِف  دریح دستِ 

  یهمه سال گذشته رو مخف نیدونه.. من ا یهم نم  ومرثیک  یحت نوی.. ایشناس ی_تو پسر منو نم 
  یموضوع برنم نی.. خراب.. الوند از ای.. خراب کردرهیرو دا  یز یبر زویو همه چ یای نکردم که تو ب

تو سرش   یچ  ستیدونست پس معلوم ن  یم نکهینگاِه کج به من ننداخت باا هی  یکه حت یگرده.. کس
ترسه.. انقدر عاقل و باهوش هست   یکه بهت داره نم یکنه از اون اعتماد یچرخه.. اگر بخواد کار  یم

  ومرثی قدم از ک هیکه  یکن دای پ  یراه هی دی.. بامیکن  یفکر  هی دی... بایتو بفهم  ی که اجازه نده حت
 شم بخنده...یبه ر نبارمیا دمی.. اجازه نمنبارنهی قبل قصر در رفت اما ا ی.. دفعه میجلوتر باش

کرد.. انگار خون درست به مغزم   یو فکرم کار نم   دیرس یبه مغزم م  میدرست از کِف پاها یرِگ دردناک
  یبودم و حت دهیبود.. انگار به درخت چسب  دیبع دریحالت از ح نیو ا  یلحِن عصب نی.. اشدیپمپاژ نم 

  دریکه بود از ح یخودش را به هر زحمت ییرزایبودم... م ده یتواِن دست برداشتن نداشتم.. واقعا چسب
 انداخت..  یرعلیام نیصندوِق عقِب ماش   یدستش را رو یجدا کرد و پرونده 

  ششیتو رگ و ر ومرث یبگذره چون خوِن ک تونهیرفته.. اگه الوند نم ادتیمگه  رِ ی منم گ یوسط پا نی_ا
 ! اد؟یکوتاه م ومرثیک یرده.. فکر کردخونه ک

در حاِل مرگ بودم را   ستادهیو من را که ا دییو دور و اطراف را پا دیبه صورتش کش  یدست دریح
 .. دستم گردنم را فشرد.. انگار نفس نداشتم.. دیند

قبل فرار کرد و دوتا پسرشو جا   ی.. اگه دفعه امی منم کوتاه نم نبار یوسط و ا نی.. اادی .. کوتاه نمادی_نم
  یمت یبه الوند گفته.. هرطور شده به هر ق یچ یبدون  خوامی .. ففط مذارهیجونشو جا م  نباریگذاشت ا

  یتو سِر الوند یبفهمم چ تونمبدونم تا ب دیبتونم از خودم دفاع کنم.. با دیبدونم.. با اتشوییجز خوامیم
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زود اقدام   ومرثیرسول.. ک یفرصت ندار  ادی! زذارهیممن امانت  یکه هنوز جونشو تو خونه  گذرهیم
 زود.. پس عجله کن..  یل یکرده.. خ

به   دری رفت و ح یحرف  چیه ی فوت کرد.. ب  رونیرا بست و نفسش را محکم به ب  فشی دِر ک رسول
انداخت و در   ینگاه میفرو رفته ن   یکی شد و پرونده را به دست گرفت و به عمارِت در تار رهی رفتنش خ

 گفت:  ی لب ری حرکاتش مشهود بود ز یو خشم از همه  تی که عصبان  یحال

 .. ی.. خودت خواستومرثی ک ی_خودت خواست

 یا از تنه کردم.. دستم ر یبودم و حاِل خودم را درک نم  جیبه سمِت عمارت پاتند کرد.. هنوز گ و
  ی.. مثِل آدمستادمیا نیکردن با ماش  هیدرخت جدا کردم و تلو تلو خوردم.. سرم دوران داشت و با تک

 کردم...   یعمارت را ط یسنگفرش شده  رِ ی مست مس

 

 

 

 

 

 

پتو نداشتم و پنجره ها   نکهیعرق بودم و باا ِس ی دادم و آخم به هوا بلند شد.. خ  یخشکم را تکان گردنِ 
 یبه سرما میبلند شدم و کِف پاها ونیزی مقابِل تلو یکاناپه  یداشتم.. از رو یاِل گر گرفتگ باز بودند ح

ترق ترق   یتنم کندم و صدا  زحرکت ا  کیهنوز تنم بود با   شبیشرتم را که از د ی پارکت برخورد کرد.. ت 
داد.. هنوز  یهشِت صبح را نشان م  وارید ی.. ساعِت گوشه دمیو پوف کش دمیرا شن میاستخوان ها

راه  نِ ی و ب  دمیدر قفِل در را شن دیچرخِش کل یبه اتاق نگذاشته بودم که صدا یمنته  یپا به راهرو
 کشاندم.. هیهوا را با ولع به ر ست،عارِف نان به د دنِ یو به سمِت صدا برگشتم.. با د ستادمیا

 .. ری _سالم صبح بخ
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 کردم و گفتم: به حتم آشفته ام را مرتب یموها

 ..ام یب  رمیتو خونه نداشتم.. بمون دوش بگ ی.. خوب شد نون گرفتری_سالم.. صبح تو هم بخ

 : دمی راه شن  نِ یرا ب  جوابش

 سرد نشه.. ای کردم.. زود ب فهی_قابلتو نداشت انجام وظ 

..  زدیبه دل نم یشناختم.. حالش چنگ یو لحنش خوب بود اما من عارف را از خودش بهتر م شیصدا
نفس بکشم.. دوشم  یسراغم آمده بود که راه نداشتم حت یپشت بدبخت  یروزها بدبخت  نیآنقدر ا

.. پا که به آشپزخانه گذاشتم دم یآمدم و لباس پوش رون یزمان برد.. حوله پوش ب  قهیکمتر از ده دق
 شروع به خوردن کرده بود.. عارف

 ! نجام؟یا ی ! مگه خبرداشت؟یشد  دایپ  ینور یشده ا ی_چ

 دمیکش می به موها ی.. جلو رفتم و دستدهمیم  حیپر بود و با دست عالمت داد صبر کن توض دهانش
 کرد.. قهوه ساز را به برق زدم که گفت:  یکه هنوز آب ازش چکه م

 .. یکرد ی_خودتو خشک م

نشان   یرا به خوب اشی عضالن کلِ ی جذبش ه یمردانه   راهنِ یبود و پ  زانیآو ی صندل  یِ به پشت کتش
 داد... یم

گرفتم..   نازی .. مجبور شدم آمارتو از پریفکر کنم خواب بود یدونستم.. زنگ زدم جواب نداد ی_نم
.. اونم ی البرزو ببر  یداروها یدونست که من بهش گفتم  رفت  یاونجا علتشو نم یگفت شبونه رفت

به حال   یفکر  هی.. سر راهم گفتم یینجایحدس زدم ا یکه شرکت نبود یی.. از اونجا یستیگفت ن 
 بهت بدهکارم... گهید یکی .. دیکه اصال نچسب شبیکنم.. شام د شکمم

 نشستم.. ز یبزرگ را از قهوه پر کردم و پشِت م یلبخند زد.. ماگ ها بیعج  یِ چرچانگ نیخودش از ا و

 ممنون.. یداد حی توض اتییر با جز انقد  نکهی_از ا

 کنم.. ی_خواهش م
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کردم و هردو دستم را  زیام سررداغ را به معده یمربا و خامه گرفت و به دهان گذاشت.. قهوه  ی لقمه
از   یمرباخور  یو دو کاسه  ریرا از نظر گذراندم.. دو قالب پن  ز یم یرو  اِت یگذاشتم و محتو ز یم یرو

  خبریخودم ازش ب که یمغز شده ا یاز ناِن تازه و گردوها یآلبالو و دو کاسه از خامه.. سبد یمربا
 ..دمیبه دهان گذاشتم و بلع یلی م یگرفتم و با ب رینان و پن  یبودم.. دست دراز کردم و لقمه ا

 گفت؟! یچ قایدق نازی_پر

 و معنادار نگاهم کرد.. دیباال کش چشم

که   دهی.. گفت شب رفته آب بخوره تورو دیخوایکلماتشو م نِ یر کنم ع فک  یدادم.. ول حی_کامل توض 
 .. یو بعدم از خونه رفت یاونجا موند کمیتو اتاق البرز و   یبعدم رفت ی خوردیقهوه م یداشت

 خونه بود؟! دری_ح

 و از جا بلند شدم..   دمیاز قهوه نوش یو مشکوک نگاهم کرد.. جرعه ا دیدر هم کش ابرو

 صبحونتو بخور..  نی! بش؟یر ی_نه نبود.. حاال کجا م

به دست   ونیزی تخِت شِب قبلم نشستم و کنترل تلو یندارم که سکوت کرد.. رو  یحس و حال   دیفهم
  زیم یثابت شدم.. کنترل را رو ی ورزش یشبکه  یگرفتم و روشنش کردم.. اخبار بود ردش کردم و رو

به   کجایرا   وهقه یِ وقِت روز کجا بود؟! تلخ نیا دریانداختم.. ح رونی را از سرم ب  نازیپرت کردم و فکِر پر
نگاهش را    یرگ یتخت نشست و من خ یو نفس گرفتم.. عارف ماگ به دست کنارم رو ختمیام رمعده

 کاناپه افتاده بود.. نِ ییکه پا دمی کفش و جورابم د یِ رو

 !؟یباز به مشکل خورد نازیبا پر نمی_بب 

 بود..  هیفعال در حاش  نازیکردم.. پر یجز انتقام فکر نم یز یبه چ من

 کجاست؟! دریح  یدی_نه.. نپرس

 بپرسم؟!  دی_چرا با

 زانو خم شدم..  یپا انداخت و من رو یرو پا
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نگران شدم    نیوقت روز اونم جمعه خونه نباشه.. واسه هم نیا دریح دهیگفتم.. آخه بع ینطور ی_هم
 افتاده باشه.. ینکنه اتفاق

 انداخته بود خم شد و به سمتم سر چرخاند.. شی پا یکه پا رو همانطور

 دونست.. نگران نباش به دلت بد راه نده.. یم نازیافتاده بود پر ی_اگه اتفاق

 زدم امکی پ ومرثیک یبود برداشتم و برا زیم یزدم و سر تکان دادم.. تلفنم رو یمحو پوزخندِ 

فکر کردم.. به الماس بگو واسه امشب خودش شام درست کنه.. دلم واسه   شنهادتی"سالم.. به پ
 دستپختش تنگ شده" 

 !؟یگذار  هی! نگراِن سرما؟یدار  یمشکل ی.. با کسیشد  یجور  هی دای_جد

 کجاست...  دریح  دمیفهم یم دیبه دور خودم زدم.. با ی از جا بلند شدم و چرخ کالفه

 _نه پولش حل شد.. تو نگران نباش فقط پروژه رو شروع کن..

 گذاشت و بلند شد..  زیم یو واج براندازم کرد و ماگ را رو هاج

که به من  گذرهیتو ذهنت م یز یچ هیکنم   ی! کم کم دارم فکر م؟ی! قرض کرد؟ی_از کجا؟! وام گرفت
 .. یگینم

  زدمینم ی کردم ذهنش را از خودم منحرف کنم.. از آن پول به عارف حرف  یو سع  دمیسمتش چرخ هب
 سواالتش فرار کرد..  رِ یاز ز شدی نم یراحت  نیبه ا یول

 چه خبر؟! ونیشمالو.. از کتا یالیو ایبفروشم..  نوی ماش دیکنم.. شا یجورش م ی_نه.. ول

 دو دستش را به کمرش زد و اخم کرد:  هر

پولو  نیا تونمی! من م؟یخوای گذار نم هی.. اصال.. مگه تو سرمایبفروش الرو یو و  نیکه ماش یچ یعنی_
  یکه گفت یراه حل  نی.. بهتر از امیدیداد پولو پس م جهیبهره.. پروژه که نت یواِم ب  هی.. رمی از بابام بگ

 ! ست؟ین

 به باال تکان دادم و همزمان گفتم:  یسر 
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 ماجرا بشه...  نیا یبابات قاط  خوادیکنم.. دلم نم  یدمم جورش ماون شرکت منم.. خو سیی_نه.. ر

.. میباش  کی تو سود و ضرِر شرکت باهم شر  خوامیدارم.. م یسهم هیمنم حق دخالت دارم.. منم  ی_ول
تا آخر   د یبا  داری.. بعدم االن کو خریار ی ب ری گ یوام نی همچ  یتون ی.. کجا مزنمیکه نم  یحرِف ناجور 

 .. میهفته شروع کن

کردم که تلفنم به صدا درآمد.. شک نداشتم  یفکر م دری نداشتم.. من به ح یبودم و اصال انرژ  خسته
 کردم گفتم:  یرا باز م  امکیبود.. همزمان که پ  ومرثیک

بهت   یول فروشمی مخالفم.. صبر کن منم که نگفتم حتما م شهینم دایپ ییجا یوام  نی_منم چون همچ
 کنم.. بسپر به من... یجورش م  دمیم ننایاطم

 را خواندم  ومرثیک امِک یازش فاصله گرفتم.. پ  و

 .."شهیزود خوب م  یلیمطمئنم الماس خ  هیرو نی.. با ایخوشحالم کرد  یلی "حتما.. خ

.. دمیکش رونی ب یدقت کت و شلوار  یپشِت سرم وارِد اتاق شد.. هر دو دِر کمدم را باز کردم و ب  عارف
که در دست  یو پر نفوذ به من و تلفن و لباس دیدوباره تلفن به صدا درآمد.. عارف ابرو در هم کش

 داشتم زل زد

 ! ؟یجورش کن یخوای م ی! چجور ؟یر ی _کجا؟! کجا م

 را خواندم   امکیفقط من عوض نشده بودم.. پ انگار

 کنه"  زی به حسابت وار لمی! گفتم وکد؟ی"پول به دستت رس

 " نوشتم و ارسال کردم.. رو به نگاه پرسشگر عارف گفتم: ممنون دی"رس کی

قرارداِد مشارکت بهم پولو بده.. هنوز دارم روش   هیبستن  یداد که در ازا شنهادی از دوستام بهم پ یکی_
  یول  ایب یخوای.. تو هم اگه منمیبش  نجایتونم ا یبزنم.. نم دریسر به ح هی خوامیکنم.. االنم م یفکر م 

 عوض کنم..اول بذار لباس 

افتادم و مرتبش کردم..   میو با سشوار به جان موها دمی و رفت.. لباس پوش دی نشد اما پوف کش قانع
بود و با نوِک   ستادهیا واری کناِر د فیبه دست از اتاق خارج شدم.. عارف بالتکل  فیعطر زدم و ک
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اجازه   نکهیابود.. به سمِت در رفتم و قبل از   بشی و هر دو دستش دروِن ج زدیضربه م واریکفشش به د
 حرف زدن بهش بدهم گفتم: ی

 .. یمنو به رگبار بست یول یهنوز جواب نداد دمیسوال پرس هی_

 گفت:  دیبلند کرد و من را که آماده د سر

 .. گمیتو راه م امی_باهات م

ر را قفل کرد و به دنبالم  پنجره ها را بست و د یزدم.. با وسواس همه   رونیگفتم و از در ب  یا باشه
 آمد..

 _خب؟! 

  یزود کنارم جا یلیآفتاِب سوزان فرار کردم و پشِت فرمان نشستم.. خ رِ یرا فشردم و از ز  موتیر
 گرفت.. 

 گرم شده... یل ی_خ

 را ندادم که کولر را زد و دستش را حائِل سرش کرد..  جوابش

  ی.. ولیتکرار  یزای گفتن نداره جز همون چ یبرا ی.. حرف یدید شبینبود.. خودت که د یخاص  زِ ی_چ
  یمثِل کت ی کنه.. از دختر  یاشتباهاتشو قبول م یسر  هیبزرگ شده و داره  کمیکه  نهیتنها تفاوتش ا

 که بهش فرصت جبران بدم.. یبه شرط شهیکرد قسم خورد درست م هیبود اما گر دیحرف بع  نیا

  ابانیباز کردم و وارِد خ موتیرا با ر  اطی و دِر حکردم  م ینتظ مانیهردو یرا رو چهی زدم و در  استارت
 شدم..

 ! ؟ی! باورش کرد؟یگفت  ی.. تو چهیخوب   رِ یی_تغ

اگه نتونه قول داده دست از   نباری_معلومه که نه اما نتونستم مخالفت کنم.. گفتم بذار تالششو بکنه.. ا
 برداره.. میسر من و زندگ

 ..شدمیم مانی زنگ بزنم اما پش  یرعلیام ای  دریح به  خواستمیدستم عرق کرده بود.. م نِ یب  تلفن
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بهش    ستیهم ن یتونه عوض شه.. کاِر راحت  یکه نم شهیبا خودش روشن م  فشی_خوبه.. حداقل تکل 
 ! ؟یچ وانیبهش.. ک  ریسخت نگ  ادیعارف.. تو هم ز دمیحق م

 کولر را باال برد..  یسرما یو درجه  دیپوف کش کالفه

 بره...  رانیگفت قراره از ا یکه م  ینطور ی_ا

جهت    یدر خاطرم نبود و ب یر یکرد.. اصال مس یبودم.. مغزم مدام بوق اشغال پخش م  ریدرگ  باخودم
 زدم...  یها را چرخ م ابانیخ

کرد   یمنم منم نم  ی.. اگر از همون روِز اول اونطور شهیکمتر م  ونیکتا یر یرپذ یکه بره.. تاث وانی_ک
که   یاما به هر حال مطمئن ستی ن یمثل کس  ونیکتا ی.. هرچند بگ ختی ر یروابِط شماهم به هم نم

 کنه...  ی نم غی در یکار  چیدوِست داره و واست از ه

  دریکرد.. اما من به قوِل ح یو لرزان، از خودم از او از همه متنفرم م  یو فرار  دهیترس  نازِ ی پر ِریتصو
 بودم.. نبودم؟! ومرثیک آمدم.. من پسرِ   یکوتاه نم

  نیکمتر  نباریتا چه حده.. با خودم عهد کردم اگه ا شیخودخواه ی بدون  ینکرد ی تو باهاش زندگ ی_ول
 بزنم.. دشویبا قبل داشته باشه ق  یشباهت

 بدنش نرمال شده بود... ی.. انگار دمادمیسمتش چرخ به

 ..ونی.. به کتاهی_حست چ

کجا بود؟! کجا؟! خون با شدت هرچه تمامتر در عروقم   دری زل زد.. ح رونیبه ب شهیرا نداد و از ش جوابم
و   دمی به فرمان کوب یمیدادم.. مشِت مال یداشت.. داشتم عناِن خشم و نفرتم را از کف م انیجر

 موجِب تعجِب عارف شد اما لب بستم و جواِب تعجِب نگاهش را ندادم....
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کرد... حوله را برداشتم و دوِر   یالبرز آب چکه م  یهنوز از موهاآوردم..  نییرا پا  سمیخ یها نیآست
  دیلرز یم یصندل  یدسته  یرا گرفتم.. دسِت راستش رو اشی س یانداختم و با دست آرام خ شیموها

.. انگار  ادم.. آب دهانم را قورت دشدی و مدام پلکش بسته م  دیلرز یمثل تماِم مدِت دوش گرفتنش.. م
  نهینگهش داشتم.. از همان آ نهیرا هل دادم و مقابِل آ اشی شده بودم... صندل ِسر  یز ی نسبت به هر چ

بلندش گرفتم و  یموها یشد.. حوله را برداشتم و سشوار را به برق زدم و رو ره یحرکاتم خ  یبه همه 
جهت   یانعطاف، به حتم ب یطرِز نگاِه ب نیدوِش نابهنگام و ا نیبا دست خشکش کردم.. خبر داشت ا

بستمش.. لرِز دستش   یاهیو س  کی و با کِش بار دمیبلندش را برس کش بایتقر ینبود.. در آخر موها
بود.. تا کناِر    سیخ  ِس یشد و رو گرفت.. لباسم خ  ظیتاخت.. اخمش غل یخِط اعصابم چهارنعل م یرو

نگاِه   رِ یختم.. زتخت اندا  یآوردم و رو رونی بودم ب دهیرا که تازه خر یرفتم و کت و شلوار   شیکمدش پ 
کرد..   یو با عضالت منقبض مخالفت م ی.. ناراضدمیکش  رونی شرتش را ب یجلو رفتم و ت   نش،یسنگ

 دادم.. ینم تی را بستم.. به حالِت نگاهش اهم شیدکمه ها ِف یرا تنش کردم و رد  دشیسف  راهنِ یپ

 که تو فکرته درسته البرز..  ی_اون

را از لِب تخت    اهشیرانش افتاد و من شلوار س یرو  یصندل یدسته  یبا لرزش از رو  دستش
... شلوارش را با زحمت به تنش پوشاندم و کمربندش را بستم.. نفس  ستادمی برداشتم و مقابلش ا

محکم   شی ها قهیو من کراواِت قرمزش را دوِر گردنش بستم و مرتبش کردم.. نبِض شق زدینفس م 
از  شدیبود که م  یحس نیکمتر  دیدانستم.. نفرت شا یمخالفتش را م دهیمن نشن و  دیکوب یم

که از  یز ی چ قایو جذاب.. دق کی را بستم و مرتب کردم.. ش  نشیسرآست ینگاهش خواند.. دکمه ها
کم  نی از ا یز ی چ تشی حاصل شده از عصبان  ِی داشت و سرخ یبهتر  ی. رنگ و روالبرز توقع داشتم.

عطرش را برداشتم و به گردنش زدم که چشم بست و   زتوالت یگرفتم و کناِر م اصله کرد... ازش ف ینم
رفت و انگار موجِب خشم البرز شد که  یلبم کنار نم  یاز گوشه  ییکذا ی.. لبخنددمیمن عقب کش



 سکون

598 
 

نشسته بودم ضربه   شی پاها نِ یی.. جوراب و کفشش را پوشاندم و همانطور که پا رو گرفت.. ضی پرغ
 زدم..  انشناتو یبه پا یا

حقمون باشه.. حق   دیخودش غذا درست کنه.. فکر کردم شا  ی_به الماس گفتم خودش با دستا
 هردومون!

 از جا بلند شدم و گفتم:  ردیباز مِچ دستم را بگ نکهیداد و من قبل از ا یرا تکان انگشتش

 ...میبرس رید خوامی گردم نم یلباس عوض کنم.. زود برم   رمی_م

را   نازیباِز اتاق پر مهیزدم و دِر ن  رونی کرد.. قابِل انکار نبود.. از اتاقش ب یعادت م هیرو نیبه ا  دیبا البرز
نداشتم...   یحس  چیکنجکاوم نکرد.. انگار ه ی... حتدیکه به گوشم رس یمیمال  ِک یموز یو صدا دمید

هم   خکوِب ی هردو م یلحظات یبرا دنمیو با د دیدر سرک کش یاز گوشه  نازیدِر اتاِق البرز را بستم که پر
واضح بود.. پا به اتاق گذاشتم و در را پشِت سرم   یل ی.. من بودم که رو گرفتم اما اخمش خمیشد

 راهنِ یو پ  ستادمیکمد ا یتخت انداختم.. روبرو یآوردم و رو  رونی را ب راهنمیبستم.. همان دم پ
را  میدکمه ها یک ی یک یو پرحرارت بودم..  اغ.. تنم سرد اما از درون ددمیآوردم و پوش رونیب  یمشک

زدم و دوباره دِر اتاِق   رونیحاضر و آماده از اتاق ب  قهیکمتر از ده دقرا مرتب کردم.. در  نمیبستم و آست
پوف   یحرف از کنارم رد شد.. به سمِت پله ها رفت و من حرص  یآمد و ب رونیب  نباریباز بود اما ا نازیپر

صورتم شد    یِ ناخواسته چاشن یکردم.. اخم  یرا تحمل نم  نیگرفت و من ا یم  دهی.. من را ناددمیکش
  یوان یل یعسل ی.. از پارِچ رودیکش ینفس م  یاتاِق البرز گذاشتم.. تکان نخورده بود اما حرص و پا به

 آب پر کردم و با دو قرص به سمتش رفتم.. 

 قرصارو بخور..  نی_دهنتو باز کن ا

کردم اما قصِد خوردن نداشت.. چقدر   کینشان نداد.. جلو رفتم و قرص را به لبش نزد یواکنش اما
بد.. آنقدر که چشم بستم و  یل ی.. خدیکش یم ر یاعمالم بود.. سرم ت یروزها البرز مخالِف همه  نیا

 .. دمیکش یق ینفس عم

 ... یبخور  نارویا دی_باز کن البرز.. با

..  دیم چرخو البرز به سمت دمینوش مهیلب تخت نشستم.. آب را خودم تا ن یبرگرداند و من عصب  رو
 دانستم اما من... من دلم.... یمخالِف رفتن بود و من م
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! به من  ؟یار ی به روزم م ییچه بال یدار  نروزایالبرز؟! حواست هست ا یکن یکه با من م هیچه کار نی_ا
کنم به خاطِر توئه..   یکردم و م ی.. هرکار فتهی برات ب یاتفاق یطی شرا چیتو ه خوامی اعتماد کن.. من نم

منم   یکردم ول  لتیم  فبرخال وی کار یبدتو خواستم؟! ها؟! به من نه.. به خودت اعتراف کن من کِ  یکِ 
ساله نه   شی و ش  ستی درست کنم.. ب زویهمه چ دیکه با  یدارم.. خسته شدم.. بذار اونجور  یتیظرف هی

 !ست؟ی.. بس نمینکرد یتو و نه من زندگ

اش را به سمتم زانو زدم و چانه اشی و بلند شدم.. کناِر صندل  دمیپوف کش.. دیاز نگاهم دزد چشم
 چرخاندم.. 

.. فکر نکن اگه ستین  المیخ  نیع  یچ یتو زخم خوردم.. فکر نکن چون هنوز سرپام ه ی_منم به اندازه 
واسم راحته.. بذار درستش   یو من شب به شب قفل زبونمو باز کردم همه چ یداد حی تو سکوتو ترج

نتونستم   هنوزتِر..   یناراض یکیچشمم از اون  نیحال بد تموم شه... ا نی.. ایف ی بالتکل نی. بذار اکنم.
 نگاه به من بنداز...  هی... البرز... ی به روزگارمون آوردن.. ول  یو الماس چ  ومرثی که ک امی باهاش کنار ب

 زدم در همان حال گفتم:  نمیرا به س وانیل

کنم..  یسر و سامونو با چنگ و دندون حفظ م یب  یِ زندگ نیتو ا یخودم.. جا  ی.. دارم جانی_منو بب 
 !؟یچ ی نسخه بپ  یو واسه کس  یخودتو ندون ِف یآسونه تکل  ی کن یفکر م 

  ششیته ر یرو برگرداند و فکش منقبض شد.. دستم رو  یباز و بسته کرد و باز هم کالفه از ناتوان لب
 نشست و آهسته تر از قبل لب زدم: 

 ..یتنها بذار  ری مس نیمنو تو ا  یتون  ینم  ی.. هرچقدر سخت ول یادرم_تو بر

حالت تنها لب باز کرد و من با آب به    یبست و من هردو قرص را باهم به سمت لبش بردم و ب پلک
گذاشتم و کتش را تنش کردم و پشِت   یعسل یرا رو   وانیخوردش دادم و از جا بلند شدم.. ل

بود اما انگار قصد نداشت بحث را کش   یو به سمِت در هل دادم.. هنوز ناراض ستادمیا اشی صندل
انداختم.. هشِت شب بود.. هنوز دِر   ینگاه می.. به ساعت ن دمیفهم یبدهد... خودم حاِل خودم را نم

درهم  یانداخت و با ابروها یبه من و البرز نگاه پرسشگر نیاتاق را باز نکرده بودم که باز شد و پرو
 گفت: 

 ! ن؟یمون ی! مگه خونه نم؟ی_کجا به سالمت
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 ..دمید  نیرا پشِت پرو نازیپر

 مهمونم.. گفتم البرز هم باخودم ببرم تنها نباشه... یی_نه امشب جا

نقبض شد و اخم نگاهش البرز بود نه من... فکم م رِ یمس یتکان نخورد.. حت  نازیداخل شد و پر نیپرو
 کردم.. 

 گفتم شب برنامه دارم.. یمنم بهت م  ی.. اگر گفته بودی_خب چرا نگفت

 ..دمیسر چرخاندم و ابرو در هم کش نیسمِت پرو به

 !؟ی_چه برنامه ا

 البرز خم شد و لبخند زد:  یرو  نیپرو

 .. خدا حفظت کنه.. یشد پی_ماشاهلل پسرم چه خوشت

 و پر سوال.. یو عصب یداد.. حرص  یداده بود و پا تکان م هیتک   یرعلی اتاِق ام وارِ یبه د نازیپر

 الونِد مادر... یشد  پی _تو هم خوشت

 شده؟! یز ی! چه؟ی_ممنون.. مگه برنامه چ

و برق اشک را باهم از نگاهش   یو خوشحال نیکِت البرز نشست و من تحس یرو نیپرو دستِ 
 خواندم.. 

 .. میدوِر هم باش ی.. خواستم خانوادگیِ رعلینشده.. امشب تولِد ام یبد زِ ی_چ

که   یسر نکند.. کس یمن روسر  ی که از ترِس نگاه ها یخواستم.. کس یرا م نی.. من هم همخانواده
 آمدم.. خدا نبودم..  ی بر نم  یتنه از پِس هرکار  کیمحبت نگه ندارد.. من  یالبرز را تشنه 

 .. یقرارو کنسل کنم... ول نیا تونمیخانم.. نم   نیپرو نیکاش خبر داده بود ی_ا

 ...ستادیو قد راست کرد.. درست مقابلم ا د یدو نیبه نگاِه پرو غم

 ...نی بر  ییجا نی کردم بخوا  ی_فکر نم
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باهم به وجودم چنگ   تی بود.. خشم، نفرت.. حرص، عصبان بیعج  نیو ا زد یاصال حرف نم  نازیپر
 انداخت... 

 کنم خودمو برسونم..  یم یبرگرده.. سع روقتیاالن انباره.. فکر کنم د یرعل ی_ام

 _البرز رو نبر.. بذار اون بمونه...

 حرفش من...  ی.. نگاهش البرز بود و رودمیبه سمتش چرخ   نازی حرِف پر نیا با

 خونست...  ازدهی حرف زدم گفت تا قبل از  یرعل یهم برو و زود برگرد.. با ام  مادر.. تو گهی_راست م

 کرد اما لبخند زدم و گفتم:  یحجم انقباض درد م نیاز ا فکم

 ...میبرس ی رعلی تولِد ام ی کنم که به مهمون یم ی_سع

 و گفت:  دیمغموم کنار کش ن ی کالمم را هردو متوجه شدند... پرو  تیقاطع

 ... شهی خوشحال م نهیشمارو بب   یرعلی .. امنیخب باشه.. زود برگرد یل ی_خ

 و لبخند زدم.. دمیاخمو را د نازِ یپر

 !ست؟ین  دری_چشم.. آقاح

 .. نهییپا ی _هست مادر.. طبقه 

.. دمیرس ناز یزدم که درست مقابِل پر رونیالبرز را هل دادم و تا آنجا از در ب  یِ تکان دادم و صندل  سر
 نشان دهد آهسته لب زدم:  یواکنش نیپرو نکهیقبل از ا

 ...ناز یطرز نگاهتو پر نی_ا

که امکان داشت در هم گره خورده بود...  ییپرپشتش تا جا یچشم در چشم شدم.. ابروها دریبا ح و
پوزخند زد و من   نازیبرانداز کرد و من حرفم را نصفه گذاشتم... پر تی من و البرز را با همان اخم و جد

 به تاواِن رفتاِر امشبش فکر کردم و لبم کج شد.. یلحظه ا یبرا

 ... دری_سالم آقا ح 
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پله  یدرست باال دریرفت که امکان داشت.. ح ینقطه ا نیبه دورتر نازیاز اتاق خارج شد وپر نیپرو
 انداخت... ینگاه میو به ساعتش ن ستادیها ا

 وقِت شب کجا؟!   نیسالم.. ا ِک ی_عل

 دم.. خوان یرا از نگاهش م  ینگران من

امشب هم تولِد  نیهم قای دعوت شدن.. دق یمهمون هی یکجا ول دمیبگم.. منم نفهم ی_واال چ
 .. حاال قول داده زود برگردن.. یِ رعل یام

  یلیاما خ دیلرز ی نداشتم.. دسِت البرز هنوز م دید نازی به پر نجایو من از ا ستادیا دریکناِر ح نیپرو
 کمتر... 

 .. یر یکه م یدادیمقدمه..؟! حداقل به مادرت خبر م ی_چرا انقدر ب

 مادرم خبر داده بودم.. به

 سرم شلوغه... یل یخ  نروزایفقط فراموش کردم خبر بدم.. ا ستیمقدمه ن ی_ب

 .. دیکش یم  رونی که عمِق حرفت را ب یینگاهم کرد.. از همان نگاه ها مشکوک

 _بابا..؟!

 نگاه کرد  نازی چشم برداشت و به پر  یاز من به سخت دریح

 _جانم دخترم؟! 

 .. خودش را بغل زده بود... دمشیکج کردم و باالخره د گردن

 مدت اونجا بمونم و درسمو بخونم...  هیخاله..؟!  یمن فردا برم خونه  شهیم یموقعس ول یب  دونمی_م

 گفت:   نیجاخورد اما پروبحث  رِ یی تغ نیهم مثِل من از ا دری.. حدیکش یم  ریت میدندان ها ِف یرد

... تو االن  می ری .. تابستون که شد هممون باهم میبر  ییموقع از سال جا نی_من که دوست ندارم تو ا
 !یو برگرد یای هرروز اون همه راهو تا تهران ب یخوایم  یچطور  یامتحان دار 
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  یکجا نم چیه نازیمن پر تیرضا   یدادم.. ب ینم  تی سفر بودند من رضا نیهمه هم موافق ا اگر
 رفت!   یرفت.. نم 

 بگو...  یز یچ هیبابا شما  یمامان.. وا ی_ول

نداشت.. من جواِب  یشده بود دِل خوش دهیکش نجایبحث به ا نکهیهنوز اخم داشت و انگار از ا دریح
 را دادم:  نازیپر

 ..ستمین  ی_منم راض

 لب زدم:  دریرو به ح و

 بشه... یشِب فوق العاده ا  .. فکر کنم امشب،میکه زود برگرد می_بااجازه ما بر

حاال   دمی را شن   نازی پر ی.. دوباره صدادمیفهم  یشک تنها من م یبود که ب  دری در عمِق نگاِه ح یز یچ
 لحنش شده بود..  یِ خشم قاط  یاندک

فقط مامان و بابا   دمیم حی دور شم و ترج نجایمدت از ا هیدارم  اجی برم.. احت خوادی من دلم م ی_ول
 نظر بدن.. 

 سرزنش گر گفت:  نیپرو

 .. الوند برادِر بزرگترته...ه یچه حرف نی.. انازی_پر

کرد   تی کفا  نازیپر یجواِب دندان شکِن خانمان برانداز برا  نی.. انگار همدیزبانم به سقِف دهانم چسب و
 مشت شد.. یصندل  ینزد.. دستم رو  یکه حرف

 _بااجازه.. 

 راهم را سّد کرد..  دریها رفتم که حبه سمِت پله  و

 _بذار کمکت کنم.. 

کمک دادم.. البرز را   یاجازه  دری .. به حختیداشت اعصابم را به هم ر انیکه در رِگ گردنم جر یدرد
نگاه هم   میبه صورتش ن ی.. حتستادیا نازیراهم کنار رفت و درست کناِر پر یاز جلو نیبغل زدم و پرو
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  یدر پشِت سرم صندلی... حشدیم رممکن یخانه داشت غ  ن یرفتم.. تحمِل ا نییو از پله ها پا انداختمین
بدِن البرز باال بود.. کت و   ینشاندم.. دما  یصندل  یِ را بلند کرد و به محِض تمام شدِن پله ها البرز را رو

 که لب زد:  دمیرا د دریح دمیچشم باال کش نکهیرا مرتب کردم و هم  راهنشیپ

 اِن خدا... _در ام

 ماتمیتصم یهمه  یکرد و من تنها سر تکان دادم.. ازش فاصله گرفتم و برا ینیکتفم سنگ  یرو دستش
زدم.. تا کناِر   رونی از در سالن ب یکنسول برداشتم و بدوِن خداحافظ یرا از رو  فمیمصمم تر شدم.. ک 

جلو نشاندم.. نفس نفس   یصندل  یرو یباِر دوم البرز را بغل زدم و به سخت یرفتم و برا  نیماش
هنوز در چهارچوِب در به  در یدادم.. ح یچرخدارش را صندوق عقب جا یِ .. در را بستم و صندلزدمیم

قرص  یکرد.. بسته ا  یرا دور زدم و باالخره از خانه دور شدم.. سرم درد م نیکرد.. ماش  یمن نگاه م
دادم بعدا صحبت   حیترج  ادرآمد.. عارف بود ام.. تلفنم به صدا دمیآب بلع  یرا ب یک ی و  دمیکش رونیب

 یحال برا ن ی.. باادیرس  یو سرختر به نظر م دیلرز یکنم.. االن نه.. نه... البرز را از نظر گذراندم.. هنوز م
 پدال گاز فشردم.. یپا بر رو بیبه عمارِت اد دنیرس

 

 

 

 

 

 

 

بود  ستادهیبود.. رو به خدمتکار که سمِت راستم ا ستادهیا یشگیهم ی.. درست همان نقطه الماس
 گفتم: 

 کجاست؟!   ومرثی_ک
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حدس زد   شدیو م دمیالبرز.. باال آمدِن سرش را د ایلرزش از من بود  نی.. ادیلرز یدستم م ریز  یصندل
 الماس زوم کرده بود... یرو

 !یقبل  یهستن.. همون جا ییرای_تو پذ

 .. برگرد سرکارت.. یکن یهمراه ستی_پس الزم ن

.. دمید یرا م فشیکرد و چشم گفت و دور شد.. الماس هنوز تکان نخورده بود و من اخِم ظر یمکث
شد...   ریکه از پله ها سراز  دمیبه عقب برداشت و د یکه الماس قدم  ستادمیسرجا ا یچند لحظه ا

 کتِف البرز نشست و آهسته لب زدم:  یدستم رو

 .. .. هستم.نجامی_آروم.. من ا

 یِ رنگ.. رو  اهیفاخر و س ی.. با لباس ستادیزود مقابلمان ا  یلیبه حالش نداشت.. الماس خ   یر یتاث اما
خوش تراشش از   یو پاها دیدرخش  یم یی طال ییها نیلباس با نگ ی نهیاز قسمِت س یمیشانه ها و ن 

 .. زدیدامِن کوتاهش برق م رِ یز

 _پسرم.. پسِر من... 

که دسِت آزادش با   دمی.. دستش صورتم را لمس کرد و دستادمیشد و من سرجا ا کینزد الماس
 البرز نشست..  یموها یرو  ری تاخ

 .. من..نی_خوش اومد

 سوخت..   یپوستم م یمثِل زهر رو شی ! ظرافِت انگشت هاد؟یفهم یم یز یکرد؟! چ یحس م یز یچ

 الماس خانم؟! ی_شما چ 

گام به عقب برداشت.. من   کی  دهیشد و ترس لیتبد ی ر گیبه الماِس د یرنگ باخت.. به آن نگاهش
 کردم و رو به الماس گفتم:  شتری.. فشاِر دستم را بخوردیدستم از کتِف البرز تکان نم

 ..میومرث یکنه.. هم من هم البرز، پسِر تو و ک یعوض نم  ویزیچ نی .. اما ارهیخورده د هی_

خودش کنترل    یاما هنوز رو دیلرز  یکردم.. م   یو من به البرز افتخار م  دیچرخ  ی در حدقه م نگاهش
 !دیکرد.. با یتحمل م  دیداشت.. با
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 بار ازت درخواست کردم... نیکه آخر  یرو درست کن ییهمون غذا یتونسته باش  دوارمی_ام

الماس....    ایو به سمتمان پاتند کرد.. نگران چه شد؟! من؟! البرز؟!  دمیچشم د  یرا از گوشه   ومرثیک
 باز شد... یو دستش را گرفت و لبش به لبخند ستادیدرست کناِر الماس ا

 البرز... ی.. خوش اومدی_سالم.. خوش اومد

 رفتم و دست دراز کردم..  جلو

 _سالم.. ممنون..

غرق   ی.. با صورت دمیالماس را د دیمن را به آغوش کش  یکرد.. وقت  کمی را گرفت و به خودش نزد دستم
 اما برافروخته... ازش فاصله گرفتم و به البرز اشاره کردم و گفتم:  شیدر آرا

 خونه.. نینداره از شما و ا یخوب یخاطره   ادیکردم.. فکر کنم ز  شی_سخت راض

 کردم.. هنوز... ی.. هنوز به اسارتش فکر مدمیگرفتِن البرز را د رو

 ساعدش نشست..  یهدف رو یو دستش ب دیخند  ومرثیک

.. گذشته ها گذشته.. بهتره که فراموشش  میشام صحبت کن زِ یسر م میتون ی.. م مینمون  نجای_بهتره ا
 ..میکن

فراموش کرد البرز را بغل کند را تنها من متوجه  ومرثی ک نکهیبود.. ا  ومرثیتکان دادم.. حق با ک سر
  یبرم دیو با  دیلرز  یا به حرکت درآوردم.. مالبرز ر یِ با الماس به راه افتاد و من صندل ومرث یشدم؟! ک

نکردم..   یتوجه نچندا زیم  اِت یو من به رنگ و لعاِب محتو میشد یگشتم؟! وارِد سالِن غذاخور 
  ومرثیدادم.. ک یم حی ترج یز ی کتلِت ساده را به هرچ  کیبوقلمون و شراِب قرمز.. اما پوزخند زدم.. 

 ..ستادیپشت به الماس ا

 ! زم؟یتو کارها به الماس کمک کردم.. مگه نه عز کمیبود و من   ی_کاِر سخت 

وحشت زده و   ی! نگاه هاشد؟یجمع، واقعا خانواده م نیالماس لبخند نزد.. انگار قصِد فرار داشت.. ا  و
 !؟یبود؟! چه حس یالبرز... چه حس ی الماس رو ی انهی مخف
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گذاشت و من   یاس را بلند کرد و گوشه االم یِ کنار  یِ دسِت الماس را گرفت و نشاند و صندل ومرث،یک
  زی که راِس م ومرثیانتخاب کرده بود.. ک ومرثیکه ک ییالبرز را درست کناِر الماس گذاشتم جا  یِ صندل

  شیها ب سرخ بود و ل شیالماس نشستم و به البرز نگاه کردم.. چشم ها ینشست.. درست روبرو 
 کبود..

دستش  یاحترام و اشاره  یآمدند و با ادا ومرثیناِر کبودند تا ک ستادهیا یخدمتکار که گوشه ا  دو
هدف کج شد.. ابدا گرسنه نبودم.. ابدا... هر  یپر شد... لبم ب ومرثیبشقاِب من و البرز و الماس و ک

راه از دستش گرفتم..   نِ یگذاشتم و خدمتکار جامم را از شراِب قرمز پر کرد و من ب زیم یدو دستم را رو
 را از نظر گذراندم...   زیم یهر سه نفر اعضا یداد هردو دور شدند و من چهره  یکه اشاره ا ومرثیک

 !؟یاز کوبا آورد نوی_ا

 به جام اشاره کردم..  و

 .. یکارها نظارت داشته باش یرو یتون یه بعد تو هم مب نیاز محصوالِت شرکِت خودمه.. از ا یک ی_آره.. 

 انبوه شراب قرمز..  دِ یباال انداختم.. نظارت بر شرکِت تول  ابرو

حجم از   نی اما ا یرو جا گذاشت زای چ  یلیخ  نیترک کرد رانویکه از ترِس جونتون ا یکردم روز  ی_فکر م
 !؟یهمه پول رو از کجا آورد نی... اشرفتیپ

.. از قبل  دی لرز یم یل یبار سر تکان داد.. البرز خ نیالمم جا خورد اما لبخند زد.. چنداز صراحِت ک انگار
 .. نگران بودم.. شتریب

 !ستین  یسال زماِن کم شیو ش  ستی_من از صفر شروع کردم.. ب

چه   نجایا قا ی حال و روز انداخت و حاال من.. دق نیو شش سال رفتنش البرز را به ا ستینبود.. ب نه
 ام در هم شد.. الماس آشفته بود..و چهره  دمیکردم؟! جام را بو کش یم

 من... ومرثی_ک

راه قطع شد.. حضوِر البرز باعِث آزارش   ی مهیو حرفش ن میدیو البرز باهم به سمِت الماس چرخ من
 بود؟!
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 .. لطفا آروم باش....زمی _عز

کت و شلواِر خوش   رِ ی که ز اشییطال یرنگ و با رگه ها اهی سر چرخاندم.. کراواِت س ومرثی سمِت ک به
 زود پنهانش کردم...  ی لیاما خ دیداشت... لبم خند یدوختش بسته بود با الماس هماهنگ 

 ..شهی.. غذا سرد م دیی_بفرما

 گذاشتم و رو به الماس گفتم:  زیم ی توجه هر سه به من جلب شد.. جام را رو و

 !ن؟یخواهش کنم شاِم البرز رو شما بهش بد شهی_م

 بزند که گفتم:  یخواست حرف ومرثیو واج به من زل زد.. ک هاج

که تو   هیکار ی  جهی ! البرز پسرته.. نت؟یکرد یپسرم پسرم نم شیپ ی قهیچند دق  نی_الماس.. مگه هم
 .. ینی کارتو بب ی جهینت ی تون ینم ی.. حتیکرد

 امنه یس یراهم را سّد کرد و دستش رو زیقبل از دور زدِن م ومرثیبلند شدم که ک زی پشِت م از
 ی.. خشم نگاه من و خشِم کنترل شده دمید ینشست.. از پشِت اندامش الماس و البرِز لرزان را م

 کرد..  یم  یباز   ریشمش ب یداشت عج ومرثیک

 !ستیمن و البرز ن  یجا نجای... اما ایلیبا خودم کلنجار رفتم.. خ یل ی_خ

 از اشک بود.. س یکه صورتش خ دمیبلند شد و د  یصندل  یاز رو الماس

 ..هی.. فقط کاف دمی.. باشه من شاِم البرز رو منی_توروخدا دعوا نکن

البرز خم   ی بوقلمون را با چاقو جدا کرد و به چنگال گرفت.. رو یکه تکه ا دمیما د  ی رهی نگاِه خ  رِ یز و
 دهاِن البرز برد اما البرز لب از لب باز نکرد.. الماس بشدت تحت فشار بود و  شد و دستش را به سمتِ 

البرز پرت شد و من  رانِ   ی... چنگال از دستش افتاد و رودمید یکه به جانش افتاده بود م یرعشه ا
 و رو به الماس گفتم:  ستادمیرا پس زدم و درست کناِر البرز ا  ومرثیک

 الماس.. _دست نزن.. به البرز دست نزن 
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شد.. چنگال را که هنوز تکه گوشِت سرخ شده را حفظ کرده بود برداشتم   خکوبیم شی سرجا دهیترس
.. خودم را لعنت کردم.. دیرس یبه تشنج م   یعصب یزلزله ها نی.. ادمیترس  یانداختم.. م  زی م یو رو

 داد.. پوزخند زدم.. تلخ و گزنده.. ینم  نیقرص، حاِل ناخوِش البرز را تسک 

الماس..   نی .. البرز رو ببیکه تحمل ندار  یبود یرفته.. انقدر غرِق خوش  ادتیکه  ینکرد ی_انقدر مادر 
که   کشهی نفس م یدووم آورده و داره تو خونه ا یچجور  نی کنه.. بب یداره تحملت م یچجور  نی بب

 .. من..و.. لعنت به تومرثی .. لعنت.. لعنت به تو.. به تو کنیکرد رشیاس نجایا یزندان هیمثِل 

که انگار احساِس    ومرثیکتم نشست و فشرد.. ک یبود.. دسِت البرز رو شانیدستم به هر دو ی اشاره
 خطر کرده بود رو به الماس گفت: 

 حاال..  نی_برگرد اتاق.. هم

.. شدیصورِت البرز.. هنوز کتم فشرده م یحرکت کردن نداشت.. خم شدم.. درست رو یاالماس ن  اما
داد.. انگار  یخشکش را تکان م  یجان کندن لب ها یِ داد... به سخت یآزارم م اشنه یخس خِس س

 زد:  اد یاز خدمتکار ها را صدا کرد و بلند فر یکی ومرثینفس نداشت.. ک 

 _خانم رو ببر اتاقش.. حاال.. 

 ..دمیهرچه صدا بود بستم.. شن  یمن گوش رو و

 _ِب ِب ِب...

که الماس را کشان کشان از سالن دور کردند و   دمیچشم د یگردِن البرز نشست.. از گوشه  یرو دستم
  یبه دوِر خودش زد و گره کراواتش را شل کرد.. من تماِم مدت گوشم به اصوات  یچرخ یعصب   ومرثیک

 داد:  یم رونی ب شی لبها نِ یبود که البرز از ب 

 _َب َب َب َب ر...

کمرم به لرزه  ی رهیمعنا نبود.. ت  ی که البرز گفت ب  یی...؟! آخ.. آخ البرز.. آخ... گوشم زنگ زد.. آواهاِبَبر
 ..ستادیاز من ا یکم یبا فاصله   ومرثیافتاد و ک

 ! ؟یکن یم کاریچ  یفهم  ی_الوند..؟! م
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سوخت..   ی.. مزدی و نورش چشمم را م دیدرخش  یم ومرثیکفِش ک  رِ یاز سقف ز زانیآو بزرِگ  لوسترِ 
  ی رهیت یدست رو  ومرثیکردم؟! ک  یمن اشتباه م ای زدیم  ادی.. البرز فرشدیداشت تکه تکه م گرم یج

 کمرم گذاشت.. یشده  یمتالش

 باشه.. یشام خانوادگ   هی! قرار بود ؟یکن تشی که اذ یگیم  ناروینداره.. ا  ی_الماس حاِل خوب

!  د؟یشن ینم  ومرثیالبرز را ک ی.. صدادمیلرز یکردم که انگار خودم م یالبرز را آن چنان حس م لرزِش 
 دستم بود.. نیحروف.. گردنش هنوز ب نیصدا.. ا نیا

 _د د د د د دا.... 

دستش را پس زدم و   ومرثیک رفت.. بدوِن جواب دادن به یبه سرفه افتاد.. انگار جان از تِن من م  و
 : دمیالبرز گذاشتم و نال یکبود شده  یلب ها یاز آب پر کردم و رو یوانیل

 _بخور.. بخور البرز.. بخور داداش...

 را چنگ زدم و بلندتر تکرار کردم  میکرد.. موها یوخامِت اوضاع را درک نم  ومرثیک

 ... یبرمت.. فقط بخور.. نفس بکش لعنت ی.. ممیری _بخور البرز.. منو نابود نکن.. م

 به عقب برداشت..   یکه انگار تازه متوجه شده بود گام ومرثیک

 دکتر.. دکتر خبر کن..  نب،ی_ز

.. کنده شد و گردنش را آهسته مالش  دمیرا کش راهنشی پ یکراواِت البرز را شل کردم و دو دکمه  گره
  دیکش یبه سمتم آمد و من پسش زدم.. البرز نفس نم ومرث یآب در دستم بود.. ک وانِ یهنوز ل دادم..

سردش را  عِ یمارا پرفشار به لبش چسباندم و  وانیمداوم راه نفسش را بسته بود.. ل یسرفه ها نیو ا
که   مرثوی برگشت.. ک   رینفسش رفت و با تاخ  شیرفتِن آب از گلو  نیی.. با پاختمی با زور به دهانش ر

 بلندتر داد زد:  دیحاِل نزاِر ما را د

 شد؟!  یدکتر چ  نی_ا

  یبه سرخ ی.... البرز دوباره به سرفه افتاد اما رنگش از کبوددمیرا از دور شن ی نامفهوِم کس یصدا و
 سرپا ماندن نداشتم گفتم:  یبرا  ییکه نا یکردم و در حال  کیرا به لبش نزد وانیبرگشت.. دوباره ل 
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 _همشو بخور.. الوند هست.. 

 ..شدیتر نم   ظیغل نی.. اخمم از ادیجان چند جرعه از آب را نوش  یبست و ب  چشم

 .. برمی_من.. البرز رو م

مرگ.. از   یشدن در برابِر الهه  م ینداشتم جز تسل یحس چی.. هدمیفهم  یقابِل درک نبود.. نم حالم
بودم.. انگار برق سه فاز به بدنم وصل بود و از برخورِد دست   ین متالش.. از درودمیلرز یدرون م

دستش به بدنم  نکهیبه تنم وحشت داشتم.. سمِت البرز نه به سمِت من آمد و قبل از ا  ومرثیک
 اصابت کند دست باال آوردم و گفتم: 

 .. نکن.. ایبود.. فقط ن یفوق العاده ا یِ _شاِم خانوادگ 

 ..دمیالبرز را گرفتم و عقب کش  یِ دانستم اما صندل  یکردم نم  انیچطور بحرف ها را   نیکه ا نیا

 _پسرم.. به دکتر خبر دادم.. صبر کن الوند... صبر کن.. 

رفتم.. البرز حرف زده بود.. حرف.. همان چند  یمرِگ من البرز.. م یدرِد البرز من بودم.. دوا یِ دوا
  یدستش رو یو درست قبل از دِر خروج   دیرس یبه گوشم م  ومرثیکفِش ک  یمعنا.... صدا  یحروِف ب

 شک.. برگشتم.. باز هم الماس.. التماِس نگاهش.. ادیکتفم نشست و آتش از وجودم زبانه کش
که انگار حرف داشت و من تحمل   یومرثیو ک ش ختهیبه هم ر ِش یآرا رِ ی.. صورت پنهان شده زشیها

 گفتم:  یرلب یآهسته و ز یلینداشتم.. خ

 .. ستی.. خوب نستی! البرز خوب نومرث؟یک هی_چ

 !دم؟ید یاما واقعا نم  دمید یالبرز را نم  من

 _برگرد.. 

 تکان دادم.. سر

 گردم..  ی_برم 

 مغزم را سوراخ کرد:  شیالبرز را هل دادم که صدا یِ صندل
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 کنم!  یکنم.. پسرم جبران م ی_جبران م

کرد.. کمتر    یم تی البرز کفا یاز عمارت برا یدور  نیزدم... هم رونی را سوار کردم و از دِر عمارت ب البرز
 قهیهدف راندم... چند دق یو من ب  ختی ر ی.. اشک مدی کش  یتر نفس م تی فی .. بهتر و با کدیلرز یم

آمده بود...   وزشبه ر یی و من اگر... اگر بال دیکش ی! البرز نفس نم قه؟ی! فقط پنج دقد؟یطول کش
را   میشدم.. چند گام دور شدم و موها ادهیرا نگه داشتم و پ نیشناختم ماش  یکه نم یجاده ا یگوشه 

بود    سی.. صورتش خدمیداشتم.. به سمِت البرز چرخ اجیاحت قیمشت گرفتم.. به چند نفِس عم نیب
.. جلو رفتم و دِر دمید ی.. شک نداشتم.. من لبخنِد البرز را مدیخند  یاما نگاهش پر فروغ.. لبش م

 آوردم... رونیسمِت البرز را باز کردم و کراواتش را ب 

 !؟ی_خوشحال 

 لرزش داشت..  شی اشک ها یِ سیخ  رِ یز ش ی کمرنِگ لبها یانحنا

 .. البرز؟!رفتی_داشت جونم م

.. دسِت داغش را دمیشن  یه وضوح مرفت.. ب یهنوز در مغزم رژه م شیزده شده از گلو رونیب یآوا
کتفش   ی.. هر دو دستم را رومیرا پشِت سر گذاشته بود یسخت یگرفتم و مالش دادم.. معرکه 

و رهگذر و بوق  نیماش چی را لمس کردم.. ه اشنهیس یگذاشتم و مشت و مال دادم.. قفسه 
گرم   مهیاز برخورِد باِد ن میها .. لبم انحنا گرفت.. دنداندی کش ینم  رونی خلسه ب  نیمن را از ا یکشدار 

 افتاد... یبه سوزش م 

.. بگو البرز.. بگو.. انقدر خودتو  دمی تموم کن.. من شن  سوزمیکه تو حسرتش م ی_تمومش کن.. کلمه ا
 منو عذاب نده.. بگو...

قلبش کوبش   نکهیخوشحال بودم.. از ا  دیکش ینفس م نکهیرا با انگشت ماساژ دادم.. از ا  فکش
.. خوشحال بودم... کِش دیرس  یبه نظر م   باتری که هنوز با انحنا ز یینداشت.. اخم نداشت و لب ها

 گذاشتم..  اشی شان یپ  یرقص دادم... سرم را رو یاجازه  شی را باز کردم و به موها  شیپشِت موها

 _دا دا دا دا ش ش ش ش...

کم بود اما نفس   ژنیتم.. کم بود.. اکسگوشش نشست و سرم را رو به سقف گرف یدو دستم رو هر
 گرفتم..
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 _جانم؟! جاِن داداش؟! تموم شد.. 

 .. زدیاش رو داشتم...؟! کِل وجودم نبض متکراِر دوباره   دیچه گفته بود؟! کاش خواب بود که ام نازیپر

 

 

 

 

 

 

 

مداوِم کتاِب عارف و   یورق زدن ها ی.. صدادمیسوزانم را مال یانگشِت شصت و نشانه چشم ها با
و همانطور که    دمیکش رونی ب  بمیخّط اعصابم بود.. دسِت چپم را از ج  یرو  یرعلی تلفِن ام بوردِ یتق تِق ک

زل   اهیس یها بهدادم به عقر  یم هیگذاشتم و کتفم را به پنجره تک  یم امی شانی پ  یدست راستم را رو
زل زدم که انگار   مایو البرز و س   نازیرمق به پر یزدم.. ساعت از دوازدِه شب گذشته بود.. خسته و ب

به   نازیپر یلب ها  یو گاه  دمیشن  یرا م  مایس یخنده ها یشدند.. هرچند از دور اما صدا یخسته نم
  یبرم یو روان یروحاز فشار   جمخوب از پِس آن ح  یلیآمد.. البرز آرام بود.. خ  ی کش م یطرِح لبخند

معلوم بود هنوز مشغول  دیرس یکه به گوش م  ییهنوز در آشپزخانه بود و از سر و صدا نیآمد.. پرو
  یبودمش تلفن به دست به اتاقش م دهیکه د یبار  نی خبر نداشتم و آخر دری.. از ح ستی زکار یبه تم

کنده را به طرِف دهاِن البرز برد..   وستپ ِب یکه س دمیپوست گرفت و بلند شد و د وهیم مای رفت.. س
.. دیزدنشان باالخره من را د  دیساعت سِر پا ماندن و د میبه سمتم سر چرخاند و بعد از ن  نازیپر

لبخندزنان نشست و    مایرا گاز زد و س ب یو رو گرفت.. البرز س دمیاخمش را با وجوِد بعِد مسافت، د
 تمام شدن نداشت..  الِ یخ  اربزم انگ   نی.. اختیر یهرسه نفرشان چا  یبرا

 ! ؟یکن یفکر م ی! به چ؟ی_داداش خوب 

 چشم نگرفتم و گفتم:  میروبرو یصحنه  از
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 تر..  نیسنگ  تتیو مسئول یبزرگتر شد کسالی نکهی_به ا

 و حس کردم که بلند شد..   دیکش پوف

 !؟یکن یسن و سالمو حساب و کتاب م ی.. نشستالی خی _هووووه.. ب

 نگاهش من بودم..  رِ ی.. مسدیمن را ند ییروبرو یو انگار منظره  ستادیا کنارم

 ..یدیپسند دیبزرگ شدن رو تجربه کن شا  یکنم.. ول ی_نه حساب و کتاب نم 

  دیخند یم ی رعل ی شدم.. ام رهی نفس تازه کرد و باالخره چشم از پنجره گرفتم و به صورِت هردو خ عارف
 و در هم.. یعارف جد  داد و یمدام سر تکان م یخجالت  یو با نگاه 

 نداره! تو هم منو مسخره کن..  یب ی.. عگهید یداد ری_گ

 به کتفش زدم و خسته چند گام فاصله گرفتم.. باالخره عارف به حرف آمد:  یدست

تا تو باالخره دلت بکشه و  مونهیمنتظر نم ایبهت بفهمونه که دن خوادی_پسر عمِق حرفشو بفهم.. م
 افله...خبر نمون از ق  ی.. بیبزرگ ش

 و گفت:   دیکش اشین ی به ب ی دست یشیو نما  دیچندبار خند یرعل یام

 داداش.. یکرد دایخودت پ   نیع  یکی _خداروشکر 

 به دست وارِد سالن شد و لبخندزنان جلو آمد:   ینیس  نیپرو

 آوردم..  یو چا کیک  کمی براتون   دیی_بفرما

 از دستش گرفت و گفت:  یرعل یام

 .. یدیکش ی_زحمت نم

 چرخاند:  نیبه خودش داد و سرش را به سمِت پرو یتکان  عارف

 رفتم.. زحمت شد..  یداشتم م  گهی_دست شما درد نکنه.. من که د

 گفت:  یمادرانه و ذات  یبا همان مهربان   نیپرو
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و البرز بهش خوش   نازیداره با پر ماهمی مادر.. تازه س یرعل ی .. تو هم مثل الوند و امی_چه زحمت
 .. شهیشب که هزار شب نم هی.. گذرهیم

 گذاشت..  زیم یرا رو ین یس  یرعلیقدرشناسانه سر تکان داد و ام عارف

 ..نی بش ری شما دلگ خوامیچون نم  نمیخانم.. چشم ا نی پرو  نی_لطف دار

رفتم و  نیکرد و نشست.. به سمِت پرو میرا تقس ی چا یخم شد و بشقاب و فنجان ها یرعل یام
 آهسته لب زدم: 

 ...دیطول کش ادی کجاست؟! فکر کنم تلفنش ز دری_آقا ح 

در هوا تکان داد و   یدست یخبر  ی ب یانداخت و به نشانه  ینگاه مین  دریآمدِن ح یِ احتمال رِ یمس به
 همزمان گفت: 

  یل که نکنه فشارش بره باال و دمیشده.. ترس بیعج  یل یچند وقت رفتارش خ  نیدونم.. ا ی_واال نم
 تو باهاش صحبت کن الوند.. به هرحال حرف تو براش سنِد.. یخوایکنه.. م یحرف گوش نم

 گفتم:  زدمی م دیو عارف را د یرعل یدهانم را قورت دادم و همانطور که ام آب

 _چشم..

 پسرم..  ی_خوشبخت بش

 و گفتم:  دمیبه گردنم کش یبغض امان حرف زدن بهش نداد.. دست و

 .. دارمیبرم   ناروی.. شما برو استراحت کن.. من ازنمیحرف م دریمن با آقا ح نی_نگران نباش

 زدِن حرفش دو دل بود و باالخره لب زد:  ینگاهم کرد... برا یآمد و با حالِت خاص  کترینزد

کن.. عمر دست خداست  تی به حاِل زندگ یفکر  هی.. اما پسرم  ستیجاش ن  یشب نی_تو همچ 
 .. رمی و بم نمیشماهارو نب   یخوشبخت  خوامینم

 .. اخم کردم و مواخذه گر گفتم: یل یفاصله داشتم.. خ  یل یخ  یتا خوشبخت من

 خانم..  نی کنم پرو ی_خواهش م
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 لبش گذاشت و بغضش را پس زد: یرو دست

انقدر   یرعلی.. امکهی کوچ یل یهنوز خ نازیرو حرفم فکر کن.. پر گمیبه عنوان مادر م ی_باشه پسرم.. ول 
کنه.. البرز هم  امیروس  ترسمیبذارم م  یکس یکنم پا تو خونه  یجرات نم   یکی و شرِّ که من   طونیش

 که...

گرفتم و به عارف که   اشده یباال آمده و به مقصد نرس یادامه نداد.. چشم از نگاِه لرزان و دست ها  و
 مشغول خوردن بود... ی رعل یانداختم.. ام ینگاه میصورتم بود ن  خِ یم

باز   میتو زندگ ویکس یتونم پا یجور نشه نم تمیموقع یتا وقت ی.. چشم.. ولشمی م تونی_متوجه نگران
 خودمو دارم.. یها یو گرفتار  ریکنم.. منم گ

 نفسش را با حسرت فوت کرد..  نیپرو

 دونم به چند نفر فکر کنم.. ینم گهی.. دنی به فکر من باش نیستی_باشه اما به فکِر خودتون ن

 با دهان پر گفت:  یرعل یام

 کرد..  خی  یچا ایشما.. الوند ب  نیگیم ی_چ

مبل نشستم...  یکناِر عارف و رو نیسنگ ییحرف پشت کرد و رفت و من با شانه ها  یب  نیپرو
 را مقابلم گذاشت.. یو فنجان چا  کیبشقاب ک  یرعل یام

 ..؟! بفرما..یور داداش.. عه آقا عارف شما چرا نخورد.. بخیبگذر  یتون ی تولدم که نم  ِک ی_از ک

 دِ یو مقطِع البرز جاِن پاها و ام  دهیبر دهیبر یِ .. صداشدینم  لیزا  یاتفاق چیحاِل خوشم با ه امشب
 ... یو شش سال دلتنگ  ستی بود.. ب امی زندگ

 _چشم.. تو هم بخور الوند...

به دهان گذاشتم و به زوِر   کیک یو تکه ا  دمیکش شیو به درخواست هردو، بشقاب را پ یل یم یبا ب  و
 آورد:  ش ی سرگرِم تلفنش شد که عارف سر پ یرعل یفرو دادم.. دوباره ام یچا

 ازدواجته؟!  هی_بازم قض
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 فکر کنم..  میدارم که وقتشو ندارم به اون بخش از زندگ ی_انقدر دغدغه فکر 

 رانم نشست..  یرو دستش

با    فتی جور فکر... بذار تکل کی بهش فکر نکن مادِر و هزار و  ادی.. زیداداش.. حق دار  ی_حق داد
 و ...  ذارمیم شی معلوم شه، شده خودم پا پ ت یخودت و زندگ

  یِ صندل  مایرها کرد.. س مهی پر سر و صدا و باخنده وارد شد و عارف حرفش را ن ما یسالن باز شد و س درِ 
 یشدستیپ  یرعل ی مبل بلند شدم که ام یها را تا آشپزخانه برد.. از رو لیوسا نازی رو پ  دادیالبرز را هل م

 کرد 

 .. تو بمون الوند.. برمی _من البرز رو م

  دیتر شده بود.. بع نیرفتنش نگاه کردم.. البرز بعد از برگشت به عمارِت بازرگان سنگ   رِ یبه مس  نامطمئن
آخر تواِن   یِ سر  یکه مشهد دمیفهم  یرا وقت نی.. ادیایبرب  ی رعل ی ام یدانستم بلند کردنش از عهده  یم

محسوِس    راِت یی .. تغاندمبه اتاقش رس ناز یبلند کردنش را نداشت و من خودم بعد از کام گرفتن از پر
 .. میعمارت را نداشت نیماندن در ا شهیالبرز.. نه من نه البرز تواِن هم

و عارف کنارم    دمیخودم د یالبرز خم شد.. نگاِه البرز را رو یرو  یرعلی برگشت و ام یسِت خال د نازیپر
 ..ستادیا

 کمک کنم.. امی_بذار منم ب 

پنهان   ما ی رو گرفت و پشِت س  دمیرا د اشی رگی شدم.. تا خ نازیعارف که ازم فاصله گرفت ماِت پر و
باال رفتند..  یکتِف البرز را گرفتند و از پله ها به سخت رِ ی ز یکمک کرد.. دو نفر   یرعل ی شد.. عارف به ام

 انداخته بود و من...  ری مغموم سر به ز مایس

 چی.. واقعا هنازیداره پر یخوب یلی خ هی.. روح نمیب یم ینطور ی آقا البرز رو ا یوقت  شمیناراحت م یل ی_خ
 نداره؟!  یراه

به من انداخت و   ینگاه میناراحت تر ن مایداد.. س یچه جواب مدیآنقدر آهسته بود که نشن شیصدا
 گفت: 

 .. گردمیباال و برم برمیرو م   یصندل ن یمن دلم روشنه.. من ا شهیخوب م شاالی_ا



 سکون

618 
 

تر از او اخم کردم.. چند گام به   یجد  یلی.. خدمیرا د  نازی باالخره پر مایتکان دادم و با رفتِن س سر
  رمیبرخورد کرد.. پوزخند زدم و همانطور که مس وارید یگوشه  یبه بوفه  دهیسمتش برداشتم که ترس
 کردم گفتم:  یرا به سمِت پله ها کج م

 کن..   زیرو تم ییرای زحمت پذ  ی_ب

آمدند و    رونی البرز ب نفس نفس زنان از اتاقِ  یرعل یبود.. عارف و ام  لیتکم تمی امشب واقعا ظرف یبرا
 من گفتم: 

 .. دی_ببخش

زد   رونی که از اتاق ب مای .. سندیلبخندش را نب یکس دادیم  حی با دست دهانش را پوشاند.. ترج یرعل یام
 و عارف دست دوِر گردنش انداخت..  دیمثِل جوجه در آغوِش عارف خز

 اگه وقت داروهاشه بهش بده...  نیکه.. بب مینکرد ی_خدا ببخشه.. کار 

 و گفتم:  دمیکوب  یرعل یام ی نهیبه س یمیتکان دادم و جلو رفتم و مشِت مال سر

 _بزرگ شو.. 

 ..دیخند عارف

 دهی.. اگه به چشم ندکشهیم یرو سر کارگرا چه هوار  ین یبب یست یقبولش کنه.. ن خوادینم  ی_شده ول
 کردم..  یبودم باور نم

خواب   شیو به داخِل شاِل سبزش فرو برد.. از چشم ها دی کش شیبه موها یدست مایکش آمد.. س لبم
 .. دیبار  یم یآلودگ

 خونه..  یار یب  دی_رمز و رموز کارو نبا

 : دی.. عارف هم خند دیکش ازه ی خم  مایکه س دمیخند یرعل ی حرِف ام نیا از

 ..می.. برو برادیخوابت م   دمی_باشه خانوم.. فهم

 شانه باال انداخت...  یدیق یرو به من با ب   یرعلی عارف چشمک زد و ام یبرا مایس
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 گهید دمی رو ند دریخانم و آقا ح  نی.. اگه پرونی.. شماهم خسته امی_الوند ما بااجازه رفع زحمت کن
 .. ضمنا.. نی کن یشما از طرف ما خداحافظ

 دست دراز کرد و ادامه داد:  یرعل یرو به ام و

 _تولدت هم مبارک.. 

 خانم.. مایس ی.. شماهم خوش اومدیاومد یون.. لطف کرد_ممن

 گفت:  یرلبی آمد و ز رونیگل انداخته از آغوِش عارف ب یبا گونه ها مایس

.. شنیخوب م  نینگراِن حاِل آقا البرز هم نباش گهید دی_ممنون.. تولدتون هم مبارک.. آقا الوند ببخش 
 من مطمئنم.. 

 خوشش لبخند زدم و گفتم:   الِ ی.. به خیدختر نداشتم جز سادگ نیبه ا  یحس چیه

 تنهاست...  نازمیبه هر حال پر  ایباز ب  ی_ممنون.. خوش اومد 

 شد و سر تکان داد:   قتریعم  لبخندش

 _چشم..

تخت بود و چشم و گوش به در دست تکان داد و به سمت پله ها   یکه به حتم رو یالبرز  یبرا و
 که گفتم:  رفت.. عارف دست دراز کرد

 .. امیبمون م  اطی _تو ح

 گفتم:  یرعل ی کوتاه گفت و از کنارم گذشت.. رو به ام یتکان داد و باشه ا سر

 برو سرکار...  ی_تولِد تو هم مبارک.. برو استراحت کن فردا کالس نداشت

 یلحظه ا یسر تکان داد و وارِد اتاقش شد.. راهم را به سمِت اتاِق البرز کج کردم و برا دییتا به
فوت کردم..  رونی.. لبم کج شد و نفسم را نامحسوس به ب میوقفه به هم زل زد یو هردو ب  ستادمیا

نشستم..  خت را از آب پر کردم و لِب ت   وانشیآوردم و ل  رونی قرصش را از کشو ب یجلو رفتم و جعبه 
 بود..  دیاز من بع یحجم از خستگ نیا
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 ..یراحت تر بخواب  یتونیقرصاتو بخور.. م ای_ب

گردنش انداختم و قرص را  رِ ی باز و بسته کرد و من قرص را به لبش زدم و دهان باز کرد و دست ز لکپ
قرص   یگذاشتم و جعبه  یعسل یخورده را رو مین وانِ یو من ل  دیکش یق یبه خوردش دادم.. نفِس عم

 دادم..  یرا دوباره در کشو جا

  یکوه پشتمه... خوب بخواب نی دارم که ع  یبرادر  هی_امروز به خودم افتخار کردم.. افتخار کردم که 
 داداش..

 انحنا لبخند بود من شک نداشتم..  نی.. باز لبش انحنا داشت.. ادمیرا بوس  شی ابرو نِ یشدم و ب خم

 .. ری.. شب بخ یتنهام نزاشت یکرد ی_مردونگ

درست    دریح ی هیرو یب یخلوت ها نیزدم.. ا  رونیاز اتاقش ب بست و من از جا بلند شدم و  پلک
 خّط اعصابم بود..  یرو

  شی.. روبرودیکش یو عارف انتظارم را م زدندیحرف م  یگوشه ا مایو س  نازی گذاشتم پر اطیبه ح  پا
 و تنها گفتم:  ستادمیا

 ! رمینظر بگ  ر یز  ویکی  خوامینفرو برام استخدام کن.. م هی_

 تنها لب زد:  یسوال و مخالفت  چیه  یاو ب و

 کنم.. یم فش ی_صبح رد

کرد و   یخداحافظ  نازیاز پر یکردِن کوتاه یبا روبوس مای را صدا کرد و س مایتکان دادم و عارف، س سر
که  دمیرا د نازیمن هم دست تکان دادند.. دسِت عارف را فشردم و رفت.. پشت کردم و پر یبرا

برگشتم..  تش شدم و به سم مانی راه پش  نِ یگرفتم اما ب ش ی را در پ  خودش را بغل زده بود.. راِه عمارت
 را به دندان گرفت و من انقباِض عضالتش را حس کردم.. نشییلِب پا

 گفتم:  یکردم و در آخر انگشِت نشانه ام را هشدار گونه مقابلش علم کردم و جد نییرا باال و پا حرفم

  یصبرم بش  یآخِر  آستانه  یخودت قطره  نکهی.. قبل از استمیهم ن یرعل ی.. امنازیپر ستمین دری_من ح
 رفتارات بردار.. نیدست از ا
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 .. چه نترس شده بود.. ستادیا یمتر  کی یبه سمتم هجوم آورد و در فاصله  یماده ببر  مثلِ 

متوجه منظورت نشدم اگه  قای! دق؟یدارن.. دوما چه رفتار  یمگه بابام و داداشم چه مشکل نکهی_اوال ا
  یمامانم چ یدیالوند.. شن نکهیبدم.. و ا ی حیتوض  ستی الزم ن یرفتارم نسبت به خودته که حت  رِ ییغت

 برادِر بزرگتر رفتار کن.. ازم دور باش... هیپس مثِل  یگفت.. برادِر بزرگترم

و شلواِر   ی آب راهنِ ی.. خوب براندازش کردم.. پدمیفهم ی بود اما خوب م یلیسخت و صق یها حرف
دختر    نیکه با ا یاز هر حرف ، یاز هر رفتار  ،یاز هر واکنش دمیترس  یتنش بود.. من م یدود نِ یج

را  گشتمبزند ان غی ج نکهیگام به جلو برداشتم و مچ دستش را گرفتم و قبل از ا ک یداشته باشم.. فقط 
 لبم گذاشتم و آهسته گفتم: یسکوت رو  یبه نشانه 

 دارم...  تی تو زندگ یو چه نقش میَ کنم که ک  یبهت حال  دی.. باسین  یمناسب یجا   نجای... اشششی_ه

 بودم اما خسته..  یعصب

 ..نهی ب یم  یکی  هوی_الوند.. ولم کن همه خونن 

  کیکشاندم و رها کردم.. با  یپشت اطی کوِر ح یو باخودم همراه کردم.. به نقطه  دمیرا کش دستش
 و شالش را مرتب کرد.. ستادیگام فاصله ا

 !ستم؟یمن برادرتم.. مگه نه؟! ن نی.. به قوِل تو و پرونهی_بب 

.. جلو رفتم که به درخت  دییاطراف را پا  یو همه  دی داشت.. لب گز یرنِگ ترس و نگران نگاهش
 ... دیچسب

 چرا..؟!  ی_ساکت شد

کرد چند   یم  دادیکه نبِض گردنم ب یبه شدت در هم و درحال  یزدم.. دست به کمر و با اخِم ها  پوزخند
 سر و صدا کنم که اهلش نبودم..  خواستمی.. نمدمیکش قیس عمنف

 ! ه؟یمشکلت چ قای! دقناز؟یپر هی_مشکلت چ 

 هیشد.. سا  کتریکرده بود.. از درخت فاصله گرفت و نزد  دای.. انگار باز شهامت پستادیا نهیبه س دست
 ..دی رقص  یصورتش م یشاخ و برِگ درخت رو ی
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فهمم   یکدومشو بخورم.. نم  یغصه  دیبا دونمید تو دلمه که نم.. انقدر دریی_تو الوند.. مشکلم تو
 .. یستیکه من دوست داشتم ن یاون الوند گهیچت شده اما تو د

دختر درست مثِل همان مرد   نیبود.. ا دریدختِر ح نازی سوزاند.. پر یپوستم را م یناشناخته ا حِس 
دختِر لجوج و  نی.. همنازینه اما پر  دری.. به خاطر حدمیفهم  یسوزاند.. هنوز حرمت م  یم شهیر

 !د؟یفهم  یخواست؟! خودش م  یخواست؟! از من چه م یسرکش.. چه م

  کاریبامن چ یفهم  ی... میهمه عوض شد نیا هویشد که  یشد.. چ یکنم چ ی_هنوز دارم فکر م 
 !؟یکرد

 دهانم را قورت دادم آِب 

 کردم؟! تو بگو..  کاری_چ

.. از هر  دمیشد و با کِف دستم به عقب هولم داد و من کنار کش کتریزد و کالفه نزد یصدا دار   پوزخند
 را به گوشم رساند:   فشی ظر یدو طرف دستش را باز کرد و بلندتر از حّد معمول تارها

  یوقت  ادینم ادت ی! ؟یکرد کاریاون شب چ ادی نم ادتیبگم؟!  دیمن با یعنی! ؟یکرد  کاری چ یپرس  ی_م
 ! چرا الوند؟! هان چرا؟!؟یکرد کاریچ م یالبرز از دکتر برگردوند

 وارِ یبه د دهینوِر چراِغ چسب   رِ ی و صورتش را ز  دیو لبم کج شد.. به سمتم چرخ دمیدر هم کش ابرو
 ..دمیعمارت بهتر و واضح تر د

 ه کنم..به صورتم نگا نهیخواست تو آ  یدلم نم ی_از خودم بدم اومد.. از خودم متنفر شدم.. حت 

حالت   ی .. ب دیفهم یعمِق دردم را نم   نازیداشتم اما پر  ادی گفتن ز یسکوت کرده بودم.. حرف برا من
 گفت:  دهیبر دهیبر هیگر نِ یافتاد و ب هیتنها نگاهش کردم.. به گر

  یبچه بودم.. منو بغل م ی.. وقتشهیکه.. هم یاون الوند  گهی.. د گهی.. ددمی ترس یل ی.. خدمی_ترس
 .. اون الوند که..یستیکرد.. ن

داشت که هنوز همان الوند باشم؟! الونِد گذشته برادر   یامان حرف زدن بهش نداد.. چه توقع هیگر
هنوز باخودم سِر جنگ داشتم..  یکه حت یمن برادر؟!   ایخواست   یمرد م کی بود.. من را به عنوان 
دانست..    یرا با خودش نم  فشی به چه! ذهنم پوزخند زد.. تکل  نازی پرکردم و  یاصال من به چه فکر م 
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  یهنوز از مرحله  نازی کرد؟! پر یزن را در قبال مرد درک م  کی ی فهیدانست.. اصال وظ  یبه خدا که نم
 رد نشده بود و...  یکودک

  یاحترام یبهم.. ب   یکه.. اونطور  ی_فقط چون.. فقط چون اومدم شمال به.. به خودت جرات داد
 ...یو اونطور  ی.. داد.. داد بزنیکن

من و آن پسِر نوجواِن  نِ یکردم تا تفاوت ب  یم یبهش حال  دیبا دست دهانش را پوشاند.. چطور با و
  کیکرد؟!  ی فکر م  یز یروح و روانم بود.. به چه چ یاز ته دلش آرشه  یها هی! گرد؟یفهم یرا م  یبچگ

 شد.. امی شرویا دست مانع از پب یگام به سمتش برداشتم ول

 نشو.. تو.. تو... کی.. به من نزدای_ن

شده بود کنار زدم و   ختهیبه هم ر ناز یرا که از کشمکش با پر میو موها دمیبه صورِت ملتهبم کش یدست
 گفتم: 

 نکن.. هی_آروم باش و گر

 ادهی.. قبول داشتم که زشدیم نیی با شدت باال و پا اشنهیس یبرنداشت.. قفسه  هیدست از گر اما
 کردم.. یکرده بودم اما توقعاتش را درک نم  یرو

 .. به من نگاه کن..نازی_پر

  نبار یو باز جلو رفتم اما مخالفت نکرد و من دست پشِت گردنش گذاشتم.. ا دمیاشکش را د برقِ 
چفت شده  یدندان ها نی و از ب  یکه به سخت یو در حال   دمیچشمش کش یبغلش نکردم.. دست پا

 گفتم:  زدمی حرف م

نکن تا متوجه  هیواست روشن کنم.. پس گر ویزیچ هیبذار   یکردم ول یرو ادهی_اشتباه از من بود.. ز
 ..یفم بش حر

گرم گرفتم و به خودم  یاز هوا ی شفافش افتاد و ازم فاصله گرفت.. دم یدهای به جاِن مروار خودش
 اشاره کردم: 

کم وزن  یدستم بود  هی ی.. اندازه یلی گذره نازدختر.. خ  یم یل یخ یچشم تو چشمم باز کرد ی_از وقت
 نداشتم.. چوقتیخواهر نداشتم.. ه  چوقتیو کم جون.. دوِست داشتم.. چون ه
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 گذشته ادامه دادم:  یادآور یکرد و من با  نیف نیو لرزان.. ف نیبلند کرد و بهم زل زد.. غمگ سر

واسم.. تا  یکرد  دایعنوان پ ی کی.. هزار و قیخواهر، دوست، همراه، رف  دونمیاما بعد نم چکارهی_اول ه
  یتونیچقدر م دونمیشه.. نمب کی جز من بهت نزد یتونم اجازه بدم کس ینم دمیفهم نکهی... تا انکهیا

اجازه   هتو من ب یکرد یبچه خودتو لوس م هی نی که ع ی.. اون وقتگمیاما.. رک بهت م  یبفهم
 .. شیو من آت یکردم تو پنبه ا یهنوز حس نم یخودتو تو بغلم لوس کن  دادمیم

لرزانش را لمس کردم و به خودم لعنت   یو من چانه   دیچشمش چک یاشک از گوشه   دوباره
 .. زدیکرد و آتشم م یام موسوسه  دنشیبوس یفرستادم.. هنوز هوا

مثل خواهر چون  گمیو البرز.. نم یرعل یمثِل ام ی ک ی.. یخونه بود نی_اونموقع تو فقط دختِر ا
 فرق داره.. شهیتا آسمون با هم نیاما حّس االنم زم ینبود چوقتیه

 .. دی.. بادیفهم  یم  دیزند که مانع شدم و سکوت کرد.. باب یباز کرد حرف  لب

وقت جلو   ی تونم دربرابرت خودمو کنترل کنم.. وقت و ب یراحت بود بهت بفهمونم نم یکن  ی_فکر م
و   رتیپا رو دلم گذاشتم.. از رِگ غ دری.. به خاطِر تو.. به خاطر حنازیپر دمی.. عذاب کشیروم بود
 هت نندازم.. گذشتم که نگاه بد ب میمردونگ

 پوزخند زدم..  مهیرا رو به باال سوق دادم و به ماِه ن سرم

دخترو نگه داره اما به عنوان   هیتا حرمت  ذارهیم ییزایمرد پا رو چه چ هی یکنم نفهم یدرک م نازی_پر
  یرو ادهیداره؟! ز یحد هیصبِر الوندم  ی! نگفت ؟ینزد بیبه خودت نه  چوقتیدختر عاقل و بالغ، ه هی

 ... نازیکردم اما تو.. پر

... جلوتر رفتم و آرامتر از  دیفهم  یم  دینداشت اما.. با یهنوز سن  نازیگفتِن حرفم دودل بودم.. پر یبرا
 قبل گفتم: 

به دوتا نگاه و چهارتا حرف و هزارتا بوسه ختم   یو چند ساله.. زندگ یمرد س هی.. من یدختر  هی_تو 
زن   هیبه چشم  ینکنم.. به چشِم خواهر نگات نکنم.. خواست بچه نگات هیبه چشِم  ی.. خواستشهینم

 !؟یخواست ینم نوی... مگه تو انمتی واسه خواستنت تالش کنم بب تونمیکه م
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  ینم یشک و شبهه ا چیاش بهم فهماند که متوجه منظورم شده.. اما من هگل انداخته یها گونه
 خواستم..

 کنه.. نازدختر...  یزن نگاه م هیکه بهت به چشم  هی.. کس دیالونِد جد نی_ا

اش انداختم  چانه رِ یبدنش را حس کردم.. دست ز یاعضا یهمه  یِ انداخت و من گر گرفتگ نیی پا سر
صورتش    یو انگشتم نوازش گونه رو دمیسرخش را د یقرمز و چشم ها یِ نیو سرش را بلند کردم.. ب

 آِب دهانم را قورت دادم.. یو من به سخت دیزدد ی.. ازم چشم مدیکش رهیبه شکِل دا یطرح 

 سخت.. اما من... یل ی_سخت گذشت تا قبولش کنم.. خ

 _الوند...؟!

کردن..   یستادگ یکرد.. چقدر سخت بود در برابرش ا یدلم را سست م یدست و پا شی صدا لرزِش 
 چشم بستم و نفس گرفتم.. 

 _من...

 .. نازی_پر

 حال شمرده شمرده گفتم:  نی.. با ادیبار یم یخستگ  وجودم یاز حرکاتم از همه  م،یصدا از

  یستیاون دختر بچه ن گهی.. تو داینگو.. فقط با من.. با خودت کنار ب یچینگو نازدختر.. ه یچ ی_ه
  یو کجا تمیزندگ یتو بازه اما بفهم کجا یزنونگ یتونم اون الوند باشم.. آغوشم رو  ی.. منم نمنازیپر

 ...ی .. ول دمیندارم.. قول م یباهات کار   یرو بشناس دیجد  نازِ یپر نیا ینتون  ی! تا وقتیمی زندگ

جهت کج شد.. جلوتر رفتم    یداشت قابل وصف نبود.. لبم ب انی جر مشه یکه در رگ و ر یمزخرف  حِس 
 و کناِر گوشش لب زدم: 

 ..! خوادی! مادرت عروس مست ین  ادی_من صبرم ز

  نیفاصله گرفتم و پشت کردم.. ب یازش جدا شدم و گام یو چشم بست.. به سخت   دیخودش لرز به
 برگشت به عمارت بود گفتم:   رِ یاما به سمتش برنگشتم و همانطور که نگاهم به مس ستادمیراه ا

 .. یطی شرا چی.. تحت ه نازیبرادرو بشنوم پر یازت کلمه  چوقتی ه خوامینم گهی_د
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  یام را روگرفتم.. تِن خسته شی اتاق را در پ.. و صبر نکردم و راهِ نیسرکش قانع شده بود.. هم دخترِک 
 خوابم برد....   یکِ  دمیتخت انداختم و بعد از مدت ها نفهم 

 

 

 

 

 

 

 

به عارف که داشت با حرکاِت تند دست با چند نفر حرف    ینگاه میچرمم را از اشکان گرفتم و با ن  ِف یک
 گفتم:  زدیم

 .. گردمیبمون.. برم   نجای_تو هم

 را در آورد   اشی آفتاب نکی و ع دیکش  شیبه موها یدست

 _چشم مهندس.. 

 یاشاره ا ی راحت و ب الِ یرا دوِر دستش چرخاند... عارف قانونمند بود و من با خ  نمی ماش چِ ییسو و
دست   مینفر از کارگرها برا نی.. چندشدیم کیکردم.. هوا کم کم داشت تار یبه انبار را ط دنیرس  رِ یمس

به سمتم  نکهیا ازکه از دور تنها دست بلند کرد و من قبل  دمیرا د  یبلند کردند و من مهندس عباس
را دست به دست کردم و   فمیآمده بودم.. ک  یرعلیام دنِ ید یتکان دادم و پا تند کردم.. برا یسر  دیایب

.. دمیبه انبار رس  یرو ادهیپ قهیقرد شدم و باالخره بعد از پنج د یاکاره مهیاز کناِر مصالح و ساختماِن ن
که داشت  دمی.. راننده را دکردیدودش به شدت هوا را آلوده م یمحوطه بود و بو یگوشه  ی ونیکام
 : دم یپرس کردیم ادهیپ  نیرا از ماش   مانیکه داشت باِر س ی.. از پسِر جوان دیکش  یم گاریس

 !؟یدی_انباردار رو ند
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 .. دیاش کشعرق کرده یِ شان یبه پ یدست

 _سالم مهندس.. چرا تو انباره..

.. شدیبود روشن م  زانیکه از سقف آو ییانبار با چراغ ها ِک ی تار یتکان دادم و رد شدم.. فضا سر
دستش ور    رِ یز  ستِ یتنش بود و داشت با ل یرنگ  یکاربن  یآب  یِ .. لباس سرهم دمیرا د  یرعلیباالخره ام

 یرا سست کرد و گوشه ا   میقدم ها یر ی پذ تین حِس مسئولکار و آ نِ ی ح  دنشیرفت.. د یم
 که در فضا اکو شد:  دمی را شن یرعل یام ی.. دو نفر از پشِت سرم رد شدند و من صداستادمیا

 رو هم..   نینی پخش و پال باشه ها.. مرتب بچ ینجور یهم نمیبب  ام یپشِت انبار.. ن نیبذار  ناروی_ا

نرفتن دودل بودم که  ایرفتن  ی به گوشم خورد.. چقدر متحول شده بود.. برا یباشه چشِم بلندتر  و
به جلو برداشتم و با   یدر آوردم.. گام بمی تلفنم به هوا بلند شد.. پشت کردم و تلفن را از ج یصدا

را  ی وانیمر مِ یمال یزود تماس را وصل کردم و صدا یل ی.. خدمیشرکت پوف کش یشماره  دنِ ید
 : دم یشن

 اب مهندس؟! _الو جن

خاک و نِم فضا را   یاز کنارم رد شد و سالم کرد سر تکان دادم.. بو یخاک یکه با لباس ها یمرد یبرا
 دوست نداشتم.. 

 ..؟! یوانی_بله خانم مر

 واجب بود..  یمزاحم شدم.. ول دی_ببخش

از کارتن ها خم شده بود و داشت چسِب پهنش را باز   ی کی  یرو دمیکه د دمیچرخ  یرعل ی سمِت ام به
 کرد.. هنوز متوجه حضورم نشده بود... یم

 نداره.. کارتو بگو... یب ی_ع

  میانداختم.. شش و ن یباال آوردم و به ساعتم نگاه فی کرد و من کالفه دستم را با ک یکوتاه مکث
 عصر بود.. 
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  یگفتن که منتظر م ی ول رونیب ن یرفت یکشآوردن شرکت.. گفتم واسه سر  فی _راستش پدرتون تشر
 مونن.. منم...

 در هم شد و حرفش را قطع کردم:  اخمم

 !ه؟ی_بابام؟! منظورت ک 

 تر شد..  ظیو اخمم غل دمی را شن   شینامحسوِس صدا یو خنده   مکث

 بازرگان اومدن.. گفتن پدرتونه.. به خدا منم..  دریح  یآقا ی.. ولبی اد یآقا خوامی _عذرم

 شد و حرفش را اصالح کرد:  یشاک شی رفاز پرح خودش

 ! ن؟یاریم  فیکردم اتاقتون.. تشر شونیی_خواستم سِر پا نمونن.. منم راهنما

رفتم.. چرا  یم  یرعلیام دنِ یخودم را گرفتم.. بدوِن د مِ یو چشم بستم... تصم دیکش  یبد رِ ی ت سرم
 آوردم اما دوباره به گوشم زدم و گفتم:  ن ییتلفن را پا یشرکت بود.. چرا؟! حرص   دریح

 کن تا برسم..  ییرا یپذ.. ازش  امی_االن م

زدم و به سمِت   رونی.. از دِر انبار ب دمیراه و قطع کردن تلفن شن نِ یچشم مهندس گفتنش را ب  و
داشت.. سرم رو به انفجار   یدست از سرم برنم  یشده بود و کالفگ یپاتند کردم.. کفشم خاک نیماش

.. دزود متوجه حضورم شدن  ی لیبود و هردو خ ستادهیکه درست کناِر اشکان ا دمیعارف را د بود..
 جلورفتم و دسِت عارف را گرفتم..

 .. ی_خسته نباش

 اومده؟!  شیپ  ی.. مشکلیینجایا دمیاشکان فهم  دنِ ی.. با دیایم یدادی_ممنون داداش.. خبرم 

را زد و خودش پشِت    نیماش موِت یرا به دسِت اشکان دادم و بهش فهموندم که سوار شو.. ر فمیک
تکاند   یشلوارش را م یآورد و پاچه ها  یرا در م  شیمنیفرمان نشست.. رو به عارف که داشت کالِه ا

 گفتم: 

 رفته شرکت.. االنم تو اتاق منه..   دریح  یول نمیرو بب  یرعلی_اومدم ام
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 و دست به دهان گرفت..  دی پرباال شیابرو هردو

 داره؟! نکنه..  کارتی _اوضاع خرابه.. چ

 و گفتم:   دمیپوف کش کالفه

و   کی از ج خوامیعارف.. به اون آدم بگو چشم ازش برنداره.. م ی.. همه چشهیخراب م ی_داره همه چ
.. رهیه م.. هرجا ککنهی که پنهون م یز یکه من خبر ندارم.. هرچ یز ی.. هرچ ارمی سر در ب شی پوک زندگ

خبردار    رشرفتا ی هیبه ثان هی از ثان  خوامی کناِر من.. م ایخونست  یوقت ی.. حتزنهی حرف م  یباهرک
 شم..

 کتفم نشست..  یرو دستش

منم الم تا کام همه   دهیکنه بهم خبرم  یدادم.. هرکار  حیواسش توض  زوی_آروم الوند.. باشه من همه چ
 خبر نذار..  یداره.. منم ب کارتیچ  دریح  نیراحت.. حاال برو بب   التی.. خگمیرو بهت م 

 کردم..  یتوجه  یب کردی و به اشکان که با تعجب به من و عارف نگاه م دمیپوف کش دوباره

 ..یل یعارف.. خ شهیبد م یل یکه خ  بهیباهوشه.. فقط نفهمه تحت تعق  یل یلحاظ کن که خ نمی_ا

 گام عقب رفتم:  کی داد و من  یهوا تاب را گرفت و کالهش را در اشی شانیپ  عرقِ 

 دادم.. ماتومیراحت.. خودم بهش اولت  التی_خ

 و خونسردتر از قبل گفتم:  دمیبه صورتم کش یدست

 نیاالن و تو ا یول ادیبار بهم گفته بود که م نیاومده باشه.. چند ی_فکر نکنم واسه زدِن حرف مهم
 ... تیموقع

 سر تکان داد: مطمئن

 !؟یاومد دید یرعل یتنها نذار.. من حواسم هست.. ام دروی_برو آقا ح

 و با اخم گفتم:  دم یبه کتش کش یدست

 ..رونیب  میری _نه.. گرِم کار بود جلو نرفتم.. من فعال برم.. اگه وقت شد شام م
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بودم که  دهینرس نیو ازش فاصله گرفتم.. به ماش دمیزنگ خورد و من سر تکان دادنش را د تلفنش
بود.. از   ریواِب تلفنش را داد و من سوار شدم.. اشکان استارت زد و من کمربندم را بستم.. ذهنم درگج

در فضا پخش شد.. سرم را   یمی مال ِک یرا روشن کرد و موز نیضبِط ماش  میکه رد شد یخاک یجاده 
 دادم و چشم بستم..  هیتک نی ماش یِ به پشت

 _برم شرکت؟! 

 دادم سکوت کنم..  ح ی تکان دادم و ترج سر

 _چشم..

 گفتم:  شدمیم ادهی و همانطور که پ می دیبعد به شرکت رس قهیچهل و پنج دق قایدق

 .. نگیبذار تو پارک نو یماش یبزن.. برگشت  نی_تو برو بنز

حس و حال وارِد  یفکر و ب  یدور شد.. ب  یشدم و با تک بوق  ادهیپ  فمیگفت و با برداشتِن ک چشم
 یم یز ی به دنبال چ زیم  رِ یخم شده بود و داشت از ز ی وانیشدم و با آسانسور باال رفتم.. مر  شرکت

 رفت..    یبه دست به سمِت اتاقم م ینیگشت و حمزه داشت س

 قهوه؟!  ای  نیخوریم  ی.. چابرمیم یمهمونتون چا یمهندس.. دارم برا نی_خسته نباش

که با حرِف حمزه متوجه حضورم شد دست از گشتن برداشت و قد راست کرد.. اخمم را که   یوانیمر
 لبخند فراموشش شد.. رو به حمزه گفتم:  دید

 .. چکدومی فعال ه ی_دستت درد نکنه حمزه جان.. ول

 ادامه دادم: یوانیرو به مر و

و گفتم زنگ بزن و بپرس   که بهت دادم یاون شماره ا ه ی.. قضینکرد یادآور یرفت تو چرا   ادمی_من 
 .. وقت ندارم گوش کنم..اریو برام ب  سی شد؟! همه رو بنو یچ

 ..دمیوسط د یها ی صندل  یرا رو در یبه داخل باز شد و من ح  یاتاق با تقه ا درِ 

 _چشم مهندس.. حتما...
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 یرا م  یوانیمر ی رهی ... نگاِه خستادیا دریو من جلوتر از او وارد اتاق شدم و ح   ستادیکنار ا حمزه
 .. دو مرد و دو پدر..دمید

 .. نی.. خوش اومددری_سالم آقا ح 

  یجا  دریرا درست مقابِل ح یگذاشت و چا زی م یرا رو  ین یحرف س یلبخند سر تکان داد و حمزه ب  با
 داد.. 

 ... امیپسرم.. بهت گفته بودم که م نمی _سالم.. اومدم شرکتتو بب

 گفت:   دریپرسشگر به من نگاه کرد اما رو به ح حمزه

 !ن؟یندار اجی احت یز ی_چ

براندازم    قایدستش گرفت و عم  نیب شهیدستم را گرمتر از هم  دریرفتم و دست دراز کردم و ح جلو
 کرد.. جواِب حمزه را در همان حال دادم: 

 .. یبر  ی تون یکنم.. م یخواستم خبرت م  یز ی_اگه چ

رفت.. هموز دستم  رونیب  ینیرا برداشت و با س  دریسابِق ح یچا یِ خال چشم گفت و استکانِ  حمزه
 ..دیگرفت و در را به هم کوب وندیپ ن یدستش بود و باالخره حمزه چشم از ا نیب

 .. دری_بفرما آقا ح

رنگش را از نظر   ینشست.. کت و شلواِر قهوه ا یخشک و ادار  یصندل یفاصله گرفت و باالخره رو ازم
آوردم.. من گرمم بود.. کنترِل کولر را   رونی گذاشتم و کتم را ب زی کناِر م نِ یزم  یرا رو فمی گذراندم و ک

 نشستم و گفتم:  شیبرداشتم و روشنش کردم و روبرو

 ... شهی .. سرد می_بفرما چا

 بود..  یاستکان برام کاف  هی_به اصراِر خودش آورده.. من همون 

و   دمیبه گردنم کش یمعذب... دست یل ینگاهش معذب بودم.. خ رِ ی بار ز نیاول یتم.. برا پا انداخ یرو پا
 گفتم: 
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 ..یا گهید زِ ی_اگه چ

 _نه.. اومدم باتو حرف بزنم.. 

به نظر   بی خونسرد امروز عج شهیصورت هم نینگاه ا  نیبازم را بستم و سکوت کردم.. ا مهین دهانِ 
 .. دیرس یم

 .. ستیهدف ن یاومدن اگرچه از قبل هماهنگ شده اما ب نیدونستم ا ی_در خدمتم... م

ابعاِد صورتم را از نظر   یفاصله داد و پرنفوذ همه  یاز صندل ی.. کوتاه و مردانه.. کمرش را اندک دیخند
 داشته باشد..  یر ی ام تاثچهره ِک یم یم یخواستم رو یکردم چون نم یخال یز یگذراند.. فکرم را از هر چ

 اومدم.. اما بذار از اون ده درصد بگم...  زی م نیتو پشِت ا دنِ ینود درصد به خاطِر د ی_درسته ول

 شدیکه داشت از پشِت پنجره رد م ییمایشد و من چراِغ چشمک زِن هواپ نیی باال و پا  میگلو بِک یس
 ...دمید

  یلینه.. اما خ ای یحاالتش شد رِ ییخودت متوجه تغ  دونمی کرده.. نم  ریی تغ  یلیبرگشته خ ی_البرز از وقت 
 بهتر..  یل یبهتِر خ

 حرفش را بفهمم..  یکردم معنا یدر حالتم ندادم و سع یر ییده درصد البرز بود؟! تغ آن

 خونه بمونه.. ن یالبرز تو هم  یاجازه بد خوامی کنم اما ازت م یدخالت  ماتتی تو تصم  خوامی_من نم

زدن.. از  نهیسنِگ البرز را به س نطوریاز گذشته ها خبر داشتم اما ا نکهیشناخت.. باا شدیمرد را نم  نیا
 نکردم...  یبه قلبم نشست اما حرکت  یکه از ذهنم خطور کرد درِد بد یز یفکِر چ 

 ..گمی_بخاطِر بهبوِد حالش م 

 کردم واسه خاطر البرز بوده..  ی_من هرکار 

 ..د یرا جلوتر کش  خودش

 .. شهی _اکثِر مواقع اما نه هم
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سوال   رِ یشد و به صورِت خونسردش زل زدم.. داشت من را ز  کتریبه هم نزد میدو ابرو ستهناخوا
 را به هم فشردم.. میدندان ها ِف ی جابجا شد و رد میگلو بِک ی ! دوباره سبرد؟یم

 .. بار دوم... یبود که البرز رو از اون خونه دور کرد ی_باِر اول وقت

آدِم سرزنگر نبود.. آرامتر و مردانه تر از   کی لحن.. لحِن  ن یخواندم اما ا یسرزنش را از نگاهش م من
 و گفت:  دیکش  ششیبه ر یقبل دست

دونم که عواقبش   ی .. خوب مومرثیک یتو خونه  یخودت برد یبود که البرز رو خودت با پاها ی_وقت
 ممکن بود البرز... یدونست ی.. میدونست یرو م

 ! در؟ی_آقا ح 

زل زدم.. هنوز فکم منقبض بود و حاال درِد رِگ   یچا  مِ یگرفتم و به بخاِر مال  اشره یاز نگاِه خ چشم
 ...کردی م ییخودنما شتری سمِت راسِت گردنم ب 

 کنم..  یم کاری دونم دارم چ  ی_من م

 دمیبرداشتم و د گرمید یپا یرا از رو میبلند شد.. پا یصندل  یتکان داد و از رو دییبه تا  یسر  چندبار
کارم رفت.. سر چرخاندم و به حرکاتش نگاه کردم..   زِ ی پشت م یو به سمِت کتابخانه  را دور زد زیکه م

 داد..   یم زارمآ شتریموضوع ب نیخونسردتر.. هم شهیاضطراب.. از هم یترس.. ب   یحالت.. ب یب

و عذاب رفتن  ینکن.. اگر تو درِد دور  یاما اون بچه رو قاط یکن  یم  کاریچ یدون  ی_شک ندارم که م
 !یمراقب باش  شتریب خوامی... مدهیرو د  بیآس  نیشتریب ن،یاون عالوه بر ا یدیکش

از قبل گرمم شد.. هنوز پشت به من بود و رو به کتابخانه..  شتری.. بدیرس ی با مغزم م یداغ خون
 چشم بستم و گفتم: 

 ..ستمین  یچی _من منکِر ه

 گذاشت..  زمیم یاز کتابخانه فاصله گرفت و کِف دسِت چپش را رو یاخِم کمو با   دیسمتم چرخ به

 تو فشار بود البرِز.. اما... شتریکه از من ب یاون  دونمیکنم هم م یم  کاریدونم چ ی_هم م
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که   یاما اون نه.. اون نگران یبکش  رونی از آب ب متوی خودت گل   یتونیاما نداره پسرم.. تو م گهی_د
 ... نازیبه پر یو نه... و نه حت یرعل ینسبت به البرز دارم نه به تو دارم نه ام

و    دیکوب یم  شهی.. قلبم محکم تر از همستادمیرا دور زدم و مقابلش ا  زیبلند شدم و م  یصندل  یرو از
  ی ترم م  ینگران بود عصب نکهیکرد.. ا یاعصابم را مخدوش م یصالبت و محکم نیبا ا دریح دنِ ید

 کرد.. اما سر تکان دادم و گفتم: 

کنم..  یمراقبت م شتری.. بگمیخوام که اگه جونمم بخواد نه نم  ی_باشه.. من بِد البرز رو نخواستم و نم
 .. چشم...دریچشم آقا ح

..  دریاز آمدِن ح ومرثیخبر داشت و به حتم ک  ومرثیاز رفتن به عمارت ک دری.. حدیکوتاه خند دوباره
 ..دیزد و دوباره خند امنهی شد و با انگشِت نشانه به س کیانگار درست وسِط جهنم بودم.. نزد

باتو و مقابِل   یمن حاضرم حت  ی مقابلم باش یاگه بخوا یمن پشتتم حت یر یکه بگ  ی می_تو هر تصم 
 .. میا سِر فرصت باهم حرف بزنهست که بهتره بعد یخودم بجنگم... اما مسئله ا

که آن همه سال مسائل به آن  یموفق نشدم.. کس  یبخوانم ول  یز یکردم از خّط نگاهش چ یسع
 داشت.. ییباال ییِ کرده بود توانا یرا مخف  یبزرگ

اون  ی.. فقط.. درباره دریآقا ح میدارم.. بهتره تو همون فرصِت مناسب حرف بزن  ییحرفا هی_منم 
 .. یمهمون

 : دم یرا شن  شی و صدا ستادیاصله گرفت و پشِت سرم اف ازم

تو   یکار برا ی جهی کنم چون نت ینم  دییتو فکرت بود از بردِن البرز... من تا یحدس بزنم که چ تونمی_م
 البرز... یِ فعل یمن، حاِل زمان ها یمهم بود و برا

فوق العاده  یدانستم که البرز به محرک یرا خوب م نیشد.. ا میدوباره داداش گفتِن البرز قوِت پاها و
کار   ی جهی نت یدادم... تنها برا  صی را تشخ اشنانه ی زبی و نگاِه ر دمیداشت.. به سمتش چرخ  ازی باال ن

 . دادم. ینم  یحی توض  دریح  یشک نه! اما برا یالبرز را به آتش نکشانده بودم.. ب

 ... نیبه من و البرز لطف داشت  شهی_شما هم 

 شدم.. لب باز کرد و گفت:   رهی چشمش خ یگوشه  نِ یرا مرتب کرد و من به چ  راهنشیپ ی قهی
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و سرعت تو    ینتونم به خوب ینکنه.. ممکنه حت یار یجاها   یلیشدم.. حافظه م ممکنه خ  ریپ گهی_من د
من جاش امنه  یو البرز تو خونه   یرو به کار گرفت یرعل ی ام نمیب  یم نکهی.. اما همامی از پِس کارا برب

 ... زیچ هی مونهی.. ففط مکنهیراحت م  المویخ

از سر   یز ی را لمس کردم.. هنوز چ شمیگذاشتم و با دست آزادم ته ر یصندل یلبه   یدستم را رو کِف 
 دردم کم نشده بود..

  یبگم باهاش زندگ تونمیاونقدر که م.. شناسمیعالئم رو خوب م نیتابه.. من ا یب  نازیروزا پر نی_ا
 ساله خواستم که فراموش کنم اما... یل یگذره.. خ یساله م یلیکردم.. اگر چه خ 

  یصندل  یو من دستم رو دیبه اتمام رس ژنیاتاق خفه شد.. اکس یهوا کبارهی ضربان گرفت و  قلبم
 ! از خواهرش؟!زد؟ی اش بودم.. داشت از گذشته حرف مجمله  لِ یمشت شد.. منتظِر تکم 

 عاشق شده..  نازی_پر

افتاد.. سرم دوران گرفت اما من لبخند زدم.. با   میآخر بود.. رعشه به جان استخوان ها ی ضربه
 و درست مقابِل صورتش لبخند زدم.. اخم کرد و رو گرفت..  نانیاطم

باهم به مشکل   کباریگذره و  یم ن یل از ازدواج من و پروسا نی.. اگر چندستمی ن ی_من مخالِف عاشق 
الوند.. پسِر بزرِگ خونه   گمیفقط به تو م نوی.. امیکردن رو بلد بود یچون راه و روِش عاشق  میبرنخورد

من مسئوِل  ی نهکنم... به عنواِن پسِر بزرگتِر خو  یمخف یلیبازم به هر دل  خواستمی.. نمیمن ی
 ... یدخترم

اش بود..  گذشته یمقابِل تمام خطاها دریح  یاعتراِف رسم نیاول نیآزرد.. ا یحم را م رو  شیصدا غمِ 
فاصله گرفتم و  یحال از صندل  نی .. با ادیرس یکرد و انگار خون به مغزم نم  یدرد م میها قهینبِض شق

... ستادمیا ششلوارم فرو بردم و مقابل  ِب یام را دروِن ج به سمتش رفتم.. هر دو دسِت مشت شده
وجناتش حس   یاز همه  شدیو حّس گناه را م ی.. حسرت.. دور دیبار یاخم داشت و از نگاهش غم م

 کرد...

اون اشتباه رو دوباره   خوامیم.. نمموندم که نتونستم ازش فرار کن  یباِر عذاب وجدان رِ ی_اون همه سال ز
 ...گذرمی فدا کردم.. از دخترم نم  یخواهرم رو تو راه عاشق  یزمان  هی.. خوامیتکرار کنم.. از تو کمک م
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  دیدادم.. حداقل االن نه.. نبا یاجازه را نم نی.. من ادریح  دنِ یبود.. بر نفهم یتالشم بر خونسرد  تمام
 ..دی فهم  یم  یز یاز افکارم چ دیمن بود... نبا یپنهان  ی حاال معشوقه نیهم  نازشیپر  دیفهم یم

 ...ست یبچه ن نازی! پرن؟یدون  یشده اما شما از کجا م  ی_ممکنه درست درک نکنم تو گذشته چ

  شیزود رو گرفت و تا کناِر پنجره پ یل یکوتاه و خ ی هی نگاهم شد و به فکر فرو رفت.. چند ثان خِ یم
 رفت و من به دنبالش رفتم..

 که.. نهیمهم ا دمیاز کجا فهم  ستی.. مهم نستین  یپدر کار سخت هیواسه  دنشی_فهم

 ..دیلرز یبود و مشتم م بمی .. هنوز دستم در جستادم یکنارش ا درست

 ناز ینکردم.. پر دایراه بهم کمک کنه پ نیکنم تا تو ا دایرو پ   یکی_هرچقدر نگاه کردم که بتونم 
بود.. نتونستم ذاتشو عوض   نی من هم یتمام تالش ها ی جهی و نازک دل بار اومده.. نت یاحساسات 

 بود.. الوند؟!  نیهم رشیکنم.. ذاِت عاشق پذ

 کردم.. یخوددار  شیو من از نگاه کردن به چشم ها  دیسمتم چرخ به

 .. تو رو هم به خدا...سپورمی رو به تو م   نازی_من پر

 !سپرد؟یگوشت را به گرگ م ذهنم پوزخند زد..  باز

 ! در؟ی_آقا ح 

 اهیس یها  هی.. قرندمیکتفم نشست و من چشم از ناکجاآباد گرفتم و به سمتش چرخ  یرو دستش
 ... دیغلت یاز خون م یرنگش دروِن تشت

البرز رو   ی.. تونستیاز خواهِر خودم مراقبت کنم.. اما تو تونست شیسال پ  نی_من نتونستم چند
سرپناه.. همونطور که از  هینکردم واسه تو و البرز جز  ی.. من کار یدوش بکشبه  ییخودت به تنها

  هشو ب ستی صاف ن  ی رعلی دلت از ام دونمیم نکهی.. همونطور که با وجود ایکن یبرادرت محافظت م 
به گردنت   یمثل چشمات محافظت کن.. اگر من حق   نازی... از پریار ی خودت نم یو به رو یکار داد

 ..خوامیم نویدارم فقط هم
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از   یاحساِس خطر داشت؟! خطر   درینکردم.. نه.. نه.. ح  یحرکت  چیتماِم طول مدِت حرف زدنش ه در
تر   نیالبرز سنگ تِ ی از مسئول تیمسئول نیتوانستم.. ا  یاما از درون.. من نم  دم یلرز یجانِب من؟! م

 نش را نداشتم.. خصوصا... بود.. من توا

 _من..

 بست و کتفم را گرفت و محکم فشرد..  پلک

راحت   المی گذاشتم و ُمردم خ نیسرمو زم  یکارو برام انجام بده.. بذار اگه روز  هی  نی_مخالفت نکن.. ا
  یخودم م یجلو ی.. باتو حتمیراض یکنه.. من به هر کار  هیهست که دخترم بهش تک  یک یباشه 

 جنگم....

و   ومرثی را به من سپرد؟! به من؟! فکِر ک نازیشد... دخترش را، پر  نییبا درد باال و پا میگلو بِک یس
مثِل خوره به جانم افتاد.. لبم کج شد و ازش فاصله گرفتم.. پشت کردم و دور شدم.. تا   دریحضوِر ح

در ثابت ماند   ی رهیتگدس یحق را نداشت.. دستم رو نی ا دریکارم رفتم و کتم را برداشتم.. ح زِ یکناِر م 
بود و به چه فکر   ستادهیبه سمتش برگشتم.. پشت به من و رو به پنجره ا یمدت  یو با مکِث طوالن

 نیداد؟! خودم از ا یکرد؟! من دشمن بودم.. دشمن... چوپان، تنها گوسفندش را به دسِت گرگ م  یم
نزد..   یاما حرف  ستادیهول شده ا  یوانیمرزدم و  رونیحرف از دِر اتاق ب  ی.. بنازیفکر اخم کردم.. آخ پر

نداشتم... حّس   ییروزها راه به جا نیگردو راه تنفسم را بسته بود.. و چقدر ا کیبه اندازه  یز یچ
 کرده بودم..   ری کرد.. گ  یم ینیسنگ میهاشانه   یانتقام رو
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کردِن چراغ راهنما   کیت  کیپارک کردم و به دِر سبز رنِگ عمارت زل زدم.. ت ابانی خ یرا گوشه   نیماش
 دهیالماس را تازه د یها نی زتری چهارقبر از عز رِ ینداشتم.. تصو  یخط اعصابم بود اما حاِل خوش یرو

  نِ یب  کرد.. سرم را یدرد م امدر گذشته ییانگار و جا دیتپ ی بودم.. پدر.. مادر.. خواهر.. برادر... قلبم نم
قرص را    یِ .. درشتدمیآوردم و بلع رونیقرص ب یفشردم.. از داشبورد بسته ا  یمشت گرفتم و حرص

بار آب دهانم را قورت دادم و سرم را رو به  نینداشت.. چند یتیکردم و اهم یحس م میگلو نِ یب
 ...یگر ید زِ ی هرچ ایگرفتم.. قرص بود  نیرنگ ماش  یسقِف طوس

گشتم.. تنها   یشدم.. امشب تحمِل ماندن در عمارت را نداشتم و شب را به خانه برم  ادهیپ  نیماش از
عارف   نِ یرا فشردم و به سمِت عمارت رفتم.. ماش موتیخواست.. فقط البرز را.. ر  یدلم برادرم را م یکم

و    نجایگذشت و او ا یخودم شک کردم اما خودش بود.. ساعت از ده شب م ی.. به چشم هادمیرا د
در را باز کردم و وارد   دیرفت.. با کل  یروانم رژه م یهوا رو یخواست؟! گرما  یخبر از من چه م یب

  یط یسنگفرش شده را با نگران  رِ ی.. مسدمیخاموش بود و ابرو در هم کش یشدم.. چراِغ اتاق مشهد
و از   دمیشن  یبرق   تاریگسرسام آور  یصدا  یبلند و حت یمکالمه و خنده ها ی کردم.. اما از دور صدا

  یرعلی ام نِ ینداشتم.. از کناِر ماش شی .. گنجادمیکش یاز سر آسودگ یکم کردم و نفس میسرعِت قدم ها
نشسته بودند.. همان  یچوب یتخت ی.. درست کناِر استخر همه رودمیگذشتم و به سمِت چپ چرخ 

  مایو س  نازینشسته بود و پر  یرعل ی.. عارف کناِر ام شدیشناخته م نازیگفت خلوت گاِه پر شدیکه م ییجا
  هیبا تک  دریو ح نیداد.. پرو یگوش م شهیزدند و البرز مثل هم یفاصله رو به استخر حرف م یبا اندک 
هدف سر تکان دادم   ی بار ب نیبودم.. چند  خکوبیکردند و من م یروبرو نگاه م یبه صحنه   یبر پشت

گشتم.. کاش خلوتشان را   یمتوجه حضورم نشده بود و کاش برم یو توان حرکت نداشتم.. هنوز کس
..  دریکردم.. البرز.. ح یقرص را به وضوح حس م یِ کردم.. نفسم تنگ بود و هنوز درشت یخراب نم 

تلفن همراهم حواِس همه را به من  یکردم...؟! قصِد برگشت داشتم که صدا یچه م دی.. بانازیپر
 : م دیرا شن یرعلی ام یجلب کرد و صدا

 آقا عارف... ریبگ  لی.. تحوادیگفتم م نیدی_بفرما د

 یدیببخش یرلب یخار چشمم شد.. جواِب سالم همه را با همان تکان سر دادم و ز دریو ح نازیپر نگاهِ 
  دریباعث شد به ح ومرثیرنِد ک ی آوردم.. اسم و شماره  رونی کتم ب یداخل ِب ی گفتم و تلفنم را از ج 

 نبود و من تلفن را به گوش زدم:  صی نگاه کنم.. رنِگ نگاهش قابل تشخ
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 !ومرث؟ی_بله ک

 پسرم؟!  یی_کجا

آب شناور   یکه رو  یز یچوب داشت چ یبلند شده بود و با تکه ا  مای.. سدمیبه سمت جمع چرخ  دوباره
  یم یاعصابم را خط خط  تاریگ یِ کرد و صدا  یبه من نگاه نم دری.. حدیکش یبود را به سمت خودش م

 کرد: 

 شده؟! یز یو برگردم خونه.. چ نمی_عمارتم.. اومدم البرز رو بب 

 .. اوردیخودش ن یاما به رو امدی کرد.. انگار عمارت بودنم چندان به مذاقش خوش ن مکث

 _از طرِف من ببوس پسرمو.. 

 شده؟! یز ی_چشم.. چ

  یچقدر آرام به نظر م نازیبرِگ درخِت انگور بود.. پر کی باالخره آن جسِم شناور را گرفت.. فقط  مایس
 لباس و دامِن بلندش چشمم را گرفت..   یِ و صورت دیرس

! البرز رو از  ؟یست یو کناِر من و مادرت ن ییبدونم چرا هنوز اونجا  خوامی.. فقط مفتادهی ن  ی_نه.. اتفاق
 !؟یستی ما ن ی. متوجه نگراناون خونه دور کن پسرم.

 و تا گردنم امتداد دادم:  دمیام کشبه چانه یدست

  یکه رفت ستین  یتا بتونم البرز رو به تو و الماس عادت بدم.. زمان کم کشهی م.. اما طول م_متوجه
گذره.. هنوز   یروزا هم م نی.. ایدارم.. باالخره که چ یخوب یهزارمشو صبر کن.. فکرا کیپس حداقل 

 دارم.. کار 

شکالت به   یگرفت... بو یقیفندکش به هوا بلند شد و کاِم عم ِک یو ت دیکش یاز سِر آسودگ ینفس
را کنار گذاشت..   تارشیدست از سِر اعصابم برداشت و گ  یرعل ی مشامم خورد و چشم بستم.. باالخره ام

 تخت رفت عارف به سمتم آمد... یدرشِت رو یدور شد و به سمِت هندوانه  یکه کم یرعل یام

نگفت؟! از خواهرش و برادِر   یز یکه به آب داده چ یی! از دسته گل ها؟ینزد ی حرف دری_خوبه.. با ح
 من نگفت؟! از... 
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  دنِ ی.. سخت نبود فهمدمید یرا م   دری.. من ح دمیپر  ومرثیحرف ک نِ یبود که ب کی نزد بایتقر عارف
 حواسش به من..  یهمه  دستش به چاقو و هندوانه بود و  نکهیا

انکار   ویزیدستم باال باشه که نتونه چ  ی.. جور سمیکه با دست پر جلوش وا میزی .. دنبال چومرثی_نه ک
 کنه...

 آهسته گفت:  یل یو خ ستادیدرست کنارم ا عارف

 ! ستم؟ی_مزاحم ن

 اش نشست.. مردانه راهنِ ی پ یبه باال تکان دادم و دستم رو یسر 

جلو من خم و   ایدن هیبذارم؟!  ارتی تا من در اخت یخوای م یاز من ساخته ست بگو.. چ ی_هر کمک
 ...یسلطنت  نیا عهدِ ی .. و تو ول شنیراست م

 .. کاِر خودمه!ستیدونم اما کاِر تو ن یدونم.. م ی_م

نگاهش به من   قایکه حاال دق یدر یح  یکناِر عارف فاصله گرفتم و آهسته تر از قبل و درست روبرو از
 بود لب زدم: 

 کنم.. یم  نکاروی_به خاطر البرز ا

که به  دمیپر از هندوانه را به دست گرفت و د  یِ نیرفت و س دریاز جا بلند شد و به سمِت ح نازیپر و
 بود.. اخم کردم.. رتمی رِگ غ  یرو  اهشی.. رنِگ نگاِه سدیسمتم چرخ

 _پس تمومش کن! باشه الوند؟!

 تر از قبل گفتم:  مطمئن

 _باشه... 

نداشت.. تا خواستم از کنارش بگذرم   یت یناراحت اهم  ا یبود  یدوباره کنارم قرار گرفت.. عصبان  ارفع
 را گرفت و رخ به رخش شدم   میبازو

 _الوند؟!
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تحمل   ی.. حت ینکن.. حت زمی لبر گهیپره.. تو د تمیظرف ی نگو عارف.. االن به حد کاف یچ ی_توروخدا ه
  متیکه پا توش گذاشتم و به ق هیتونم.. راه ینم  یول ی حرِف حقم ندارم که مطمئنم حق دار  دنیشن

 ... ینکن منصرفم کن ی.. سعیر ینکن جلومو بگ یکنم.. پس سع یخودمم که شده تمومش م ینابود

 کرد..  یفکر کردم که راه تنفسم را باز نم  یباز و بسته کرد و من به قرِص لعنت  پلک

ت عاقبت  گردن و دست مشت شده  یرگ برآمده  نیفهمم ا ی_باشه.. فقط نگراِن حالتم.. من م
 .. یکن یم یباز  شیبا آت ینداره.. دار   یخوب

 .. نازیو پر  درینگاِه ح  نِ ی ذره ب ریسوختم.. ز یدانستم.. اما االن داشتم واقعا م ی دانستم.. خوب م یم

 _نکن عارف.. تو رو روِح برادرت نکن.. 

 ..دمیبرداشت و من پوف کش میاز سِر بازو دست

خودت   یروز   هیبذار منم کنارت باشم..  یالوند.. ول  رمیگ یمن جلوتو نم  ی_باشه داداش.. تو قسمم ند
 راه جهنمم که باشه هستم...  نی.. ته امیو ارتش تک نفره ندار یتک خور  ی و گفت یسادیجلوم وا

 چشم و ابرو به پشِت سرم اشاره کرد و گفت:  با

 ..! میبر ای چه خبره.. ب کننی.. االن فکر م شنی_نگران م

سورمه  راهنِ ی پ ی قهی.. دیخند یبهش نگاه کردم داشت م  ی.. وقتدمیکش یقیبستم و نفس عم  چشم
 آوردم و گفتم:  رونی رنگش را مرتب کرد و من کتم را ب یا

 .. می_بر

 گفت:  نیتخت بودم که پرو ِک یر شد و پشِت سرش به راه افتادم.. نزدزودتر از من دو  او

 .. یخنک ش کمیمادر هندونه بخور  ای _سالم پسرم.. ب

منظِم درون   یاز قاچ ها یکی به دست منتظر بود رد شد و همزمان  ینیکه س یناز یاز کناِر پر عارف
 را برداشت.. رو به همه سالم کردم و گفتم:  ینیس

 _سالم.. چشم..
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 گفت:  جانیبا خنده و با ه  یرعل یتخت نشستم که ام لِب 

 صابونه رو بابا..  یک یهندونه رو من انتخاب کردم اون  نی.. انی بب نجاروی_داداش ا

..  امدیلبخند کش ناز  یبه طرح  ی و لبم حت دمیاز خودم د یکم یرا در فاصله  ناز ی.. پردیبلندتر خند و
داشتم.. دست دراز کردم و برداشتم و  یو حال خفگ نازیچشمم به پر کیبود و  در یچشمم به ح کی

 کتم را کنارم گذاشتم...

 کرد..  یم کیرا به لِب البرز نزد  یسرخ یداشت هندوانه   مایس

 ..یخورد یدرد هی_پس باالخره به 

 تخت گذاشت و گفت:  یدستش را رو  یِ ن یس نازی.. پر دیخند  هیاز بق شتری ب  یرعلیحرفم ام نیا با

 کنم..  زونی_الوند بده من کتتو آو 

رفتم.. اخم  یم  دیبود و با یجهنم راِه رفتن نیبرنگردم.. ا  ممیتا از تصم  زدی.. حرف نم زدیحرف نم   کاش
 کردم و گفتم: 

 خونه! گردمی.. من شب برمخوادی_نم

 _چرا؟!

 من جواب داد: یبزنم عارف به جا یحرف نکهیو قبل از ا دیپرس دریرا ح نیا

 ..میپروژه کار کن هیرو  دی_با

نشست..   مایشکست خورده عقب رفت و دوباره کناِر س نازیچشم از من برنداشت و پر دریح  یول
 به هندوانه زد و با دهان پر گفت:  یگاز  یرعل یام

 عسله..  نیریگرفتم.. ش ی چ نی_بخور بب

 و رو به من گفت:   دیبه همراِه پسرش خند نی پرو و

 استراحت کن.. کمی! دارنیوقت شب هم دست از سرت برنم  نیبود مادر؟! آخه ا ی_تلفنت کار 
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 گاز زدم و گفتم:  یل یم یجواب دادن هندوانه را با ب یجا به

 ..نمی_فقط اومدم البرز رو بب 

 گفت: دستش را در آِب استخر شست و  یرعل یسر تکان داد و ام  دریح

 برات کنسرت اجرا کنم.. خوامی! میر ی_االن که نم

 ..دیفهم یداده بود و تنها او حالم را م هیتخت تک یها لهیبه م عارف

 _هستم.. پاشو بزن.. 

را به دست گرفت.. به   تارشینشست و گ  یصندل  یخشک کرد و رو نشی را با شلواِر ج سشیخ دستِ 
نگاهم را حس کرد که به  یِ نینشسته بود و انگار سنگ  مایو س ناز یپر نِ یب  قای.. دقدمیسمِت البرز چرخ 

کرد انگار   ستهانداختم.. پلک باز و ب میلبها یانحنا را به زحمت رو نیو من لبخند زدم.. ا دیسمتم چرخ
  یشد.. نفس  ریبه قلبم سراز کجای ا یرامِش دن دانست که آ  یداد و فقط خدا م یداشت بهم قوت قلب م 

سرم   یو رو ستادیچسباندم... عارف به سمتم آمد و کنارم ا میهندوانه را به لب ها یو خنکا دمیکش
 خم شد..

  یرعل یام یوقت  یرو تحمل کنم.. ول  یبرق   تاریگ یصدا ک یکردم به روز مجبور شم از نزد ی _فکرشم نم
 ..ی.. حداقل خوبه که تو هستارمیهم ب  مایخواست نتونستم نه بگم.. اصرار داشت س

مانده بود را با آب فرو   میکه مثِل استخوان در گلو یز یهمان چ  قایپر کردم و دق یآب وانِ یپارچ ل از
  یب نزدم.. در آخر  ینبود اما تا آخر گوش کردم و حرف  یدادم... کنسرِت دلچسب   هیتک  یدادم و به پشت

سر تکان داد و  مایسرفتم..  شی البرز پ یروزمره از جا بلند شدم و تا کناِر صندل یتوجه به حرف ها
 البرز خم شدم و کناِر گوشش لب زدم:  یمغموم تر سکوت کرد.. رو نازیپر

 دارم.. اجی_به کمکت احت 

  دریرد و به ح.. گردن کج کدیفهم  یحرفم را م یپرفروغش زل زدم.. شک نداشتم معنا یبه چشم ها و
 انداخت اما گفتم:  ینگاه مین
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 نه.. فقط من و تو..  دری_نه البرز.. ح

اش مردانه ! چند بار به سرشانه دیفهم ی.. البرز مدیفهم ی... مستادمیو من صاف ا دیدر هم کش ابرو
رنگش را از نظر گذراندم.. چقدر رنِگ سرِخ لباسش بهش   یلبخند زد و من رِژ صورت  مای ضربه زدم.. س

 ...ومدیم

 .. مگه نه آقا الوند؟! می بر  ی.. آقا البرز هم مییجا یینمای س یپارک می بار بر هیکاش  نازی_پر

 دوِر گردنم حلقه شد..  یرعلیام دستِ 

 _من موافقم... مگه نه داداش؟!

 و نگاهش.. لبش را از هم فاصله داد و گفت:  نازیپر

 .. میری.. هممون باهم مانیتونن ب  ی_آره.. مامان و بابا هم م

 گفت:  یرعل یرو به ام یوافر  جانِ یو با ه  دیکِف هر دو دستش را به هم کوب مایس و

 ... شهیم یعال  یل ی_خ

نگاه   شیرو شی پ یحالت به صحنه  یکه ب  دمی... عارف را دشدیم ی.. عالشدی سر تکان دادم.. م من
 را به قصِد عمارت ترک کرد.. من چندان وقت نداشتم...  اطی ... از جا بلند شد و حدریکرد و ح یم
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مغازه ها بود   یگذشتم.. نگاهم به تابلوها ابانی به دست از عرِض خ فیساعدم انداختم و ک یرا رو کتم
ظهر   ازدهیانداختم..  ینگاه میو به ساعتم ن دمیشاِپ مورد نظر رس  یو فکرم هزار جا.. باالخره به کاف

را هل دادم و با چشم به دنباِل عارف   یا شهیآمده بودم... دِر ش نجایاز شرکت به ا کراستیبود و من 
تکان   یکه از طبقه باال دست دمشی به اطراف نگاه کردم و در آخر د یشتر یگشتم.. نبود و من با دقت ب

نشسته بود.. معطل نکردم و درست   یساله ا یس بایداد و من به سمِت راه پله رفتم.. عارف و مرِد تقر
قسمت نشسته  نیتر ییدو دختر در انتها مابود و جز  یخلوت   یلیشاِپ خ  ی.. کاف ستادمیا زیکناِر م 

 بودند.. هردو از جا بلند شدند و من دسِت هر دو را فشردم.. 

 _سالم..

  نیدقت کنم که عارف ا شتریکردم ب یگردِن مرد توجهم را جلب کرد و سع یشکِل رو  رهیدا یِ خالکوب 
دار و   قه یشرِت   یکرد؟! ت یبهش اعتماد م  یکاِر مهم  نیچن کی یشناخت که برا  یمرد را از کجا م
  ینار ک یِ صندل  یبه تن داشت.. من بعد از عارف ومرد نشستم.. کتم را رو یارتش  ِب یشلواِر شش ج 

 و عارف گفت:  نیزم  یرا رو فیگذاشتم و ک

 که بهت گفتم.. اسمش بهراِم.. تو کارش هم ماهر... هیدوستم همون نی_ا

 انداخت..  زیم یآورد و رو رونیب  یز ی که به کمرش وصل بود چ یکوچک  ِف یک از

 نکن.. بذار آقا خودش بفهمه.. ی معرف ینطور ی_آدمو ا

را به  زیم  یرو یبردم و کاغذها شی داشت.. اخم کردم و با مکث دست پ یو الت  یکوچه بازار  لحنِ 
و هر دو را از   دمی.. چشم باال کشومرثیبود و ک   دریاز ح یعکس دمیکه د یز یچ  نیدست گرفتم و اول 

 نظر گذراندم و گفتم: 

 ! ؟یگرفت یک  ناروی_ا

 ..زِ ی و ساعتش هست.. من کارم تم  خی_پشِت هرکدوم تار

 و گفت:  دیکش  شیپ  یصندل عارف

 ! ؟یکن کاریچ یخوایماجرا م دنِ یعکسا و فهم  دنِ ی_الوند..؟! بعِد د

 کنم.. یراجع بهش فکر م دم یو فهم دمید ی_وقت
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به کارش اعتماد  ی لی.. خدیبار ی و از جا بلند شدم.. از نگاِه بهرام تکبر م دمیعکس ها را د  یکی  یکی
 دادم و گفتم: یعکس و مدارک را درونش جا یبرداشتم و همه   نیزم ی را از رو فمی داشت.. ک

 عارف..  ای_با من ب 

 بلند شد که بهرام جاخورد..  عارف

 ! ؟ی_پس من چ

 را به دست گرفتم و گفتم:  کتم

 _به کارت ادامه بده.. نگراِن دستمزدت نباش..

 چشِم راستش گذاشت..  یرا رو دستش

 ..ادی دست به نقد خوشم م  ی_رو چشم.. از آدمها

 گفت:  یلب ریو ز ستادیرنگش را برداشت و کنارم ا ی من کِت مشکهم مثلِ  عارف

 ! ؟ی! فکر کردم؟یری_کجا م 

 و گفتم:   ستادمیشاپ ا یاز کاف رونی کرد.. ب امی راه افتادم و عارف همراه به

 کار دارم..  ییجا رمی_تو برو شرکت من م 

 _الوند؟!

 گفتم:  یمن محکم و جد و

بهرام باشه به نظر   نیکه خودم خراب کنم.. فقط حواست به ا ومدمین  نجایکنم.. تا ا ینم  ی_فعال کار 
 عارف؟!  یکن یم دایهارو از کجا پ قهیعت ن ی.. اادینم  یآدِم درست

 و گفت:  دی گونه و گردنش کش یو دستش را رو  دیخند

پول وسط باشه هست.. من   ی.. تا پاهی_از صبح با هزار نفر آدم سر و کار دارم.. نگران نباش پسِر خوب 
 .. برو به امان خدا...یزنی گدار به آب نم  یازت راحته.. ب المیخ
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تا مرِد کت    دمیراه مکث کردم و کنار کش  نیتلفنم ب یزدم اما با صدا رونیمتوقف شد و من ب آسانسور
نفسم را    نازیپر یآوردم و شماره  رونی کتم ب ِب ی از کنارم رد شود.. تلفن را از ج یپشِت سر  یِ وار و شل

 تلفن را به گوش زدم..  یمعطل یگرفت.. ب 

 _جان نازدختر؟!

 حرف داشت...   مکثش

 _سالم.. الوند؟!

 ه!و ملتمسان یو خبر  یجور لحِن سوال کی.. شهیفرق داشت.. با هم شهیالوند گفتنش با هم نیا

 ! ؟ی_جانم؟! تو خوب

 دونم...  ی_نم

اکو  میکه صدا یخنک و آنقدر خال  یلیاطرافم خنک بود.. خ  ی.. فضاستادمیگلداِن درخِت کاج ا کنارِ 
 .. آهسته تر لب زدم: شدیم

 !؟یی_کجا
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 داشت..  یگرفتگ  شی و صدا زدی هم مثِل من آهسته حرف م او

دلم گرفته..  یلیکردم... الوند خ  یالبرزو دادم.. داشتم دق م یاالن داروها نی _خونه.. تو اتاقم.. هم
 دلم... 

 نبود.. یفرصِت مناسب  واقعا

 ! ست؟ین یرعل ی_ام

 کنن!  یکار م  یقیاز همون دوستاشه که باهم موس ی کی .. گفت تولد رونی_نه.. با دوستاش رفت ب

چشمک  می مدار بسته برا نی بود و دورب وارید یرو  یبه خصوص ی.. نقوِش برجسته دمییرا پا اطرافم
 زد...

 _الوند؟!

 حرکت لب زدم:   نیپشت کردم و با کمتر نیدورب  به

 دنبالت؟!  امی من ب یخوای_م

 ! ؟یایم یعنی عی ی ی_

از دستم   ینکرد و من چه کار  یدانستم... انگار از سکوتم برداشت خوب یخودم هم نم  یرا حت  جوابش
 آمد..  یبر م

باخودم کلنجار رفتم که زنگ نزنم.. اما.. اما نتونستم..  یل ی.. به خدا خزدمیزنگ م دی.. نبادی_ببخش
 من.. من فقط..

 : دم یحرفش پر نیب

 نکن..  تی _نازدختر.. خودتو اذ

 فوت کرد و من شرمش را حدس زدم..  رونی به ب  کجایرا   نفسش

 اگر.. اگر تونستم...  یول  دمیکار دارم.. بهت قول نم کمی_من االن 
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 واریبه د دهیچسب یانداختم.. پنجره  ینگاه میشرکت ن  یِ ورود رِ ی رت دادم و به مسدهانم را قو آِب 
 داد... یشب را نشان م   یکی تار

 عمارت..  امی درست کن.. م ی قورمه سبز  هی_واسم 

 حاِل نفرت گرفتم جانشیگرفت.. از ه یرنِگ شاد شیصدا  یآن به

 ! من.. من واست درست کنم؟!؟یکرد یهوِس قورمه سبز  یعنی  یعنی! ؟یگیم ی_جد

 ! امی_آره نازدختر.. حاال برو و خودتو سرگرم کن.. منم به کارم برسم که زودتر ب 

 گرما را با شدت حس کردم.. خونسرد بودم اما...  کهویدستم مشت شد و  نِ یب فیک

 ...  برم که درست کنم.. فعال خدافظ...زِ یقربونت برم چشم.. پس من.. چ ی_اله

 دم: جان لب ز یب

 _خداحافظ...

  یمنش زِ یکه پشِت م  یشرکت رد شدم.. زن  یِ از چهارچوِب دِر ورود نیتوجه به دورب یقطع کردم... ب  و
َلخت و   یمات ماند و بلند شد.. پوزخند زدم و چشم از موها ی لحظات یبرا دنمینشسته بود با د
 روشنش گرفتم.. 

 _سالم.. منتظرتونن!

  یبه در زدم و ب یرفتم.. تقه ا  ومرثیمن تنها با تکان دادن سر اکتفا کردم و به سمِت دِر اتاق ک و
چرم و   یکرد.. بو  یبه من نگاه م  یکارش نشسته بود و با ژسِت خاص زِ ی مکث وارد شدم.. پشِت م

 چوب و شکالت به مشامم خورد..

 _سالم..

 ..ستادمیوسِط اتاِق بزرگش ابه هم خورد و بلند شد.. من در را بستم و  ژستش

 _سالم پسرم...
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انگشتش قرار گرفت به   نِ یکه ب  میسمتم آمد و دست دراز کرد و من دستش را فشردم.. بازو به
 تنِد شکالتش را به حلقم فرستاد..  یبو شنهی با س نهیشدم و س دهیسمتش کش

 پسرمو... ننیخونه اما بذار همه بب  یومدیم  خواستی.. دلم می_خوش اومد

 تنها لب زدم:  یحرکت و حالِت خاص  چیه یازم فاصله گرفت... ب  و

 .. یکن  یمعرف یباشه که منو به کس نیکردم به خاطر ا یفکر نم  امیب  ی_زنگ زد

پا   یچرم نشست و پا رو یمبلماِن سه نفره  یاش فضا را پر کرد.. ازم فاصله گرفت و روخنده  یصدا
 ... اهیانداخت.. جورابش درست همرنِگ کفش و شلوارش بود.. س

 ..گمیبهت م نی_بش

نشستن باز کردم...  یکتم را برا یگذاشتم.. تک دکمه  نیزم  یرا دست به دست کردم و رو فمیک
 شدم..  لیبه سمتش متما  یرفت.. درست کنارش نشستم و اندک یاز صورتش کنار نم  یلبخند لحظه ا

و   رمیگ یم  یمهمون هیکنم  ی.. اگه قرار باشه تو رو معرفبیالونِد اد ستین یسادگ نیتو به ا یِ _معرف
 کنم.. ی کل تهران رو دعوت م 

 داشت..  انیپوستم جر ری ز یمخوف جانِ یداشتم.. ضعف.. سردرد.. ه ینیسنگ  احساِس 

 ..ومرثیک نمی ب ینم  فاتیتشر  نیبه ا یاز ی_من ن

 نش ثابت ماندرا  یدر هوا تکان داد و رو یدست

 خبرت کردم..  ی.. واسه کار مهمتر اد یخوشت نم زایچ نیشناسمت که بدونم از ا ی دونم.. اونقدر م ی_م

 هوا مطبوع بود.. یدما نکهیرنِگ فضا حاِل گرما داشت باا یی .. نوِر طالدمیبه صورتم کش یدست

 شنوم.. ی_م

گذاشت   یرانم م یدستش را پشِت کمرم و دست آزادش را رو تی میشد و همانطور که با صم  کترینزد
 گفت: 

 .. نجای... چند روز قبل اومد ادری_ح



 سکون

651 
 

 ...دم ید یکه نم یاز روبرو نگرفتم.. نقطه ا چشم

 من.. ازم خواست دوِر تو و البرز رو خط بکشم... دی_اومده بود به تهد

کنترل داشتم.. فقط  نیزم ینزدن روضربه  یبرا میبه پاها  ینداشتم.. حت یعکس العمل چیه همچنان
 شد.. نیی باال و پا  میگلو بِک یس

کردم بهش بفهمونم که من به خاطر زن و   یالبرز و الماس رو نشون دادم.. سع  یِ _بهش مدارک پزشک
که   ینه چندان خوب یبه جبران گذشته  خواستیبکنم.. دلم م یپسرم و سالمتشون حاضرم هرکار 

 قبول نکرد..  یول میمرد و مردونه باهم حرف بزن  میباهم داشت

 .. دمیاش رو دو صورِت تازه اصالح شده  دمیسمتش چرخ به

 !؟ی _چرا همون روز نگفت 

و باهمان حالِت خاِص چشم  امدیحال از موضعش کوتاه ن   نیسوال را نداشت.. با ا نیانتظاِر ا انگار
 من هم داشتم بهم زل زد..  دیها که شا

اما  دادمیدارن و من بهش حق م  یپدر  یدوتا مردن که هردو ادعا یردم صحبت هاک ی_چون فکر م 
کنه..  یم ت یمنو اذ نییببرم و شما دوتا هنوز اونجا شی پ  یکه کار  ستمیمن ن ن یا دمید ی.. وقتیوقت

 .. یالبرز رو کجا نگه داشت ینیو بب  یچشماتو باز کن خواستمیم

 تکان دادم و لبم کج شد.. سر

 بود؟!  یچ شی واست؟! حرِف اصلخ یم ی_مگه چ

  یق یبه دست گرفت و پک عم اشیی طال یگار یرسی خاموشش را از ز مهین  گارِ یکشان بلند شد و س پوف
و من چشم از مجسمه   ستادیراه ا نیاز دود فرو رفت.. ب  یپشت هاله ا رشیتصو  یلحظات یزد و برا

 گرفتم.. واریبه د دهی چسب یبرهنه  مهین ی

 ..ترسهی_قدرت.. از بازنده شدن م

نداشتم اما  دیقطع شد.. بهش د  شی پاها ی.. چند گام برداشت و پشِت سرم صدادمیدر هم کش ابرو
 ..دم ید یم  ییروبرو یپنجره  ی شهیازش در ش یمحو یلیخ ی هیسا
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 کنم؟!  کاری چ دی_با

دور فوت کرد اما باز غلظتش راه نفسم  یرا به نقطه ا گارشیمبل خم شد.. دوِد س یآمد و رو کینزد
 را گرفت.. 

  ینم ی من باهات مخالفت یخوای رو م  دری.. اگر اون دختر.. دختِر ح هیبرنامه و هدفت چ دونمی_نم
 ... یتو به الماس دل بستم.. ول نیع  یطیشرا هیکنم من خودمم تو  یکنم.. چون درک م

زدم و درست   یپاشنه پا چرخ  یقابل کنترل نبود.. از جا بلند شدم و او قد راست کرد.. رو پوزخندم
 .. ستادمیمقابلش ا

 ...یچ  ی_ول

و به   دیخوش حالتش کش یبه موها  یداشت.. دست یبود هماهنگ   بشی که سِرج یو دستمال   کراوات
  رونیب یه باز کرد بسته ابزرِگ کارش.. در گاوصندوق را ک  زِ یسمِت گاوصندوقش رفت.. درست پشِت م 

 و به سمتم آمد... دیکش

 ...ری بگ نوی_ا

 !ه؟ی_چ

 داد و من ازش گرفتم و همزمان گفت:  یرا تکان دستش

گذشته.. از   یمن تو تمام سالها یِ الماس.. مدرِک دل نگران  ی_مدرِک اثباِت حرفام.. مدرِک قتِل خانواده 
 ...ین یب  یتو نگذشتم.. نتونستم که بگذرم.. باز کن خودت م

آوردم و ازش فاصله گرفتم.. چند   رونیدرونش را ب  اِت یپاکِت کرم رنگ باز بود و من با دست محتو درِ 
را   یکه درست فرِق سِر مرد یجوان و اسلحه ا درِ یمعتبر از دادگاه و پاسگاه.. چند عکس از ح یبرگه 

  یم ی.. "هرکجا بر تمشناخ یرا م دریکوتاه.. دستخِط ح یرفته بود.. پدِر الماس... چند نامه نشانه 
 نکن"  یکشمت" "پسرات دسِت من امانتن.. کاِر اشتباه

لب   ومرثیپرت کردم.. کالفه بودم.. رو به ک  زی م یدستم را رو اِت یمحتو یرا نگاه نکردم و همه  هیبق
 زدم: 
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 ؟!کنم کاری چ دی! باه؟ی_فکرت چ

 انداخت و گفت:  زی م یبه مدارِک رو ینگاه میزد و دوباره به سمتم آمد.. ن  لبخند

.. اما من با  فتهینگه داشتم تا جون تو و البرز تو خطر ن   یهمه سال قاتل بودن اون مرد رو مخف نی_ا
.. بهت قول دادم بسپرم  یزودتر تمومش کن  خوامی .. ممیقدرت برگشتم.. واسه پس گرفتِن زندگ

 نکن پسر...  دی دستت.. پس منو ناام

 نداشتم.. تنها لب زدم:  یحس چیه یبرا  شی بود.. من گنجا ی از کالمش جار  حرص

 _باشه.. 

و بدون   ستادمیراه ا  نِ یرا به دست گرفتم اما ب فمیباِز کتم را بستم و ک یازش فاصله گرفتم.. دکمه  و
 به سمتش بچرخم گفتم: نکهیا

 ! ومرث؟یک یچ  ی.. ولیول  یالماس شد یمثل من دلبسته  ی.. گفتیرفت جوابمو بد   تادی_

 فوت کرد.. رونی که به ب یو نفس دمیرا شن   مکثش

 ! نینکرد.. هم یبامن سازگار   ادیز یزندگ   ی_ول

 گفت:  دهینرس رهیحرف تا کناِر در رفتم و دستم به دستگ یب

 ...شهیاما پاره نم رسهیما،  به مو م یرابطه  سمونِ یر نیدونستم ا ی.. می_حقا که از خون من
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خاموش   یک ی عمارت جز  یچراغ ها یبود و همه  روقتیپارک کردم.. د یرعل یام نیرا کناِر ماش   نیماش
کردم و کفشم را   زانیآو  یو کتم را به چوب لباس فیک  شهیوارد شدم و خسته تر از هم  دیبود.. با کل

 یصدا  داشتمبه سمِت پله ها بر یدر را بستم و گام  نکه ی .... اما همدمیپوش  ییآوردم و دمپا رونیب
 باز بود..  یبه سخت می.. درست در چهارچوِب آشپزخانه.. چشم ها دمیرا از راست شن نازیپر

 ..یکرد رید کمی_سالم.. 

انداختم.. اما خانه در   ینگاه مین در یحضوِر ح  یِ احتمال رِ ی سه ساعت ناقابل.. پوزخند زدم و به مس فقط
 خورد..  یبه خاطر خدا به چشم نم  یحت  ینور  چیاز آشپزخانه ه یفی فرو رفته بود و جز نوِر ضع یکی تار

 .. دیببخش دی_سالم نازدختر.. کارم طول کش

 انداخت..  ری و مغموم سر به ز نهیبه س دست

 .. ی_حداقل بگو که گرسنه ا

 ...یل ی_خ

 ..دمیشن یم  یبه سخت خودم یخش داشت.. حت میصدا

 کنم.. ی من برات شامو گرم م ای _پس.. ب

خسته بودم اما... سر تکان دادم و او جلوتر از من پا به آشپزخانه گذاشت.. انگار فقط عمارت    یلیخ
..  دمیرا پشِت اجاِق گاز د  نازیرفتم و پر  شی.. پدمید یکرد و تار م ینم یار یهم  مینبود، نوِر چشم ها

  یرا مالش میاما با دست چشم ها زدی نشستم.. نور چشمم را م زی محکم تر گام برداشتم و پشِت م
داد.. انگار  ی نزدم.. اما داشت عذابم م یرا حس کردم و حرف  میها قهیدادم.. برخورِد دستش به شق

که داشت  یبرنده ا یها غی انگشت، ت یرفته بود.. جا نی به همراه داشت حاال از ب  شهیکه هم یآرامش
 حال دم نزدم..  نیافهماند.. با یبهم م یکرد درد را با ابعاد باالتر  یم یمغزم را سالخ 
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 ..یعذاب بد ینطور یخودتو ا ستی.. به خدا الزم نیینجایو به خاطر من ا  یستی_اگه گرسنه ن

 گفتم:  دروغ

 کوچولو سردرد دارم.. غذا گرم نشد؟! هی_نه نازدختر.. هم گرسنم هم خسته هم 

 ام..دانست دروغ گفته ی را آهسته فوت کرد.. انگار م  فسشن

 .. دمیهاتو ماساژ م قهیشق  کمی.. تا اونموقع یصبر کن   کمی دی_نه.. با

 و به زجر دادنم ادامه داد..  دمیچسب  یصندل  یِ پشت به

 ..یموند یم  داریوقت شب ب نیتا ا  دی_نبا

 تونستم.. یبار بود الوند.. نم  نیاول نی_بهت قول دادم برات شام درست کنم.. بعد از سالها ا

که درست    ینرم  ینزدم.. خم شد و من بوسه  ی.. اما باز هم حرفزدیحالم را به هم م  یقورمه سبز  یبو
ز حصار  که خودم متوجهش نشده بودم نشاند حس کردم و سرم را ا یظیاخِم غل یو رو میوسِط ابروها

 کند گفتم:  یفکر  نکهی... قبل از ادمیکش رونیدستش ب

 شامتو..  اریکنم.. ب ی_دارم ضعف م

 .. دمیکوتاهش را شن یخنده  و

 _چشم..

لرزان بشقاِب  یو زعفران مقابلم گذاشت و با دست ها د یاز برنج و سف  یازم فاصله گرفت و بشقاب و
 شست... ن یصندل یخورشت را کنارش هل داد و خودش کنارم رو 

 ..یدوست دار  نی_بخور بب

و نگاهش   دیدرخش یم ی قاشق و چنگال به دست گرفتم و به صورتش زل زدم.. مثل مهتاب یکرخت با
به لب زدم.. طعِم دهانم تلخ بود   یداشت.. قلشقم را از خورشت و برنج پر کردم و به سخت یبرق خاص

 اما گفتم:  دمیفهم  یرا نم  دیکه با یشک آن طعم   یو ب

 همونطور که ازت توقع داشتم..   قاینازدختر.. دق هی_عال



 سکون

656 
 

کرد   یعمرش نگاه م یصحنه  نیچانه زد و انگار که به دلچسب تر  رِ ی و هر دو دستش را ز دیخند  لبش
.. خشم.. انتقام و  نهی و شش سال ک  ستیپر از ب  یداشت؟! مرد یمن چه حاِل خوب  دنِ یبهم زل زد.. د

  نِ یب  اخواست گردنش ر یدانستم.. چقدر دلم م ی! کاش مد؟ید یاز من چه م ازنیاز درد.. پر یکوه
از لبخند کش   ینداشتم.. لبم به طرح  نکاریا یبرا  یبزنم برو اما توان ادیدستم فشار بدهم و بر سرش فر

 آمد و دل به دلش دادم..

 رو دوش تو.. فتهی غذا درست کردن ب تیخانم استراحت کنه.. مسئول نی از فردا پرو یخوای_م

 انقدر خوشمزه شده؟! یعنی_

 و با سر جواب مثبت دادم.. دمیرا از زهر پر کردم و به دهان گذاشتم و به زحمت جو یبعد قاشقِ 

 ..یتو بگ   ی.. باشه هرچیخوشحالم کرد  یل ی_خ

 شود..  داریب  یالتر رفته بود و ممکن بود کساز حد با  شی صدا دیفهم  یداشت که نم جانی ه آنقدر

 سر به البرز بزنم.. هی دیبخوابم.. قبلش با رمی و م خورمی_تو برو بخواب.. من م

نگاِه   رِ یزل زد و دست برنداشت.. ز میرحمانه به چشم ها یاصال حرفم را متوجه نشد که آنطور ب  انگار
 شد..  شقدمیپ ف یظروِف کثبرداشتِن  یغذا را خوردم و خودش برا یهمه  اشره یخ

 _نوش جونت قربونت برم.. 

شدم.. پشت به من و   کیو بهش نزد ستادمیفاصله گرفت اما من ا زی حماقت.. از م ای بود  تیمعصوم
 شست..  یسر و صدا ظروف را م نیداشت با کمتر یی ظرفشو نِک یرو به س

 ! ناز؟ی_پر

 .. هنوز لبخند به لب داشت.. دیسمتم چرخ به

 ! زم؟ی_جونم عز

و   دیکامال به سمتم چرخ دهیترس دی و نگران و شا دیلبخند از لبش پر کش دیمن را د ی افهیق یوقت  یول
 تکان نخورد..  دهیترس نازِ ی.. جلوتر رفتم و پردی چک یکه از دستکشش آب و کف م دمیمن د
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 ! ؟ی_ا ال الوند ت ت تو خوب

 نفس فاصله داشتم.. کی یبه اندازه  نازیچسباندم.. حاال با پر نکیسدو دستم را به  هر

 خوب فکر کن..  یجواب بد  نکهیقبل از ا پرسمیسوال م هی_ازت 

.. سردرد  زدمیحرف م  یپا بند بودم.. به سخت یرو ی.. من به سخت دیلرز ینفسش از ترس م  یحت
 .. دیترس  یمرِد رو به موت م  نی از ا نازیگرفت و پر یتوانم را م یداشت همه 

 _ب باشه.. بپرس...

 !؟ یکن  یم کاری باشم.. با من چ  تیزندگ  یها نی زتری_اگه من قاتِل عز

  نازیو پر قهی دق کی.. هی.. چهل ثانهی.. ده ثانهیثان کیو واج براندازم کرد و من منتظر ماندم..   هاج
 نگاهم بود.. خِ ی همچنان م

 !؟ی کن  یم کاری د جواب بده.. بامن چ.. زویکن یفکر م  یل ی.. خهی_طوالن

 _الوند.. من...

  یالبرز هم راه م یپا.. من به جا یگام دور شدم.. هنوز محکم بودم و رو کی فاصله گرفتم و  ازش
 ... شدی... قلبم داشت مچاله مشهیبود.. هم ن یهم شهی.. همدمیجنگ  یاو م یرفتم.. به جا

 .. یاگر اون آدم تو باش یبخشم.. حت  یرو نم  یآدم نیهمچ  چوقتیبخشم.. ه  ی_نم

 .. مثِل من...دیبخش  ینم  نازیپر
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 یداشت... به سمِت دکه  یتلفن همراهم دست از سرم بر نم ی برهیساعت بود که و میاز ن شتریب
 یز ی کردم.. از التهابم چ  زیام سرراز آب را به معده یم یو تا ن دمیخر یآبمعدن  یِ پارک رفتم و بطر  یابتدا

آزارم   شتری ها ب  نیماش  یدر پ  یپ  یو عبور و مروِر آدمها و بوق ها میکم نشد و گرما و آفتاِب مستق
  رِ یزنگ زدم.. مس ییرزای شرکت را رد کردم و به م یفکر شماره  یآوردم و ب رونیب  بمیداد.. تلفنم را از ج 

به سر دِر مطب انداختم..  ینگاه میرا زدم و ن  موتیرساندم.. ر نمیآمده را برگشتم و خودم را به ماش 
را باز کردم و   نی به گوشم خورد دِر ماش هک ییرزایم ی.. متخصص مغز و اعصاب... صدایاح ی دکتر ر

 چشم از مطب گرفتم و سوار شدم.... 

 خدمتم الوند جان..   .. دریزن ی_سالم.. به دلم افتاده بود که زنگ م

 انداختم و کمربندم را بستم.. یکنار   یصندل  یرا رو یآبمعدن  یبطر 

 ..!خوامی_سالم.. چندتا سوال دارم.. کوتاه و کامل جواب م

 یگرفت و من از دور و دورتر شدن صداها ینزدم.. داشت از جمع فاصله م  یکرد و من حرف  مکث
فوت کرد متوجه نشستنش   رونی که به ب ییباز از هوارا بست و من   ی.. دِر اتاقدمیفهم یاطرافش م

 شدم...

 _چشم.. اگه بدونم حتما..

 ... یدون ی.. شک ندارم که میدونی_م

  نِ یب  ییگشت و درست جا یآمد و برم یحرف ها تا پشت زبانم م یل یرا روشن کردم.. خ  نیماش کولر
 صاف کردم و گفتم:  نهی.. سشدی م  دهیو خاکسترش به حلقم پاش سوختیاز اسم الماس م امنهیس

 آشنا شد..؟!  ومرثیبا برادِر ک  ی.. چطور گمیخانومو م یمهر  در،ی_خواهِر آقا ح
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 را زدم و چشم بستم.. ریو آفتاب گ زدیچشمم را م د یخورش  دیو سکوت کرد.. نوِر شد دیکش هوم

 ..؟!یبدون یخوای_چرا م

فوت کرد و   رونی و قاطع بودنم شد که نفسش را پوف مانند به ب یمتوجه جدرا ندادم و انگار   جوابش
 از جا بلند شد.. 

بوده تموم شده الوند.. من   ی.. هرچادی سال گذشته.. نبِش قبر گذشته ها به کارت نم یل ی_خ
 .. خوامینم

 حرفش را قطع کردم:  یظاهر  یمتینبودم اما با مال  خونسرد

برم سراغ خود  ای  یگیهمه فتنه به بار آورد.. بهم م  نیکه ا هیچه اتفاق نی فقط بدونم ا خوامی_م
 ..ییرزاینداره م  یاون روزها دِل خوش یِ ادآور یاز  یدونیکه م  دونمی.. مدریآقاح

تلخ تر..   شهیکرد و طعم دهانم از هم ی.. سرم درد مدمیکش شمیبه ته ر ی باز کردم و دست چشم
خواستم..   یمغزم را هدف قرار داده بود و آرام و قرار نداشتم.. من جواب م یدر پ  یپ  یانفجارها

 بود..  ردهوقت بود که راه من را گم ک یل یام گرفت.. آرامش خکه روحم را آرام کند.. خودم خنده یجواب

به   نطوریا ی عنیدل نه صد دل عاشق شد..  هی دیرو د یبار اول مهر  یبرا  ومرثیبرادِر ک  اسر،یکه  ی_روز 
  قایدق رید یل ی.. خدنیفهم  رید  نویالت و اوباش و خوشگذرون بود و همه ا هی  اسری .. اما ومدینظر م

 افتاد سر زبونا و نشد جمعش کرد..  یکه اسم مهر  یوقت

از فرق   اقی نداشت.. عرق دق یمن حال چندان خوب یعمو یِ رت ی غ یروبرو زل زدم و لبم کج شد.. ب به
  یشدم.. نبض یو من داشتم خفه م  دیچک یم شمیته ر یانتها یو از کناِر گوشم رو  دیجوش  یسرم م

 را هدف قرار داده بود  میها قهیدرست شق 

خوِد   تشویبرادِر بزرگتر بود.. مسئول  دری.. آقاح رهی باعث شد طعمه قرار بگ نمیبود.. هم ییبایزن ز ی_مهر 
  ی.. با آبرواسریتونست رو حرفش حرف بزنه اما  ینم   یانداخت.. کس دریرحمان خان به گردِن ح 

که  یاسر ی وکه رسوا شدا بود  ی از خواهر  تی نداشت جز حما یچاره ا دریکرد و ح یرحمان خان باز 
  یفهم  یند.. مبودم الو دریکرد.. من تمام مدت اون روزا کنار ح یم یسنگ انداز   یهرروز به هر بهونه ا

 فتهی اسم و رسِم خودت و خاندان و خواهِر پاکت سر زبونا ب یفهم  ی! م؟یچ  یعن یخواهر   یِ عفت یب
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کرد درسته..  یکرد که فکر م ویدونست و کار یخودشو مقصر م دری! حاره؟ی مرد ب هیبه روِز  یچ تونهیم
 .. نیسنگ یل یداشت الوند.. خ ینی سنگ یبها

  یِ شد.. هنوز با همان سخت کترینزد شیکرد و صدا یتک خنده ا ییرزایدهانم را قورت دادم که م آِب 
 سابق خوب بودم..

 ! ه؟یچ تی_سوال بعد

 .. شدیدستم مچاله م ریبشدت در هم گره خورده بود و ناخواسته فرمان ز میابروها

 آشنا شد؟!  یالماس چطور  یبا بابا دری_آقا ح 

 دانست  ینداشت و خوب م یکردم اما راه فرار   یحس م یزدن هر حرف  یرا برا  دشیترد من

 کرد با زن و بچه هاش.. یم یرحمان خان بود.. از اول تو همون خونه زندگ یاز آدمها  یک ی_هوشنگ 

 و پر درد..  قیزدم.. عم   پوزخند

باهم در ارتباط   ومرثیو ک  دریو شش ساِل گذشته ح ستی که تو تماِم ب یموضوع خبر داشت نی_تو از ا
 بودن؟!

  یهر سوال  یتر.. خبر نداشت.. خودش را برا ظیتر بود و اخم من غل یطوالن شهیسکوتش از هم نیا
 ..ن یآماده کرده بود جز ا

 ! ییرزایداشته باشم م ی خوب  یبرات برنامه  دی .. شازنمی_بهت زنگ م 

 گوشم زدم:  و دوباره تلفن را به دمیرا شن   شیآوردم اما صدا  نییرا پا  تلفن

 ... یرسی حتما به کرم م  یبزن لی رو ب یهر باغچه ا  ی_به خودت فرصت بده الوند.. پا

 ی قهیکت و   یِ ... تنگشدیمطب زل زدم.. رفت و آمدش قطع نم یتکان دادم و دوباره به ورود سر
 نکردم  یحرکت  چیداد اما ه یآزارم م راهنیپ یبسته شده 

 ! میزن یدفتر.. باهم حرف م  یا یب  یتونیم ی_اگه بخوا

 همه سال... نینگو خبر دارم ا دری_به آقا ح 
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 پشت خنجر نزده بود؟! اما حرفم را ادامه ندادم... از

 _خداحافظ...

کرد... تماس را قطع کردم و استارت   یدرد م ژنیفشاِر کمبود اکس رِ یز میها هیکوتاه بود.. ر ایدن سقف
را   ومرثی ک ،یرعل یرفتم.. ام یفرو م شتریو هرلحظه ب زدمی پا م زدم.. باتالق بود و من داشتم دست و

 شهیرا هم  نشیسنگ ی هیاس درینرفته بود و ح  امی هرگز از زندگ ومرثی... کایکشانده بود  امی به زندگ 
  ومرثیانداختم.. از ک ینگاه میسر من و البرز نگه داشت.. ناباورانه سر تکان دادم.. به ساعتم ن  یرو

کج   بیرا به سمِت عمارِت اد  رمی ساعت از روز شرکت بود و الماس عمارت.. مس نیخبرداشتم.. ا
با کت و شلوار در را باز    یو نگهبان  دمز یبوق کشدار  یدِر ورود یِ کردم.. عزمم جزم بود.. درست روبرو

  تیتعلل کرد که دو تک بوق زدم تا رضا ر،ی باز کردِن مس یمکث من را شناخت.. اما برا یکرد و با اندک 
که به محِض ورودم تلفنش را   دمیجلو د ی نهیداد و در را تا آخر باز کرد و من از کنارش گذشتم.. از آ

در را نبستم.. با گام   یشدم و حت  ادهیپ نی شناختم.... از ماش یمآورد و من مخاطِب تماسش را  رونیب
در   یبعد خدمتکار  هیثان  یو زنگ در را فشردم... درست س ستادمیو بزرگ ا یبلند مقابِل دِر چوب  یها

 را باز کرد 

 _سالم..

پسِر ارشد خانه را نداشت.. زن ماتش برده بود که با دست در را به داخل هل    دنِ یانتظار د چکسیه
 .. ستادمیدادم و درست وسِط سالن ا

 ...فیت تشر  ومرثیآقا ک ی.. و ول نی_س س سالم آقا.. خوش اومد

 .. باالست؟! نم یومدم الماس رو بب _ا

 بود و من اخم کردم... دهیهنوز به در چسب ری.. متحدمیرا نداد و من به سمتش چرخ  جوابم

 کن..   یی_خانوم کجاست؟! منو راهنما

 گام به عقب برداشت... کی دهیباز بود و من جلو رفتم.. ترس مهیهنوز ن  دهانش

 و الماس خانوم..  ستنی ن ومرثی_آقا ک
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کوبِش    یگرفتم.. صدا شی از کنارش گذشتم و راِه پله ها را در پ یحرف  چیه  یو ب دمیخند  یحرص
که در بسته شد و خدمتکار به   دمیکرد و شن یکف اعصابم را متشنج م یها کیسرام  یکفشم رو

  وارِک یبا د ره یدا می.. درست همان ن دمیو به چپ چرخ  ستادمیپله ها ا یسمتم پاتند کرد.. درست باال
 .. خدمتکار کنارم قرار گرفت.. ستادیا یکه الماس م  یا شهیش

 شن..  یعصبان  ومرثیکنم.. ممکنه آقا ک یوقت از روز خوابن.. آقا خواهش م نی_الماس خانوم ا

 تر کردم...  می انداختم و لحنم را مال ی نگاه میصورتش ن  به

! االن هم اتاقشو بهم نشون بده! نهیبگو؛ الوند اومد مادرشو بب   ومرثی_نگران نباش.. از طرِف من به ک
 حاال...  نیهم

و به خدمتکار که انگار متقاعد شده بود  دمیمادر حالم منقلب شد.. ابرو در هم کش یلفِظ کلمه  از
 گفتم: 

  یِ دن یپس تو برو و نوش رسهی_اتاقش کدومه؟! نگهباِن دِم در به آقات زنگ زد.. مطمئنم زود م 
 من هم آب... یمخصوصشو آماده کن.. برا

بخورد.. خدمتکار با   ییکتم را باز کردم و با شل کردِن کراواتم، به گردنم اجازه دادم هوا ی دکمه
 دراز کرد و گفت:  یدستش را به سمت یدر هم و کامال ناراض یابروها

 .. ارمیاتاق.. من.. من برم براتون آب ب  نی_ا

نداشتم.. خدمتکار که از   یادیوقِت ز  ومرثیک  دنِ یدستش را دنبال کردم و سر تکان دادم.. تا رس رِ یمس
 شد به سمِت اتاق الماس رفتم و هنوز دست دراز نکرده بودم که خودش در را باز کرد..   ریپله ها سراز

 !؟هیبود سم  ی_ک

او   دنِ یمن را نداشت و من انتظاِر د دنی.. او انتظاِر دمیاو جاخورد دنِ یمن و من با د دنِ یبا د الماس
  یرا م  فشیظر یشانه ها یکه پهنا  شانیباز و پر ی رنگ و موها یدر آن لباِس خواِب بلنِد صورت 

زن با همان   نینداشت و انگار ا ش یذره آرا کی یبود... حت  یرنگ  نیهم قایالبرز دق یپوشاند... موها
 کرده بود..  ریی تغ  یلینامفهوِم گذشته خ رِ یتصو

 ... نجایا ی_الوند؟! ت ت تو.. ا
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.. مادرم بود اما به خودم  دیکش یم دک یبود... اسم مادر را  بایچشم برداشتن نداشتم.. واقعا ز تاِب 
 شدم..   رهیبود خ دهیکه به دِر اتاقش چسب ی گل یِ زدم و رو گرفتم و به تابلو  بینه

 .. میحرف بزن دی_با

.. کنار  دییو اطراف را پا دیکه گردن کش دمینشان نداد و من منتظر ماندم.. در آخر د یواکنش چیه اول
 رفت و گفت: 

 مادر..  ای_ب

  زی.. میاشراف  یدونفره  یو تخت ادیبا وسعِت ز یاز کنارش گذشتم و پا به اتاق گذاشتم... اتاق مردد
  یبرا  یی... چشم چرخاندم و باز هم خلوتشان انگار جاومرثیاز الماس و ک  ییپر از عطر و تابلو یشیآرا

بود و پشِت پلکم داغ و پر حرارت.. الماس پا برهنه تا کنار تخت   نیسنگ امنهیمن و البرز نداشت.. س 
 و همانجا لِب تخت نشست.. دی لباس خوابش پوش  یرا رو   ینازک رِ یرفت و حر

 نگفته بود.. یز ی به من چ ومرثی .. ک یایم م_خبر نداشت

 کناِر تخت بود و هنوز آباژور روشن..  یعسل  یقرص رو یها جعبه

 _خبر نداره.. اومدم که.. با تو حرف بزنم...

 کنم.. یتوجه  یب  دیرس یکه تا کمرش م  شیموها یکردم به بلندا یسع

 !؟یمن اومد دنِ ید ی_فقط برا

 میاما سرجا ثابت ماندم و به ابروها خواستمیحرف بلند شد و به سمتم آمد.. نم  نیبا گفتِن هم و
 اخم ندادم.. هر دو دستش را بلند کرد و دو طرف صورتم را قاب گرفت..  یاجازه 

 _اومدم چند تا سوال بپرسم الماس.. 

ادم د یحق م  ومرثی.. به کدمیرا د  شیدندان ها دیسف ِف یو چشمش برق زد و من رد دیخند  لبش
صورتم   یرو شیانگشت ها ینکرده بود.. جا یمن و البرز مادر  یزن باشد اما برا نیا یدلبسته 

 .. زدیزبانم نبض م   ی.. حرف روسوختیم

 _به من نگو الماس.. بگو مادر..
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 یِ شاد یآوردم.. برق ها  نییبه لمِس دستش نداشتم اما.. هر دو دستش را گرفتم و پا  یحس چیه
من به نوازش عادت داشتند.. حاال که از  ی... دست هادیلرز ی دلم منگاهش خاموش شد.. دستِ 

و چروِک    نیچند چ  یبه راحت شدیم  دمید یصورِت همچنان خواب آلودش را م  شیآرا یو ب کینزد
 ..دیرا د چشمش یگوشه 

 _الماس.. به من گوش کن...

خانواده و  یاعضا ی.. غم از دست دادِن همه دیشد ی.. افسردگشدیدکتر در سرم اکو م یها حرف
 باخودم کلنجار رفته بودم اما...  یلیخ  نجایآمدن به ا ی از بچه ها... برا یدور 

 .. ی.. من به درک.. چرا البرز رو تنها گذاشتیبدونم چرا رفت خوامی_م

شد..   رهیو مثل مجسمه بهم خ دیو خودش را بغل زد.. حس از نگاهش پر کش  د یکش رونی را ب دستش
 ... دیو به خودش لرز دیکه رنگش پر دمید

 !؟ی_تو چرا اومد

 .. دیسمتش رفتم اما خودش را عقب کش  به

 برو..  نجای.. از ا یباش   نجایا دینبا ست ین  ومرثیک ی_وقت

خواستم او را تحت فشار بگذارم.. دستم را به   ی.. نمستادمیکرد.. سرجا ا یم تمیاذ یناگهان رییتغ نیا
بزرگ راه نفسم را  یپرتقال  یبه اندازه   یز یالبرِز دوساله چ یادآور ی باال آوردم و با  میتسل ینشانه 
 بست 

که چرا البرز رو تنها  یجواب سوالمو بد خوامیکنم.. فقط م تتیاذ ومدمی_باشه الماس.. من ن 
 .. ینکرد یکن  ریدم شکمشو سبهت التماس کر ی.. چرا وقتیگذاشت

عالئم را بلد بودم..  نیو من ا  دیلرز ی.. به وضوح مد یچشمش چک یپلک زدن اشک از گوشه  یب
 ادیدانستم.. با البرز خوب  یم  یداشت که به خوب  ی... عواقِب بد یعصب یتشنج.. لرزش ها  ینوع

 گرفته بودم...
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بچت برگرده خوب  یخودت به دکترت نگفت منم پسرت.. الوند... مگه  نی_الماس.. آروم باش.. بب
.. پس یکردن رو بلد  یمادر  ی.. مگه نگفتیشیخوب م ش یو ببوس  یبغلش کن ی! مگه نگفت؟یشیم

 .. نیخرج کن.. منو بب 

 را مچاله کرد.. راهنمی پ شی کردم و پنجه ها ریاس امنه یس  نِ یرفتم و تِن لرزانش را ب جلو

  کاری چ ادیاز دستم برن یاگه کار  ینتونم؟! نگفت  یدی.. نترسیبچه ول کرد هیبدونم چرا منو با  خوامی_م
 کنم؟!

را چنگ زد و  راهنمی پ شتریو ب شتری لرزش را به من هم منتقل کرده بود.. ب نیو هم دیلرز یم  دیب مثل
و  دمید دی که کش ین ی.. خدمتکار را با هدمیشن یم شدی خارج م شیکه از گلو  یمن اصواِت نامفهوم

 گفتم: 

 .. بذار بهش آب بدم..اریب  وانوی_اون ل

دست   یو سبکش را رو فیشود الماس زانو شل کرد و من انداِم ظر کینزد هیسم نکهیقبل از ا اما
  و زانو زدم و سرش  ستادمینداشت.. کناِر تخت ا یزد.. مثِل پر کاه سبک بود و وزن  غی ج هیگرفتم و سم

شد و من را   هگرفتِن آب بلند شوم دستش دوِر گردنم حلق یبرا نکهیبالش گذاشتم اما قبل از ا یرا رو
 به خودش چسباند و من مات ماندم.. 

 نرو..  نجایتونم.. توروخدا نرو.. از ا یدونم.. نم ی.. من نمومرثی.. ک ومرثی_ک

دوِر گردنم آزاد کند و من با لرزِش  کرد دسِت الماس را از  یبود و تالش م  ستادهیکناِر تخت ا هیسم
  شدیدوِر گردنم تنگ تر م یو عقب رفت.. حلقه  ستی.. با دست اشاره کردم عقب بادمیلرز  یالماس م
  یومرث می الماس من را ک  یداشت وقت یاحساس شدیکردم... م یدست وزنم را کنترل م کیو من با 

 ! د؟ید

 .. آروم باش...نجامی_آروم باش الماس.. من ا

  یرا از رو  شیاما گوشم از اصواِت نامفهوِم الماس پر بود.. موها دمیشن یرا م هیسم ی هیگر یصدا
 ..دیزاللش را به نگاهم دوخت و لبش لرز یصورتش کنار زدم و چشم ها

 ! آروم باش.. به من گوش کن... ؟یشنویمنو م ی_صدا
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 گفت:  هیگر نیملتمسانه و ب را لمس کرد و سر کج کرد..  شمیآزادش ته ر دستِ 

 ... ترسمیم یر ی_نرو.. تو که م

دستش تنگ تر شد و من سرم را درست کناِر گوشش بردم   یآورد؟! حلقه  یهمه توان را از کجا م نیا
 و گفتم: 

 به من گوش کن..   ی.. ولرمیکجا نم  چی ! هرمی_الماس.. منم الوند.. پسرت.. باشه نم

 بدم.. یرو چ ومرثی.. من جواب آقا کستی.. خانوم حالشون خوب نن یای ن نجای_آقا.. گفتم ا

 تکان دادم و گفتم: دست

 ..رونی _آب رو بذار و برو ب

اشتباه   ومرثیزن من را با ک  نیکرد.. ا یگردنم را لمس م یشده بود و حت شتری دسِت الماس ب نوازِش 
 ... دیشن  یگرفته بود و انگار نم

 آخه... ی_ول

 ..دمیپر  هیحرف سم نِ ی اندامش جدا کردم و ب یخت فشردم و بدنم را از روبه ت شتریرا ب دستم

 زنگ بزن..  ومرثی.. برو به ک رونی _ب

 کردم و گفتم:  میبدنش تنظ یرا رو  رشیحر یچشم گفت و رفت.. گوشه  هیسم

 .. الماس به من گوش کن... ادیم  ومرثی_ک

که بود دستش را از دور گردنم باز کردم   یو من به هر زحمت  دیلرز یکرد.. هنوز م هیبلند بلند گر الماس
را به لبش زدم   وانیسِر الماس را گرفتم و از بالش جدا کردم.. ل  رِ یآب را برداشتم و ز وانی.. لستادمیو ا

  رهیخ رهی کمتر شد و چشم باز کرد.. خ  شیها هیو به زحمت چند جرعه به خوردش دادم.. شدت گر
 براندازم کرد و گفت: 

 تونم...  ی.. نمومرثیتونم ک ی_من نم

 !و؟یالماس؟! چ وی_چ
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داد و من   یگفت.. دستش را در هوا تکان م یم انیشده بود و داشت هذ یدچار شوک عصب  الماس
 مستاصل تنها نگاهش کردم.. 

واهر و برادر  پدر و مادر و خ   ی.. وقت خوامیندارم بچمو م  چکسوی.. حاال که هاریپسرمو ب  ومرثی_ک
 ... ومرثیک ارشی.. باری.. الوندو ب یر ی گیندارم.. چرا بچمو م 

را پشِت سرم حس کردم و   یداخل شدِن کس مهیگذاشتم و قد راست کردم.. سراس یعسل  یرا رو وانیل
به الماس انداخت.. لبم کج شد و    ینگاه میبه من و ن  ینگاه  می.. ندمیرا د ومرثیزودتر از تصورم ک

قرصش را برداشت و با آب به  یخم شد و الماس را بغل زد.. بسته  ی جیو گ  یبا ناباور   ومرثیک
 کرد.. یرا تکرار م  شیخوردش داد و الماس مدام حرف ها

ل .. قوشمی.. من خوب مری.. اونارو ازم نگاری ... الوندو بخوامی.. پسرامو مری.. بچه هامو نگومرثی_ک
 .. خوامیخوب باشم.. بچه هامو م دمیم

شکافت.. تا به  یالماس مغزم را م یآهسته  یادهایمقابلم زل زده بودم و داد و فر یبه صحنه  من
رنگ به رو نداشت و حاِل بدش را تنها   ومرثیک البرز را خواسته باشد؟! ایبودم الماس من را  دهیحال د
  شیموها ِط تا وس قهیدرست از کناِر شق ی و رگ زدیم ی به سرخ  شیدانستم.. رنِگ چشم ها یمن م

  نیو من انگار به زم ختیر یکرد و اشک م  یامتداد داشت.. هنوز الماس در آغوشش التماس م
 ..دمی را شن ومرثیخشداِر ک یبودم.. صدا دهیچسب

..  نجاستیالماس.. الوند ا ی.. خودتو نابود کردهیکاف گهی.. دارمی.. بچه هاتو مارمی.. مزمی_باشه عز
 .. آروم باش...نجاستیپسرت ا

اما نگاِه پرحرِف   دمشید یبود و نم  ومرثی.. صورِت الماس در آغوِش کدی خند  هیگر نِ یب  الماس
 بود.. دمیدرست مقابل د ومرثیک

.. همه منو ول کردن.. به خاطِر من خراب شد.. به خاطر خودم همه رو از دست دادم.. ستی_ن
 ..اریشد.. برو بچه هامو ب  یچ  ومرثیک

  رونی و از اتاق ب  دمیبه صورت ملتهبم کش یدست ومرثی بستم و رو گرفتم.. پشت به الماس و ک  چشم
.. از کنارش  ختی ر یکه اشک م دمیو د دیعقب کش  دنمیبود و با د ستادهیدر ا  رونِ ی ب هیزدم.. سم

عرق بودم   س ی شده را نداشتم.. خ  نیعمارت نفر نیرفتم.. تحمل ماندن در ا نیی گذشتم و از پله ها پا
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در خشک   یدستم را رو ومرثیک  یبودم که صدا دهینرس نیگرفتم.. اما هنوز به ماش  یو داشتم گر م
شدنش    کیها خبر از نزد زهی له شدِن سنگر ینشان ندادم.. صدا یواکنش چ یاما ه ستادمیکرد.. ا

از هم  نیدِر ماش کی یکتفم چشمم را بست.. درست با فاصله  یرودستش  ینی داشت و سنگ
 ...میبود ستادهیا

 ! نجا؟یا یاز من اومد  خبری _چرا ب

 گفتم:  سوخت یبدنم از لمِس دست و تِن الماس م یجا  یکه جا  یاز سِر درد زدم و درحال یپوزخند

 که... دمی_اومدم از مادِر البرز بپرسم چرا رفت.. اما... شن

.. باهم.. اون میگرفت میتصم هی.. من و الماس باهم یکن  یدرک نم  طشوی.. نگو که شرامارِ ی_الماس ب
 .. ارهیتو داره بهش فشار م دنِ یو د هیبد طیشکننده شده.. تو شرا

 کردم  اخم

حرفا..  نیا  ومرثیو تو گذشته مونده؟! ک رهیگ  یاشتباه متوام.. چون منو با تو  هی_چرا.. چون من شب 
که از مرگ فرار   ی.. زن یفهم  یکه ناخواسته بچه هاشو ول کرده.. تو نگو که تفاوتشو نم  هیزن  یحرفا

 کنه..  یجا از دست داد، بچه هاشو ول نم هیکرده بود و کل خانوادشو 

  یحلقه کرد و برا  میدستش را دوِر بازو نباریا اما در را دور زد و دمیکش رونیدستش ب  رِ ی را از ز کتفم
 .. نفسم تنگ بود.. واقعا تنگ... میباهم چشم در چشم شد یلحظات 

 منو هم بشنو.. ینداره.. محاکمه نکن پسر.. بمون حرف ها یدرست ی_الماس حافظه 

بودند و  ستادهیا نمیدرست سمِت راسِت ماش  یدادم.. سه مرِد کت و شلوار  ریینگاهم را تغ  رِ یمس
 .. دیتاب  یم  میکه مستق یو لعنت بر آفتاب دمیشن یم ک یپارِس سگ را از نزد

  رونی اتفاِق اون روز رو بدونم... الماس تو اتاق بود و تو با کمربند از اون اتاق ب خوامی _باشه.. بگو.. م
 کرد و تو... یم هی.. گریاومد

افتادم.. من و  ریداده بودم اما خودم گ  یرو فرار  اسریآورد..  یشت بهم فشار م دا دریبود.. ح دهی_ترس
کنه اما به من نه..  یبه دوتا بچه رحم م دریبود.. اونموقع گفتم ح یسخت ِط یالماس و دوتا بچه.. شرا
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شما رو    دریشد.. ح  ری د یمجبور شدم شمارو ول کنم و برم.. اما نتونستم موندم که شما رو ببرم ول
 داستاِن الماس... یوالیاخودش برد و من شدم هب

رفت.. به  لی تحل  شیو رفته رفته صدا دیلرز  یم میبازو یرو   ومرثیسوخت.. دسِت ک  یم  مینیب ی غهیت
 گفتم:  یدادم.. فکم منقبض شد و با نگران صیاز حّد صورتش را تشخ  شیب  یو سرخ دمیسمتش چرخ 

 !رمی_به خودت و الماس برس.. من م

  شتریب  زیرا که بست دور زدم و از دِر عمارت خارج شدم.. همه چ نی را گفتم و سوار شدم.. دِر ماش نیا
 گرفتم...  شیجنگ شباهت داشت تا اتفاق... پوزخند زدم و راِه خانه را در پ کیبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

از فکر و ذهن و قلب و حالم نداشتم.. حاال که شرکت دسِت   یتخت البرز بود و خبر  یام روخسته  تنِ 
  یاز اتاق داشت خودکش رونیکردم.. تلفنم ب یتخت بلند نم یراحت تن از رو الیعارف امانت بود با خ 

چپ   یلو.. به پهبردیم غمای توانم را به  یکرد و تکان نخوردم... سست بودم و رخوت همه  یم
باشد اما با   نازیو آرزو کردم کاش پر دمیباز و بسته شدِن در را شن  یو چشم بستم.. صدا دمیچرخ

 د یدادم.. عارف بود.. چراغ را روشن کرد و پوف کش صشی تشخ  شی نفِس حرص

 _خدا منو لعنت کنه که به فکِر توام.. 



 سکون

670 
 

تخت    یآورد و کنارم رو کتش را در ی.. اما حس کردم که با کالفگدمشید  یبه در بود و نم  پشتم
 خسته و نامفهوم..  یل یخسته بود.. خ میانداخت.. جلو آمد و نشست.. صدا

 خونم..  ینکرد دامی_اگه شرکت و عمارت پ 

 ..شدیجهت نگرانم م   یو ب خودی کم شد.. عارف ب اشی تخت نشست و حس کردم که از نگران لب

 ؟! دکتر  ی.. رفتنجاستیکه دنبالت گشتم ا ییجا  نی_حاالم اول 

بسته به  یندادم و همانطور با چشم ها یشرویپ یو من به نور اجازه  دیکش یآرامتر نفس م حاال
 ... چکسی جوابگو نبود.. ه ی.. کسزدیدکتر در سرم زنگ م  یمقابلم زل زدم.. دوباره حرف ها یاهیس

 قرص؟! ای_قهوه 

 .. چکدومی_ه

سرش قفل    ری .. هر دو دستش را زدمیگفتنش را شن شیو آخ  دیآورد و کنارم دراز کش رونی را ب  کفشش
 کرد..

 بوده.. به خاطر از دست دادن کل خانوادش.. ضیمر  ارهی ب ا یمنو به دن یحت نکهی_الماس قبل از ا

افتاد الوند.. بهش حق   یحال و روز م نیالماس بود به ا یهم جا گهید ی.. هرکستین  یکم  زِ ی_چ
 !؟یدینم

 .. اما واقعا حق داشت البرز را... ابرو به هم رساندم و سکوت کردم: دادمیم حق

 الماس..  دنِ ی.. د بی_رفتم عمارت اد

ام را با درد ادامه  نفس بکشد.. در سکون و سکوت تنها منتظر ماند و من جمله  دمینشن  یحرفم حت با
 دادم:

 اشتباه گرفت..  ومرثی_منو با ک 

  یکردم نم یرا که تحمل م  یاگر عمِق فشار  ینشان نداد و من لب فرو بستم.. حت یواکنش چیه
نکنم.. حرف نزنم.. عذابم را همانجا..  الیفکر و خ  نیاز ا  شیداد ب ی اما با سکوتش بهم اجازه م دیفهم
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سخت تر   ز یمغزم جا بگذارم.. مرد بودن سخت بود و سکوت از همه چ یخاک خورده  یپشت پستو
 سکوت را بهتر از من بلد بود.. نی. او البرز..

 میعارف بود که ن نیاما ا میتخت ماند  یتحرک رو یدانستم چقدر گذشت و چندساعت هردو ب ینم
 شد و گفت:   زیخ

 .. دمیشام سفارش م هی.. منم ارهی.. حالتو جا مری دوش بگ هی_پاشو 

فرستادم و   رونی نفسم را شل ب  زد رونی را لمس کرد و بلند شد.. عارف که با مکث از اتاق ب میبازو و
  یبلند شدم.. اتاق البرز را ترک کردم و پا به اتاق خودم گذاشتم.. دوباره تلفنم زنگ خورد و من ب

دوش آرامِش از دست   رِ ی هرچند کوتاه ز یقیکردم.. حوله به دست پا به حموم گذاشتم و دقا ییاعتنا
و   ستادمیکمد ا یزدم.. نوِر اتاق کم بود و چه بهتر.. روبرو رونی کردم و حوله پوش ب دایام را پرفته

که   دمیشن  یعارف را از آشپزخانه م ینمدارم را با حوله خشک کردم... صدا یو موها  دمیلباس پوش 
کرد.. پوف   ظیز اخمم را غل یم یرو  یپخش و پال شده  یکرد.. عکس ها یرا زمزمه م یآهنگ  رلبیز

  یطوس راهنِ ی پ نِ ی.. آستدمشیو من باالخره د  دیچ یرا م  زی داشت مو از اتاق خارج شدم..  دمیکش
 رنگش را تا زده بود و کمربندش باز.. 

 ..رسهیقهوه رو بخور االن شام هم م ن یا ای باشه.. ب تی _عاف

.. جلو رفتم و فنجاِن  رفتیمالش م  یام از گرسنگداد.. معده یشب را نشان م ازدهیعدِد   ساعت،
 نگاهم کرد یو با حالت خاص  دیش گرفتم.. خندکوچِک قهوه را از دست 

 ..یدی _ممنون.. زحمت کش 

 اشاره کرد یابرو آورد و به صندل  نیب  یز یر اخمِ 

 .. سر پا نمون.. نی_بش

داغش را  اِت یمحتو یدادم و فنجان را به لب زدم و همه  هیتک یصندل  یِ نشستم و به پشت زی م پشتِ 
  یچپ انداخت و اندک یپا یراستش را رو یگذاشت و پا زی ... کِف دستش را لِب مدمیسر کش کجای

 گذاشتم و گفتم:  زی م یسوال داشتند.. فنجان را رو شی ها یخم شد.. قهوه ا

 _بپرس.. 
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افتاد با   اشی شانیپ  یکه رو شی لبخند.. چند تار از موها یکج شد به نشانه  ی .. تنها کمیاندک لبش
 گفت: دست به عقب هل داد و 

.. خودم نوکرتم  ادی از دستش برنم یدختره و کمک  یباال بزنم..؟! متاسفانه بابات، بابا نیبرات آست  ی_کِ 
 کنم.. یخودم دومادت م

بار   نیاول ن یا بایکرد.. تقر ینگاه عارف داشت آتِش خشمم را شعله ور م طنتِ ی کرد و ش یدرد م سرم
 دانستم.. یرا نم   لشیو من واقعا دل زدی پروا حرف م ی ب  نطوریبود که عارف ا

ازدواج دارم.. تو هم به فکِر    یبرا یبابامه و نه فعال قصد دری.. نه ح سیپا  ی_جمالتت از اساس ب 
 ..یچ یپ  یواسه من نسخه م یکه دار  ستیمعلوم ن  ونیبا کتا فتیخودت باش.. هنوز تکل 

 بهش زل زدم.. میتقخم شد.. اخم داشت و من مس زی م ینشست و رو  میگفت و روبرو یهوم

درب و داغونه که  تی زندگ زِ ی.. انقدر همه چخوادیاونم م یخوای.. تو مستین  یکی من و تو  طی_شرا
 زن کنارت باشه... هی دیواسه آرامِش خودت با 

 .. صورتم هنوز از برخورِد آب سرد خنک بود...دمی کش شمیبه ته ر یدست

بکشونمش   ومدهیکه نه با خودش و نه بامن کنار ن  یتونم درست وقت یست.. نمهنوز بچه نازی_پر
 نگاه به من بنداز... هی.. اد یبه سرم ب یدونم قراره فردا چ ینم  یکه حت یا یلعنت  یِ وسط زندگ

که در وجودم بود   یاما همان اندک خشم زدمی به خودم اشاره کردم.. خونسرد بودم و آرام حرف م و
 داشت..  تک به تک حروفم اثر یرو

  یو چ میک دونمیبزرگ شدم و اصال نم  یهمه سال تو ندونم کار  نیندارم.. ا دویکه با  یتی_من اون هو
  دریمن عارف.. برم به ح ی.. تو جارهیگ  ی.. مادرم.. اون زن الماس.. منو با شوهرش اشتباه مخوامیم
 بگم؟! بگم با اون همه شک و شبهه به دخترت دل دادم؟! یچ

دست  ن یدهانش باد کرد و سرش را ب  یمحبوس شده  یو هردو گونشو با هواسکوت کرد  عارف
 گرفت.. 

 و بگم عموم خواهرتو من دخترتو...؟!  سمی_صاف جلوش وا
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بلند شدم.. کالفه چند گام برداشتم و پشت به عارف   زیشدم و از پشت م یاز حرف خودم عصبان  خودم
 ..ستادمیا

 هم خودشو بدبخت کرد هم منو.. نازیدختر بنا کرد.. پر نیهم زمشویکه ه سوزمیم یش ی_تو آت

  دیتول  یچوب زیم یآوردِن دستش رو  نییپا یکه به واسطه   دمیمچش را شن یساعِت رو  میمال ضرِب 
دادم سکوت   یداغم را لمس کردم و انگار داشتم به افکارم نظم م یشد.. با دست دور دهان و پلک ها

 کردم و گفتم: 

.. برم بگم عاشقشم؟! بمیاد یدونست من از تخم و ترکه  ی .. مدهی.. دخترشو به من امانت مدری_ح
! ؟ی و نمکدون شکست ینمک خورد گهیپروروندم؟! نم  نمیهمه سال مار تو آست نیکنه که ا یمتهمم نم

 کنم... کاری من.. چ یعارف تو جا

نوِر فضا کم  نکهیباا دمید یسرخش را م ی.. رگه هادمی و به سمتش چرخ  دمی از طرفش نشن یجواب
 داد و از جا بلند شد...  یبود.. فکش را تکان 

 مرد و مردونه اعتراف کنه..  دی.. بازنمی حرف م  دریبا ح   ی_ول

 دوختم و ادامه دادم:  ینامعلوم یسر تکان داد و دستش را به کتفم زد.. نگاهم را به نقطه  تنها

به گردنم  دریبا همون مرد از پشت به من خنجر زد.. ح یو شش سال با همون دشمِن خون  ستی_ب
و  بار ت   هی.. اگر نهی.. اگر هنوز تو اون خونه رفت و آمد دارم به خاطر هم یلیحق داره عارف خ   یلیخ

به خاطِر   تمگذاش میبه دخترش به چشم بد نگاه نکردم و پا رو دلم گذاشتم.. پا رو مردونگ  میتمام زندگ
 بود..   دریح

 داداش..  دونمی_م

بدنم  یاعضا یرا به همه  نازیمنقبض بود و خودم را لعنت کردم که قلبم محکم و پرفشار اسِم پر فکم
 رساند.. داغ کرده بودم... یم

 .. رمی گ یحرف نزنم آروم نم  دری. اما فردا شرکت دستت امانت.. تا با ح کنم. ی_جبران م

مکث از کنارم   یبلند شد و عارف با اندک   فونیزنِگ آ ی کرد.. صدا یرا راحت م المیدستش خ  فشارِ 
فکر کردم.. به پدِر   دری.. چشم بستم و به حدمیشن یعارف را نم  یگذشت و من سرجا ماندم.. صدا



 سکون

674 
 

  یبد رِ ی هم فشردم و ت یرا رو میدندان ها فیکند.. رد یکه خوب بلد بود پنهانکار  ی.. همان مردنازیپر
 .. حالم اصال خوب نبود.. اصال...دیچی در فرق سرم پ

 

 

 

 

 

 

 

زود   یل یداد و خ یسنگفرش هل م یچرخداِر البرز را رو یِ .. صندل دمیرا د نازیشدم پر ادهیپ  نیاز ماش  تا
انداخت و   یگرفتم نگاه معنادار  شی کرد و به من که راِه عمارت را در پ یمتوجه حضورم شد.. مکث

 تحمل نکرد 

 _الوند؟!

کرد.. دست  یرا عوض م یخاِک گلدان  یکوچک ی لچهیدورتر داشت با ب یاندک ی.. مشهدستادمیا
  بای.. تقرستادمیو مقابلش ا دمیپا چرخ یپاشنه  یتکان داد که به همان صورت جوابش را دادم.. رو

 را دست به دست کردم و جلو رفتم..  فمی و من ک میپنج متر فاصله داشت

 _جان؟! 

شدم و   بود.. به خاطر البرز برگشتم.. فقط به خاطِر او.. خم ری اما غِم صورتش انکارناپذ دیخند چشمش
 کرده بود و نگاهش حرف ها داشت..  زیچشم ر دی.. به خاطِر نور خورشدمیصورتش را کاو  یهمه 

 ! ؟یر ی م یوتراپ ی زی.. فی_سالم.. به نظر امروز بهتر 

 جوابم را داد:  نازی پلک زد و پر البرز
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 .. بهت قول دادم..برمشی جلساتو م ی_همه 

داشتم که  یچه نگاه یچه حرف زش ی ت یو گوش ها  البرز ی رهینگاِه خ  رِ ی نگاه کردم.. ز نازیپر به
 ش کنم.. تنها لب زدم: حواله

 _ممنون..

راه دست لرزانش را    نی.. برمیبگ دهیرا ناد ری چشمگ تِ یموفق نیدست باال آورد و من نتوانستم ا البرز
 گرفتم و گفتم: 

 داداش.. نی پسر.. آفر  نی_دستت.. البرز.. آفر

.. دستش را گرفتم و مشامم از عطِر شکالِت  دمیاش خم شدم و سرش را بوس مردانه کلیتوجه به ه یب
 پر شد..  نازیپر

 ... یازت غافل شدم ول نروزای_ا

 که فقط خودش بشنود گفتم:  یکردم و آهسته طور  زی لبش خم شدم و گوش ت یرو

 کن..  یالبرز.. سع یکن حرف بزن ی_سع

 کردم.. افتیکردِن حرفم را در دیی فاصله گرفتم که سر تکان داد.. من تا ازش

 ! ؟یبا بابام حرف بزن   نجایا ی.. اومدیکردم سرکار  ی_الوند.. فکر م

 گفتم:  نازیرانش گذاشتم و رو به پر ی.. باالخره دستش را رودیلرز  یالبرز هنوز م دستِ 

 هست؟!  دری.. آقا حستیکه ن یرعل ی_ام

گفتن داشت.. اما به خودش.. به عطر   یحرف برا ناز یدانستم پر یسر جواب مثبت داد.. من م با
 کردم و گفتم:  یتوجه یخندانش ب  یچشم ها یکوبیو دامِن بلند و گلدارش و به رقص و پا شیموها

 زودتر برگردم شرکت..  دی.. سرم شلوغه و بارمی_من م

 کردم؟!  یچه م دیدو نفر با نیدازم کرد.. با اانداخت و البرز پرسشگر بران  نییسر پا مغموم
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 ..نازی _مراقِب البرز باش پر

 _باشه.. 

  دیشا ای.. دمیترس یم در یبا ح یمن از هردو دور شدم.. سرم به وضوح دوران داشت و از هم صحبت و
خودم حس    ینگاه هردو را رو ین ی.. تا وارد شدن به عمارت سنگرمی که ممکن بود بگ یترس از جواب 

راه کج   دری و من به سمت سالِن مخصوص ح   دیرس یبه گوش نم  ییصدا چی .. از آشپزخانه هکردم
پاتند   دری.. سر تکان دادم و به سمِت اتاِق حدمی.. اما نبود و عکِس رحمان خان را مقابلم دردمک

 به گوشم خورد..   نیپرو یبه در زدم و صدا یمکث ضربه ا یو ب  دمیکش قی کردم.. چند نفس عم

 تو..  ای مادر ب نازی_پر

 خانم..   نی_منم پرو

بود.. لبش   شی مرتب کردِن روسر  رِ یکه هنوز دستش گ  دمیدر را باز کرد د یشد و وقت یطوالن  مکثش
 .. دمیکش نییحد لبخند زد.. چشم پا نیتا آخر

 موقعس اما.. یب  دونمی_سالم.. م

 _الوند؟!

 باعث شد سکوت کنم.. دریح یصدا

 ... دریم آقا ح _سال

 _سالم پسرم...

 تخت نشست بود..  ی.. رودمشیو من باالخره د دیخودش را کنار کش  نیپرو

 .. اتویپسرم.. ب  ای.. بیخوش اومد یای_تو هروقت ب 

و    دیچرخ  دریح  یمن و رو یرو  نیکمرم نشست و من پا به داخل نگذاشتم.. نگاِه پرو یرو دستش
 گفت: 

 .. ارمیب  ی_من برم براتون چا
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 کرد و من خونسرد گفتم:   یوجودم را کنکاش م یحالت داشت اجزا یمات و ب  دریح

  یحرف بزنم اگر مشکل دریخوردم.. اومدم با آقا ح   یز یچ هیخانم.. تو خونه   نیپرو ستی_الزم ن
 .. ستین

 را حدس زدم..  اشی لبخندش را حفظ کرده بود اما نگران  هنوز

 ت باش.. _نه پسرم راح 

 و گفت:  دیبه دامنش کش یدست نیکند پا به اتاق گذاشتم و پرو یحرکت نی پرو نکهیمن قبل از ا و

 چرخوند.. یم  اطیکجاست.. داشت البرز رو تو ح نازی پر نمی_پس من برم بب 

کردم و سر تکان دادم..   ینظم تر.. التهابم را مخف یمحکم تر و ب شهی.. از همدیکوب یمحکم م  قلبم
که ما را تنها گذاشت و در را بست   نی کرد.. پرو یم امیموضوع عصب  نیهمچنان ساکت بود و ا دریح
  یا رچهخونسرد.. با آن شلوار پا شهیتخت بلند شد و من براندازش کردم.. مثل هم  یاز رو دریح

 یرگ ها یِ کرد.. برآمدگ  یم یی خودنما شتریکه انگار ب ییو چروک ها یقهوه ا ی قهیو جل یمشک
 که گفت:   دمیپشت دستش را د

 _سِر پا نمون...

را باز   راهنمی پ یحرف بزنم.. دکمه  ستادهیدادم ا حی اتاق اشاره کرد اما من ترج یگوشه  یِ به صندل  و
 گذاشتم.. نی زم یرا همانجا رو  فمیکردم و ک 

 !در؟یراحت ترم.. آقا ح  ینطور ی_ا

 گفتم:  متیروبرو بود و من با مال  خِ یرا فوت کرد و به سمِت پنجره رفت.. نگاهش م  نفسش

 ..رمی مسائل ازتون حساب پس بگ نی سر کمتر ی حت  ومدین  شی_برام پ 

 عوض شده؟! ی_چ

کتابخانه   یبه چپ برداشتم.. نگاهم رو   یو دسِت آزادم را به کمر زدم و گام دمی کش شمیبه ته ر یدست
دانستم محبوب   یکتاب نداشت اما خوب م  ادیشده بود.. اگر چه ز هیتعب  واریبود که به د یکوچک ی
 داده بود.. یرا در خودش جا  دریح  یکتاب ها نیتر
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 ..شهیعوض نشده و نم یز ی.. چیچ ی_ه

 !؟یر یاز من حساب پس بگ یواسه چ ی_پس اومد

د.. هنوز سرم دوران داشت با  کر  یو مات م  شینگذاشته بودم ک دانیمن را که هنوز پا به م داشت
 چسباندم و گفتم: نیرا به زم میحال کِف پا نیا

 سوال دارم.. هی_فقط 

رفتم   شی.. منتظر نگاهم کرد و من پیترس و نگران یذره ا یاخم.. ب  ی.. بدمشیو د  دیسمتم چرخ به
 : دم یازش متوقف شدم و چشم در چشم پرس یکم یو در فاصله 

 که..  ی.. با برادِر کسیدر تماس بود  ومرثیو شش سال با ک ستی_ب

 و چشم گرفت..   دیحرفم را فهم  یام را با شرم قطع کردم.. اما معنا جمله

رو   یمهم نی! چرا موضوع به ادر؟یناخواسته پدِر من و البرز بود.. چرا آقا ح ایخواسته   ومرثی_ک
 ! ؟یخواهرت حرف زد   تِ یثی همه سال با برادِر قاتِل ح نیو ا یردک  یمخف

 مغزم را شکافت..  شیصدا

 دونم.. یرو نم  ارهیمسئله داره بهت فشار م  نیا یکجا نکهی دونم اما ا ی_سوالتو م

اما همچنان   دیلرز یبودم و تنم از درون م  یشدم.. عصب رهی حالت تنها بهش خ  یبلند کردم و ب سر
 خونسرد بهش زل زدم..

  مهیانتقام عموت، کار ن  یجا نکهیکردم؟! ا یرو ازت مخف  یز یچ نکهیا ایبه تو و البرز پناه دادم؟!  نکهی_ا
 که باهاش حرف زدم؟! ین یناراحِت ا دیشا ایتموِم باباتو تموم کردم؟! 

کرد.. مصمم تر لب   ینمقبول   دریاگر ح یتک به تک سواالتش حق نداشتم؟! حق داشتم حت بابت
 زدم: 

 .. همش..دری_همش آقا ح

 ..دمی را شن مشیکش آمد و من پوزخنِد مال لبش
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ازش   دیکه با یکس  یدار  یکردم درسته.. منو بازخواست نکن.. اگر سوال یرو کردم که فکر م   ی_من کار 
 پسرم! ستمی.. من نستمی من ن یبپرس 

تعفن به   یرفتم.. بو یمام و کمال به باتالق فرو م تر از قبل داشتم ت نینشده بودم و حاال سنگ سبک
 مشامم خورد.. لبم کج شد و رو گرفتم: 

 کردم..  ری ! تو ِگل گه؟یبکنم چ دیکه من با ی_کاِر درست

و من   دیکوب  ینبود.. قلبم محکم م یحرف   چیرنگش ه ی ب  یها هیباال انداخت و جلو آمد.. در قرن  ابرو
 ..دمیکش  ینداشتم و آهسته نفس م  یواکنش چیه

  دونمیسواالتت ندارم الوند.. فقط م یبرا  یجواب چی_کاِر درست از نظِر من با نظِر تو فرق داره.. من ه
 خودمو بزرگ کردم..  یرو نه.. پسرا ومرثیاون همه سال پسِر ک

تا کناِر پنجره  و آشفته ختهیو من به هم ر ستادیکتابخانه ا یفاصله گرفت و پشت کرد.. روبرو ازم
را   یمقابلم نگرفتم.. حس کردم که داشت کتاب  یو چشم از صحنه  دمیو البرز را د نازیرفتم.. پر  شیپ

مرد چه  نیا یپشِت پوسته  دمیفهم  یکرد.. نم یو فکر م  دیکش  یرفت.. نفس م  ی... راه مزدی ورق م
 گذشت!  یم

 برم..   رونی اتاق ب نیاز ا الی همه فکر و خ نی.. نذار با ا دریسوالمو بده آقا ح  هی_فقط جواب 

دوختم..   دری صبح گرفتم و به ح ید یبا سپ نازیپر یموها ی به زحمت چشم از شِب ادغام شده  باالخره
 کرد و کتاب را ورق زد یزده بود و داشت انگشتش را با زبانش تر م  نکیع

 _بپرس... 

 کردم؟!  نکارویچرا ا یاز خودت سوال نکرد چوقتی! ه؟ینشد مونی_پش

 و دوباره به کتاب چشم دوخت..  دیبه صورتم پاش   ینانیبهم زل زد و لبخند پر اطم  نکی ع یباال از

عمِر تلف   هیمن با  فیتکل  نیکنم بگ ی.. خواهش مخوامی.. لبخند نمخوامی! من نگاه نمدر؟ی_آقا ح 
 !ه؟یشده چ
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.. درست و  یانجامش بد دیکه با هیکه به سرت زد، اون کار یفکر  نیاول  یرفت رون ی در ب نیاز ا ی_وقت
 نویداره! ا یچه عواقب  میریگیکه م ی مات ی تصم دونهینم چکسی.. هشهیغلط بودنش تو زمان مشخص م

 که خواهرمو از دست دادم.. دمیفهم  یمن زمان

بود زل زدم و راِه    مشهود یبه خوب  نکیع  یسرخش که از باال یشدم و به چشم ها خکوبیجا م  سرِ 
 نفسم بسته شد.. 

 ! در؟ی_آقا ح 

را از   نیسهم من نبود.. ا نازینفسم را گرفت.. پر شتریمتورم و دردناک ب میگلو  بِک ی را نداد و س جوابم
فکر   یموضوع چیدادم به ه حیزدم.. ترج  رونیگفتم و از اتاق ب  دی.. دردمند ببخشدمیفهم  در ینگاِه ح

 ..رمینگ  یمی نکنم.. تصم

 

 

 

 

 

 

 

 _الوند؟!

وافر در را بست و به  یِ اخم و خستگ مچهیتقه باز شد و عارف پا به داخل گذاشت و با همان ن یب در
.. ستادمیاز کنارش گذشتم و کنار پنجره ا بیدادم و دست در ج رونی سمتم آمد.. نفسم را شل ب

 رفت گفت: که درست مقابلم گ یا یاستعالِم بانک یگذاشت و با برگه  زیم یرا رو فشیک

 کنم.. یکه باور نم  یهمه پول از کجاست الوند؟! فقط نگو از همون دوستت قرض کرد نی_ا
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 دیکردم و با دست پسش زدم و عارف پوف کش ی توجه ی اعداد و ارقاِم داخِل کاغذ ب رِ یتصو به

 ! ؟یکن  یباور نم شوی_بله از همون دوستم قرض گرفتم.. چ

 دور شد یو گام  دیبه صورت ملتهبش کش یدست

زبونو   یتو کار ما انقدر پول ب غاتیبه خاطر تبل  یشکیه  نکهیشناسم.. ا یدوستتو نم نیمن ا نکهی_ا
 وسط...  ذارهینم

 _عارف؟! 

  ینگاه مودیپ  یپشت پنجره رو گرفتم و به عارف که کالفه طول و عرض اتاق را م یدودگرفته  یهوا از
 انداختم:

االن دوماه از  میفرجه داشت کماهیول از کجا اومده؟! کارو راه بنداز..  کنه پ یهم م ی_واسه تو مگه فرق
 کرده..؟! رییتغ  یحرفم حرف بود االن چ  روزی.. تا دریکارو بگ یِ موعد مقرر گذشته.. پ

 از راه رفتن برداشت و به سمتم سر چرخاند..  دست

باشه.. مگه    ومرثیک هیقض نیطرف ا هی خوامی هم عوض نشده.. فقط نم ی چی_االنم حرفت حرفه.. ه
 ! ؟یخوا یازش کمک نم  یچه نکن یهم داشته باشه چه قبول کن یباهات هر نسبت  یخودت نگفت

  دیبار یوجناتم م یاز همه  ی.. واقعا خسته بودم.. خستگختمیر یبه هم م یسر هر مسئله ا نروزها یا
 اما مطمئن به سمتش رفتم و گفتم: 

 بسپر به من..  شویکه گفتم برس.. باق ی_به کار 

 زدم نه او.. در آخر سر تکان داد و پشت کرد یبهم نگاه کرد.. نه من حرف  یطوالن ی هیثان چند

 بازم من پشتتم..  یهم گرفته باش ومرثیهمه پولو از ک نی_باشه.. اگر ا

 لفتش نده..  نیاز ا شتریتوقع رو ازت دارم.. عارف، کارو شروع کن.. ب نی_هم

و   دیکش رونی ب  بشی مطبوع اتاق گرفتم.. تلفنش را از ج یاز هوا  یگذاشت و من نفس  زی م یرا رو کاغذ
 گرفت و به گوش زد..  یشماره ا
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 !؟ی_الو؟! حسام جان سالم.. خوب 

 کرد  ریتن را درگ نیا رِگ یبه مو رگیمو  ومرثیشد و اسم ک نیی باال و پا  میگلو بِک یس

 صحبت کن..  متی.. با تمیکن یشروع م دوی جد ی_از شنبه پروژه 

  ری و پشِت گردنم ت  دمید یرا مثل روِز روشن م ومرثیک یالماس و صورِت سرخ شده  یِ حاِل روح هنوز
 .. شتریب  شهیبودم.. از هم فی.. هنوز بالتکل دیکش یم

 باهات دارم..   ییصحبتا  هیسمتت..  امینباش.. پس شب م نی_آره پول جور شده.. نگراِن ا

  نیتحس یفکر کردم.. هنوز چهره  دارمانید نیطلب رفتم و به آخر یروز  یسمِت ماکِت پروژه  به
 بود... یکاف نی و هم  زدمی لنگ نم یرا به خاطر داشتم.. حداقل از نظِر کار   رشی برانگ

 .. ستی ن یمشکل  چیهم صحبت کردم ه ییرزای کنه.. با م یم  یدگی _آره... الوند خودش بهش رس

و ادامه   دی.. خند دمیعارف را واضح تر شن  یاز برج ها نشست و صدا یک یپنت هاوِس  یرو انگشتم
 داد:

 .. فعال خداحافظ.. نمتی ب ی_م

 وا تکان داد و گفت: در ه ی.. دستدمیمحوش را د ی هیو من سا ستادیپروژه ا زِ ی م پشتِ 

 _حلش کردم.. 

تلفنم از کنارش فاصله گرفتم و تلفن   ینشان ندادم و به محِض پخش شدن صدا یعکس العمل چیه
اتصال را لمس   یبه عارِف متفکر دکمه  ینگاه  میبهرام بود.. با ن یبرداشتم.. شماره   زمیم  یرا از رو

 کردم و به گوشم زدم.. 

 افتاده؟! ی_اتفاق 

کرد.. منتظر ماندم   امی .. فکِر لو رفتنش عصبدمیو ابرو در هم کش دمیس زدنش را شن نفس نف  یصدا
 که گفت: 
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  بای باال برم.. تقر وارشیکردم نتونستم از د یبزرگ.. هرکار  ییالیخونه و هی_هنوز نه اما االن اومده تو 
 آقا؟!  هیکه اون توئه.. دستورت چ شهیم یکساعت ی

 و من لب زدم  هیو اشاره کرد ک ستادیتر شد.. عارف نگران کنارم ا ظیغل اخمم

 _بهرام.. 

 منتظر بمونم؟! ای کنم؟! برم تو  کاری شد؟! چ ی_آقا چ

 فکر گفتم:  یو با اندک  دمیکش شمیبه ته ر ینفس زدنش درست گوشم را پر کرده بود.. دست نفس

 زش برندار..و هرجا رفت چشم ا ادی.. بمون تا ب یکن  سکیر  خوامی_نه.. نم

 د یاطرافش به صفر رس  یو صداها  دمیرا شن نشیبسته شدِن در ماش یصدا

 ...شهیو شماهم مثل هم  دمی_چشم.. پس من همچنان به کارم ادامه م

 دانستم..  ی.. حرفش را مدینداد و خند ادامه

 نقص... یحاال ب ن ی.. مثل تا همیاگه کارتو درست انجام بد یبه کارتت ول  زهی بر گمی_به عارف م

 پرسشگر براندازم کرد.. یتر و چشم ها ظیو عارف با اخِم غل دیخند  دوباره

 _نگران نباش.. بهرام کارشو بلده.. 

 پنهان رو به عارف گفتم:  یمنقبض شد و با حرص  فکم

 خبرم نذار..   ی_ب

 شانه باال انداخت و گفت:  یدیق  یتلفن را قطع کردم.. عارف با ب و

 رو تو ببخش...  شیکردم.. پرچونگ ینم  ی_کارش درست بود وگرنه معرف

 شده بود اما گفتم:   ریفکرم درگ نکهی نزدم و با ا یحرف 

 کم شه.. شیتومن بزن به کارتش تا دل نگران  هی_
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 یبرا یه اهرمکرد و من ب یکارم نشستم.. سرم درد م زِ یگفت.. پشِت م  یرا فوت کرد و باشه ا  نفسش
دوانده در ذهنم را درمان   شهیکه سرطاِن تازه ر یداشتم.. پادزهر  ازیحجم از درد ن نیا دنِ یکش رونیب

 گرفت!  یدرد از خوِد درد سرچشمه م نی کنم... به حتم پادزهِر ا

 !؟یآروم ش کمی رونیب  می_بر

 ..رهیذهنم درگ کمی _نه.. خوبم فقط 

بودم  دهید  زی م یورودم رو یکه از لحظه   یگذاشت و من از گلداِن گِل سرخ ز ی م یدستش را رو کِف 
 بود... یوانیچشم گرفتم.. حتما کاِر مر

به خودت استراحت بده..    تیخاکستر یواسه جرقه زدِن سلوال یول  ی.. خوب یستیخوب ن  گمی_منم نم
 ... میوقت سر خاروندنم ندار ندهیاز هفته آ

 . خوب.. یل یدانستم.. خ یم خوب

 به نفعمه..  نمی نب درویحالم نرم عمارت.. فعال ح  نیمن.. بهتره با ا یخونه   ای _واسه شب ب

 _باشه... 

 کردم... یفکر م  ومرثیک دنِ یبه د داشتم
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  یِ فلز  یصندل  یبود.. از رو امدهی ن ومرثیگذشت و هنوز ک یورودم م یربع ساعت از لحظه  بایتقر
از   یشر شِر آب اندک یرفتم.. صدا  شیوسطش پ یبلند شدم و تا کناِر حوِض آب و فواره  یرنگ دیسف

مطبوع...   ییا و با هو بایبزرگ بود و البته ز یگلخانه ا شتری ب اطی قسمت از ح نیکرد.. ا یالتهابم کم م
داشت  مرطوب گرفتم.. افکارم نظم ن یاز هوا یقوا شباهت داشت.. نفس  دیتجد یبرا یبه مکان  شتریب

که  ستالیکر یا شهیوسط را از نظر گذراندم.. ش زِ ی! منی نظم بودم.. تنها هم  یو من به دنبال برقرار 
را قورت دادم و دوباره   هانمو دو شاِت گرد.. آِب د دید  یبه خوب شدیدرونش را م عِ ی ما ییرنِگ طال

  تی .. با همان ابهت و جذابدمیکه به گوشم خورد به سمتش چرخ ومرثیک یاز هوا گرفتم.. صدا یدم
داشت..    یبا کراواتش هماهنگ شه یمثل هم بشی مرد مدرن و فرنگ رفته.. دستماِل سرج کیخاِص 

شدم و دست دراز   شقدمیپ هچشمانش را بهم دوخت و من بودم ک یِ دو گو یِ اهی و س ستادیمقابلم ا
 کردم.. 

 _سالم..

 و تکان داد.. دستم گذاشت یرو دست

 _سالم پسرم! البرز کجاست؟!

 رفت که گفت:  ادشیجواب دادن تعلل کردم که فاصله گرفت و انگار سوالش را  یبرا و

 ... نی_بش

دسته   یپا انداخت.. هر دو دستش را در هم قالب کرد  و رو  یخودش زودتر از من نشست و پا رو و
مشروب درست گوشه   ی شهینشستم.. ش شی کتم را باز کردم و روبرو یگذاشت.. دکمه  یصندل یها
 بود..  زی راسِت م ی

 .. درِ یح  ی_البرز هنوز تو خونه 

بار با حسرت و حرص نفسش را فوت کرد و رو به من   نی باال انداخت و به فکر فرو رفت.. چند  ابرو
 دی اخمش را به رخم کش 
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هرجور که شده  یباز  نیا خوامیدونم اما من م  ینم  یکن یدست دست م نقدر یا یچرا دار  نکهی_ا
 تموم بشه.. 

شناخته بودم..  یمرد را تا حدود  نیرفت.. ا ینگاهش رژه م  یاهیپشِت س یز یرا ندادم... چ  جوابش
 شناختم.. یخودم را خوب ممن حداقل 

 کنم.. یتمومش م یمتی_نگران نباش.. به هر ق 

کرد و   رییادامه داشت.. رنِگ نگاهش تغ شیتا موها قهیکه از کناِر شق  دمیهمان رِگ برآمده را د دوباره
 زانو خم شد..  یرو

 ... نیکه برام مهمه شما و الماس یز یو گذشته تنها چ   یی_از کّل دارا

 گفت.. سر تکان دادم و گفتم:  یدروغ نم چشمانش

که   یا نهی ک خوامیاومده.. م شی پ  یشده.. اگه اشتباه  ختهیر یی_من اومدم که کمک کنم.. اگه آبرو
ندارم   می .. تصمخوامیم درویکنم که دختِر ح  یانکار نم  ومرثیبکنم.. ک شهیبذرش کاشته شده رو از ر

 نیا یور ج هی خوامی.. منم مدرِ یبره.. مشکِل تو ح  نی من و اون دختر هست از ب نیب یوندیاگه پ
دارم که   ییها یوابستگ هیمنم  یاون نه.. ول یتوازن رو برقرار کنم.. البرز هم هست.. من به اندازه 

 بزنم.. ششیبه ر شهیت ی حرف چیه یب  تونمینم

 داد.. ی حرفم سر تکان م دییبه تا مدام

 یکه دار  یی ! تو؟یفهم  یالماس خوب باشه.. م خوامیداره الوند.. م یحد هیر منم صب یول  ی_حق دار 
 .. یحاِل منو درک کن دیبا  یزنی م نتیسنِگ اونو به س

.. اما  زدمیبدتر دست و پا م  یحال و حت نی وسِط هم قای .. خودم داشتم دقادیز  یلی کردم.. خ یم درک
 ... نازیپر

 ..یکنم ول  ی! من درستش م؟یخوای _مگه اون دختر رو نم

آوردم و   رونی عرق شدم.. کتم را ب ِس یگرمم شده بود و خ   کبارهی و از جا بلند شدم..  دمیدر هم کش ابرو
 .. دمیشن یشرشِر آب م یِ انداختم.. همچنان صدا یصندل  یلبه 
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 !؟یکرد نجاشو ی! فکر ارم؟یشتم بگدخترشو تو م یچطور  رمیانتقام بگ دریقراره از ح ی ! وقت؟ی_چطور 

و من گره کراواتم را شل   ستادیفوت کرد.. درست کنارم ا رونی جا بلند شد و نفسش را پر فشار به ب از
*" را باز  ی دنینوش یا شهیشدم و سِر ش دهیکش زی .. به سمت مانداختمینگاه هم ن میکردم.. بهش ن 

 پشِت سرم بود.. ومرثیزرد رنگ پر کردم.. ک عِ یبه ما مه یرا تا ن وانیکردم و ل 

 منم پر کن..  وانی_ل

پر کردم و هر دو را به دست گرفتم و به سمتش   مهیرا تا ن  وانشیکردم و با همان دسِت لرزان، ل مکث
  شهیرا به ش  وانشیل یرا ازم گرفت و ضربه  وانیداشت.. جلو آمد و ل ی.. نگاهش برق خاص دمیچرخ

 : دمیسرِد دستم شن ی

 عاشق...  یچشما ی_بنوش به سالمت

 چهره در هم نکرد..  ش ی از تند یو حت دیخودش الجرعه سر کش و

 ..ی_به سالمت

 د یخند  ومرثیسوخت و ک  شیام از تندو تا معده ختمیرا مثِل زهر به حلقم ر  عشیما و

 بارته! نی_نوش جونت... معلومه اول

 تازه کردم و گفتم:  یحال نفس  نیسوخت با ا یپلکم م یحت

 ! ارم؟ی تونم به دستش ب  یم ی.. چطور ی_نگفت

من پسرمو به خاطر عاشق شدن  ی.. ولیدون یخودت بهتر م نویتوئه.. ا ی_اون دختر ممنوعه 
حال ازش نگذشتم.. پس   نیمن.. با ا  یکنم.. از تو جوونتر بودم و الماس ممنوعه   یسرزنش نم

 نگذر...

 را پر کرد و گفت:  مانیهردو وانیل ومرثیک  نباریا

به دست آوردِن دختِر   ی.. چاره جانی ه یآرامش.. گاه یخشونت.. گاه   یمحبت.. گاه  ی_گاه
 ... دریح



 سکون

688 
 

سرد را به لب زدم و   وانِ یحال ل نیتنِد ش*" چشم بستم.. با ا یو من از بو  دیرا سر کش وانیل
 .. دمینوش

 کرد؟!  کاریچ یرحمان خان شد  یعاشِق دختِر جاسوِس خونه  دیبابات فهم ی_وقت

 نشست و من تکان نخوردم  یصندل یو رو دیخند

از همون شبا   یک ی.. تو دنشیرفتم د  یتا بگذرم اما نتونستم.. پنهون از همه م  دی_رو سرم اسلحه کش
 مادرت تو رو باردار شد..

 که بارها تا پشت لبم آمده بود را به زبان آوردم:  یلسوا

 _زنت بود؟! 

 را پر کرد.. وانشینگاهم کرد و با خنده ل زیت

 _بود.. زنم بود.. 

 پر شد و گفتم:  وانمیو من نشستم.. دوباره ل نی نفس تازه کردم.. اشاره کرد بنش نامحسوس

 الماس منو باردار شد خوشحال بود؟! ی_وقت

  یدور سفر م ینگاه کرد و انگار داشت به گذشته ها وانشیلرزاِن درون ل عیو به مااز من گرفت  چشم
 .. دیدرخش یم اهشیس یها هیکه به الماس داشت پشِت قرن   یکرد.. به وضوح عشق

نداشت   ی خوشحال بود اما مادرت اون روزا، حال درست  یلی.. خ شتریکردم ب یکه فکر م  یز ی_از چ
انداخت..   مون یتو زندگ دریکه.. ح  یشی.. آتزدیدست و پا م یشیتو چه آت دمی د یالوند.. فقط من م

تموم   یچ یه یا نهیاون مرِد ک ی اون.. برا یکرده بود و تموم شد اما نه برا یغلط  هی اسری برادِر من ؛
 ابود کرد... هممونو ن  یِ نشد و آخرشم زندگ

و دوِر دهانش را با پشِت دست پاک کرد..   دیآخر سر کش یرا تا قطره  وانشیکه تمام شد ل  اشجمله
 و گفت:  دی .. چهره در هم کشدمی چشمش نشست د یمشروب گوشه   یِ که از تند یقطره اشک یحت

 محافظت کنم.. اما... یاومده بود ایکه تازه به دن ییاز الماس و تو یز ی_من حاضر بودم در برابر هرچ 
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.. چند دمی.. به دستش گرفتم و سر کشدمیپَرم د وانی ل یرا رو  ومرثیو نگاِه ک  دمیرا جلو کش خودم
 بودم.. زاری سرد ب عِ یما نیچشم باز نکردم.. تلخ و تند و گزنده بود.. از ا یطوالن ی هیثان

  یبغلت نم ی حت گهی.. دختیم رالماس به ه یمن خراب شد.. روز به روز حاِل روح ی_رفته رفته زندگ 
بهتر شدِن حالش که نشد.. ناخواسته حالش بدتر شد..   یبود برا یراه هی.. البرز ومدیکرد.. سمتت نم

.. نه  نستتو یاما نم  ابیکردم پسرتو در یرو تا صبح التماس م  ییباشه که چه شبا  ادتیفکر کنم 
 ..دادیاِت گذشته خودشو عذاب مخاطر یِ ادآور ی تونست.. مدام با  یاما نم خواستی نم نکهیا

 یدست ومرث یگذاشتم.. گوشم داغ کرده بود و من کراواتم را شل تر کردم.. ک   زی م یرا رو یخال  وانِ یل
نبض   اشقه یشد.. حاال رِگ کناِر شق  نییبا مکث، باال و پا شی گلو بِک یو س دیچشمش کش یپا
 که گرمش شده بود.. دمید یداشت و من م یشتر یب

  هیموندم و گر یگفتن و نگفتن منتظر م  نِ ی که پشِت دِر همون اتاق ب ییشبا ادمهی.. خوب ادمهی_
 .... ومرثیک دمیو با تمام وجود د  دیکه البرز کش ی.. من عذابشدیالبرز قطع نم یها

را پر کرد و از جا    وانشیدوباره ل   ومرثیرفت.. ک یکردم و ضرباِن قلبم باال م یالکل را حس م  انِ یجر
 کرد.. یبلند شد.. تحت فشار بود و ابدا پنهان نم

  ی.. اونقدر م یزدم.. به هر کار  ی_من الماس رو دوست داشتم.. به خاطرش دست به هر کار 
الماس منو بخواد و شما رو قبول   نکهیبجنگم.. واسه ا دری.. با حسمیخان وا یخواستمش که جلو رو 

  ینیب  یالماس که االن م نینداد.. الماس نخواست.. نتونست.. ا  جهیتالش کردم اما نت ی لیکنه خ
 زن... نی.. اهیدرمان  ی وهیدرمان هزارتا دکتِر فوق تخصص و هزارجور ش  یجه ینت

زهِر شوکران عادت   نِ دیو با کمِک دست بلند شدم.. به نوش نی.. سنگدیسر کش کجایرا   وانشیل و
 یبود که م وانیل نیچندم  نی.. ادیرا سر کش کیداغم کرده بود... پ  کیچند پ  نینداشتم و هم

و سرِخ   دی لرز یبود و مشتش م ستاده ی.. درست کناِر حوض استادمی! جلو رفتم و مقابلش اد؟ینوش
 قلبم نفسم را منقطع کرده بود.. ی.. ضرباِن باال رفته دیرس  یبه نظر م  رخس

 کردم الماس هم تو رو دوست داشته.. ی_فکر م

 دادم.. ومرثیشر شر آب گرفتم و به ک یو من گوشم را از صدا  دیسمتم چرخ به

 ... دریتو رو باردار شد منو دوست داشت اما ح  ی_داشت.. تا وقت
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را پر   وانشی رفت و باز ل زی دستم به لمسش برسد دور شد و تا کناِر م نکهیسمتش رفتم اما قبل از ا به
 کرد..

که   یاونطور  یچ یم تالش کردم اما هاز دست رفته یِ رو واسه درست کردِن زندگ یادیزمان ز یل ی_خ
 نشد..  دیبا

  یم دریح  ادِ یفشاِر اسم و  رِ یداد.. داشتم ز  یدو انگشت گرفته بود و در هوا تکان م نِ ی را ب وانیل
به   چکسی و چرا ه شدمینابود م  ومرثیک  یِ زندگ دنِ ی! داشتم با دد؟یفهم یچرا نم ومرثیسوختم و ک

 عزا نشست.. بهفروغش قلبم  ی الماس و نگاِه ب یِ ! با به خاطر آوردِن ضعف و ناتواند؟یرس یدادم نم

 بودم..  دواری خونه رو بدوِن تو و البرز ترک کردم ام ی_وقت

  هیتک یخورد.. دستش را به صندل  یادامه نداد و من جلو رفتم.. مست شده بود و داشت تلو تلو م اما
 رفت.. یم جی نداشتم و سرم گ ی.. خودم هم چندان حاِل خوشستادیداد و صاف ا

  یدادم و نامه م ینامه م لیگرفته بود.. اوابچه هامو  دریخواست و ح ی_الماس از من بچه هاشو م
دونستم   یخواست.. اما.. هم من م  یم اسروی.. آدرِس ذاشتیکرد.. شرط و شروط م  یم دیداد.. تهد

خواستم  یم ... ننمیبرادر بش یخواستم به عزا  یبود.. نم  دریح یها یاز باز  یباز  هیو هم اون که فقط 
که   ادیسرتون نم ییو دلش خنک شه.. اونقدر از تو و البرز خبر داشتم که بال  نهیتنم بب  اهویرخِت س

 دادم.. تی رضا

شاخ و دِم الکل را در عروقم  ی.. حضوِر غوِل بزدیبدنم نبض م یجا یتکه تکه شده بود و در جا قلبم
  پوزخند زد و من باز ومرثیو کرخت بودم.. ک نی.. سنگدیکش یم ادی کردم و در سرم فر یحس م

..  شپاک کردن  یدست دراز نکرد برا نباری.. ادیچشمش چک  یافتاد که از گوشه   یچشمم به قطره اشک
 پِرش را مقابِل صورتم تکان داد:  وانِ یبه سمتم آمد و ل

و عشقمو سپردم دست دشمن.. فقط به   یزندگ  ی_فکر نکن راحت بود.. نه.. جفت پسرامو.. ثمره 
 ... زیچ هیخاطِر 

و   دیکرد.. اما دستش را پس کش یم یرو  ادهی.. داشت زرمی را از دستش بگ وانیلدراز کردم تا   دست
 اش در هم شد..چهره نبار یو ا دیرا نوش   اتشیمحتو

 .. یخورد  ی.. به حد کافهی.. کافومرثی_ک
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و باالخره نشست..   ندی بنش یصندل  ی.. دستش را گرفتم و تالش کردم رودی و سرمستانه خند بلند
انداختم.. جز شاخ و برگ درخت و گل   ینگاه میوسط گذاشت و من به اطراف ن  زِ ی م یرا رو  وانشیل

  لیمستط یاز جعبه  یبرگ  گارِ یو من مقابلش نشستم.. س دیخند ینبود.. هنوز م یبشر   یبن چیه
 شکالت..   ظیغل یپک و بو نیو با فندک روشن کرد.. اول   دیکش رونی ب یشکل 

 ..؟! دریدسِت ح  ی! چرا من و البرزو سپرد؟یخاطِر چ_به 

  یآوردم و رو رونیگرفت.. کراواتم را کال ب  گارشیاز س  یقیگرفتم.. جوابم را نداد و کام عم  یگر م داشتم
حالش   ومرثی.. کدیکش یم یبد  ریکرد و سرم ت  یم دیتند *" حالت تهوعم را تشد  یانداختم.. بو زیم

رنگم را باز   یمداد راهنِ ی پ ییباال یاز او نداشتم.. دو دکمه  یو من دست کم   دیرس یبد*" به نظر م 
.. دست دراز  دیکش  یداِغ داغ بود و گوشم سوت م امنهیبخورد.. س  ییکردم و به گردنم اجازه دادم هوا

 گفت:  یشخند یرا پر کرد و با ن  مانیهردو وانِ ی کرد و ل

 بگم.. بخور تا بهت نوی_ا

را   یدرماندگ   نیکردم.. ا یبود.. درک م  دیمقتدر بع شهیحاِل نزار از مرِد هم نی.. ادیکردم و او خند اخم
 چیرا به دست گرفتم.. ه وانیجابجا شد و ل  میگلو بِک ی داشتم.. س نازیمن هم در به دست آوردِن پر

پشِت دوِد    ومرث،یکه ک دمیو د دمیرا سر کش وانیل ومرثینگاِه خماِر ک رِ یبه خوردن نداشتم اما ز یلیم
 را به لب زد و در همان حال گفت:  وانیپنهان شد.. ل  گاریس

 _خواستم حاال که شما رو داره دست از سِر من و الماس برداره..

  یخال وانیکردم.. ل یراه گم کرد و تک سرفه ا یلحظه ا ی.. نفسم برازتریزهر داشت از الکل ت  حرفش
 ...قیعم قِ یذاشت و دوباره پک زد.. عم گ زی م یرا رو

 ! اون روز الماس.. ؟یمن سوخت  گارِ یبار با ته س هی ادتهی_

  ومرثیشده بود؟! جلوتر رفتم و ک  نیگوِش من سنگ ای شدیم دهیبه زحمت و از دور شن  شیصدا
 آهسته لب زد: 

بار دوم از من باردار شد.. همون  یبرا ی! نه وقتیبه من شد هیشب ی_تو رو دوست داشت.. اما نه وقت
 یخوِد من بود قایکه از من و تو داشت رو جار زد.. تحِت فشار بودم و تو، دق ی روز الماس حّس نفرت

 خواست! یبوکس م سهیخان ک  یوقت
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به  امنهیس یدستم را دروِن حوض انداختم.. قفسه  یِ خال  وانِ ی.. از جا بلند شدم و لدیبلندتر خند و
داد.. *"و از حوض فاصله   ی*"داشت خودش را نشان م یو عالئِم بدحال  شدیم نییپاشدت باال و 

 و گفتم:  دمیرا از دستش کش شهیکرد و ش یرا پر م  وانشی که داشت دوباره ل دمیگرفتم.. د

 .. الماس تنهاست.. یو استراحت کن ی.. بهتره بر هیکاف گهی_د

خودم   نکهیبلندش کردم و با ا یصندل   ی. از روعمد اسِم الماس را آوردم و انگار خوب متوجه شد. از
 : دیدوشم انداختم که خند یرا رو ومرثی پا پند نبودم اما وزِن ک یدرست و محکم رو

 پسر! یدسِت بابات شد یِ _عصا

 ..ارهیبگو برات قهوه ب  هیتو اتاقت به سم  یدی.. رس ومرثیک یکرد  یرو  ادهیز یل ی_خ

..  دیزد و من از دستش گرفتم و انداختم و با کفش لهش کردم.. دوباره خند گارشیبا س یق یعم پک
 داد:  هیتر از قبل خودش را بهم تک نیسنگ

 .. ذارمینم گهی.. بگو دذارمیبگو نم  دری_به ح

متوجه  یدِر ورود یجلو  ومرثیک ی گذاشتم.. دونفر از آدمها ییرای دِر باغ خارج شدم و پا به سالِن پذ از
 شدند..  کینزد عیسر  یره کردم و هردو با گام هاما شدند.. اشا 

 شده آقا؟!  ی_چ

 نزدم *"  یحرف 

 _کجا برم آقا؟! 

 _اتاقش.. 

 گفتم:  یبا لحن دستور  یبه نفِر بعد و

 آماده کنه.. ومرثیآقا ک  یفنجون قهوه برا هیبگو  هی_به سم

از پله ها   یشد و من محکم تر گام برداشتم.. به سخت ی تار تر م  دمیگفت و رفت.. هر لحظه د چشم
 دِر اتاق گفتم:  یِ و روبرو میباال رفت
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 .. برمشیراه رو خودم م هی.. بق یبر   یتونی_م

 *"دمیکش نییرا پا رهیگفت *" دستگ چشم

نشسته بود.. با وروِد ما    یصندل  ی.. کنار پنجره و پشت به من، رودمیبه اتاق گذاشتم و الماس را د پا
 زل زد و به سمتم آمد.. شیرو  شیپ یناباور به صحنه  یلحظه ا ی.. براستادیبلند شد و ا دهیرست

 شده؟! ی! چ؟ی! خوب ومرث؟ی_ک

 سمِت تخت رفتم و گفتم:  به

 ..شهیکرده.. خوب م یرو ادهیز  یدنیتو نوش کمی _نگران نباش 

به تن    یرنگ ی.. لباِس خواِب خاکستر ستادیو همانجا وسِط اتاق ا دیکش ومرثیدست از ک  مغموم
تخت دراز کردم   یرا رو ومرثیک یو رو کرد.. به سخت  ریرنگش دلم را ز یقهوه ا یِ داشت و باز هم بلندا

  یها س.. نفدیکش رونی آوردم.. الماس به خودش جرات داد و کفش و جورابش را ب رونی و کتش را ب
الماس تند و سرسام آور بود.. کراواتش را از دور گردنش   یطع اما نفس هاکشدار و منق  ومرثیک
 را باز کردم..  شیدکمه ها  ِف یو رد دمیکش رونیب

 _الماس؟! 

.. دمیکردم به سمتش چرخ یم می تنظ ومرثیسر ک رِ یرا نداد و من همانطور که داشتم بالش را ز جوابم
 یو م ختیر  یصورت اشک م یبه پهنا دستش در هوا خشک شده بود و لبش با فاصله از هم..

به سمِت الماس برداشتم..  یو گام  دمیکش زدیوقفه حرف م  یکه هنوز ب  یومرثی... دست از کدیلرز
کرد..  یچشمش را ترک نم یشفاِف اشک لحظه ا یگرفت و به من زل زد.. گلوله ها ومرثیاز ک مچش

 دست گرفتم و گفتم:  نی دو طرِف صورتش را ب 

 _الماس..؟! 

 بود.. خسته لب زدم:  دهیاز رخش پر رنگ

 ..ای ... با من بشششی_ه
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تخت و   یحرکت داد و من تخت را دور زدم و الماس را رو  شیبود اما به پاها یناراض نکهیباا و
 .. دمیرا شن هیسم یبه در خورد و صدا یخواباندم.. تقه ا  ومرثیدرست کناِر ک 

 !ام؟یم بتون ی_آقا.. م

کوتاهش   ی انفجارها یدسِت الماس شد و تکان نخوردم.. سرم رو به انفجار بود و به خوب  رِ یاس دستم،
 کردم  یرا حس م 

 .. ای_ب

 مکث کرد..  شیصحنه روبرو دنی داخل شد و با د هیسم

 _آقا.. الماس خانوم.. 

 گذاشت و گفت:   یعسل  یبود رو ینیکه در س یبه سمتم پاتند کرد.. فنجاِن قهوه ا و

 شده؟! ی_چ

 .. بهتره استراحت کنه..دهیترس  کمی ! ست؟یالماس ن ی_وقِت داروها

 کرد... یمچ دستم را رها نم الماس

 ..ارمی_ال اال االن م

 قرص گشت.. رو به الماس گفتم:  یبه دنبال بسته   یعسل یاز کشو و

 آروم باش.. فتادهی ن ی_اتفاق 

 که گفت:  دمی شن  هیگر نیشدت گرفت و ب اشه یگر الماس

 .. خوامیتوئه.. من بچه هامو م  رِ یتو بود.. تقص  رِ ی _تقص

اجازه دادم دارو را به خورِد الماس بدهد و الماس   هیو به سم  دمیکش رونی*" به هزار زحمت دستم را ب
  ومرثیه سمِت کاندامش انداختم و فنجاِن قهوه به دست ب یکرد.. پتو را رو یمدام حرفش را تکرار م 

.. دمیعقب کش منو   دیمخالفت نوش یرفتم،*" دستم را حائِل سرش کردم و فنجان را به لبش زدم.. ب 
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زدم و   ییصدا  ی پا بند بودم؟! پوزخنِد ب یو به حاِل نزارم فکر کردم.. چطور هنوز رو ستادمیاتاق ا نیب
 گفت:  هیسم

 ..نی .. نگران نباشبرهیخوابشون م گهید کمی_تا 

  یکردم.. تنها سر تکان دادم و با اشاره  ی.. درد را با تماِم ابعادش حس م یفی .. خشم.. بالتکل ینگران
رفتم و چراغ را خاموش کردم.. حاال   شیرفت و در را بست.. پ   یدیو با ببخش رونی سر بهش فهماندم ب

 وارِ ی*" ... به دیخبر   ی.. هردو در عالم بفضا تنها با آباژوِر کناِر الماس روشن بود.. *" هردو خسته
 نگاه کردم*".... یی روبرو یدادم و در منظره  هیپشِت سرم تک 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدم.. مست بودم و تنم داغ.. مغزم شماتت گونه اتفاقات را   ادهیپ  یرا پارک کردم و با بدبخت  نیماش
چاقو داشت و جسمم را که  ومرثیک یآورد و من تواِن پس زدنش را نداشتم.. حرف ها یبه خاطر م

و  دمید  یفاصله مشخص بود هرچند تار م نیکرد.. چراِغ باِز خانه از هم یم  یروحم را سالخ چیه
که  دمیباز کردم و عارف را د دیخوردن جلو رفتم.. در را با کل یسکندر  یناواضح.. چند بار پلک زدم و ب 

را به اسارت کشاندم.. نگاِه عاقل اندر    نازی همان نقطه که پر قایداده بود.. دق هیآشپزخانه تک  وارِ یبه د
سالم کردم و در را پشِت سرم   یلب   ریاما لب از لب باز نکرد.. ز زدی جار م یاز صد فرسخ  هشیسف

 دانست..  ی م یرا به خوب نی و عارف ا اوردینبود که از*"در ب یحال، به حتم حاِل کس نیبستم.. ا
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 ..یکرد رید کمی_سالم.. 

 تنِد ش*" اخم کردم و گفتم:  یاز بو دمخو

 ! ادیقهوه بخورم حالم جا م هی.. رمیگیدوش م  هی.. دی_ببخش

  فونیرفتم اما با به صدا درآمدِن زنگ آ  شیبه سمِت راهرو پ  یحرف   چیه یسر تکان داد و من ب فقط
 فرستاد..  رونیبه ب یکه حرص  دمیو نفس عارف را شن ستادمیا

 الوند؟! یبود ی_منتظِر کس 

 داشت و عضالتم منبسط بود... یدست از سرم برنم  جهیگرد کردم و ابرو باال انداختم.. سرگ عقب

 _نه..

لبش فاصله   نِ ی که ب دمیشد و د  رهی اما دوباره به من خ  ستادیا فونی آ یبه خودش داد و روبرو یتکان 
لبم باال رفت و از گوشم دود بلند .. ضربان قدمیرا شن نازیگوشم حروِف اسِم پر  ین یافتاد و با وجوِد سنگ

 شد..

 ! ساعت دِه شبه.. کنه؟ی م کاریچ  نجایا نی_ا

 فکر گفتم:  یب

 بهتره..  نهینب تی وضع  نیکن بره.. منو تو ا شی_برو دِم در راه

 شدم..  خکوبیم اشی گرفتم که با حرِف بعد شی خواستم راِه اتاقم را در پ و

 الوند.. با البرِز..  ستی_تنها ن

از من کسِب اجازه نکرد و دکمه   نباریگرفتم.. ا واریو من دستم را به د  دیدوِر سرم چرخ ای وضوح دن به
 که در را باز گذاشت و گفت:  دمیرا فشرد و شن  فونیآ ی

 کنم..  ی.. واست قهوه درست مای و ب  ری_دوش بگ 

 که تکان نخوردم..  دمی چسب  نی رفته بود.. انگار به زم  میاز پاها رمق
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 .. اری_عارف قهوه رو ول کن.. برو البرزو ب

نداشتم   یخودم جواب یچرا؟! برا دمیداد.. هزار بار از خودم پرس رییرا تغ  رشیعارف مکث کرد و مس و
از   یجا نبود.. درست وسط کوه نیسوالم نداشت.. برزخ مگر هم  چیه یبرا یجواب   چکسیو ه

که به حتم به  دم یعارف را شن ینفس نفس زدن ها یرفتن نا نداشتند.. صدا یبرا  می... پاهایف یبالتکل 
 بود..   ایدختِر دن نی تر یدختر لعنت  نی.. انازیپر ِف یظر یبود و صدا دنیخاطر دو

 ! ست؟ی_دستتون درد نکنه آقا عارف.. مگه الوند خونه ن

  نیبود.. درست در بدتر نیهم  قتیحق شهی.. همدمی پا چرخ یپاشنه  یخودم جرات دادم و رو به
را از راهرو رد   کلمی ه نکهی... همخوردیم  یلیس  دیبا د،یشا  نازیو پر زدی به صورتت م  یلیزمان ممکن س
حواِس   نِ رد کرد و عارف قصِد پرت ک یداشت براندازم م   زیر  یو با اخم می.. البرز مستقدیکردم من را د

 هر دو را داشت..

 ! نجا؟یا نیافتاده اومد ی_اتفاق 

سرخ   یاز شدِت مست میجا گذاشته بودم و چشم ها ییکه کت و کراواتم را در جا   یاز من نازیپر حواِس 
در   ییباال یی و الماس توانا ومرثی ! الکل نه اما کشد؟یپرت م دمیکش  ینفس م یبه سخت یبود و حت 

 حالم داشتند.. یخراب 

 _ال ال الوند...؟! 

نگاِه او را منحرف   رِ یالبرز را به حرکت درآورد و حداقل مس یِ تکان داد و صندل یمتاسف سر  عارف
  یخفه ا نی دهانش گذاشت و ه  یدستش را جلو نازیکرد... البرز پشِت سرش هم چشم داشت.. پر

 ..دیکش

 و گفت:   ستادیکنارم ا عارف

 الوند.. بذار از سرت بپره..  ری_تورو خدا برو دوش بگ 

اما الکل   د یپر یم یرفت؟! آر  یم  نیکرد از ب یم  ینیدلم سنگ یکه مثِل کوه رو  یاما غم  دیپر  یم الکل
  ی دهیترس د یبودم و نگاِه پرسوال و شا ستادهی... همچنان انازی.. من از دل پریزندگ  نینه.. من از سِر ا

 در هوا تکان دادم و آهسته لب زدم:  ی.. اخم کردم.. دستدمید ی را م نازیپر
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 بشنوه..  یچی ه خوامی_به البرز برس عارف! نم 

که فقط من   یانداختم.. متوجه منظورم شد که سر تکان داد اما قبل از رفتن طور  ینگاه  میبهش ن و
 بشنوم گفت: 

 _خرابش نکن.. 

انداختم..  ینگاه نازیالبرز رفت دوباره به پرامکان نداشت.. عارف که درمانده به سمت  نیاز ا خرابتر
 حرکات و حاالتم خوب نبود.*". اما نبودم.. 

 ..میعوض کن  ییهوا هی تو محوطه  می_البرز بر

بعد   قایرا دق نازیکفِش پر یرفتم.. برخورِد پاشنه  شیجدا کردم و به سمِت اتاقم پ وار یمن تنم را از د و
اق را به داخل هل دادم و وارد شدم.. پشِت سرم قدم به اتاِق در  .. دِر اتدمیاز دو گام برداشتنم، شن 

 زخمش را زد نیفرو رفته گذاشت و اول  یکی تار

 بو.. تو**؟! نی.. انمیب  یم ینجور ی.. تو.. تو رو اشهی_الوند.. من.. من باورم نم

کمرم نشست و وادارم کرد به سمتش بچرخم.. صورتش رو به  یپوزخند زدم.. دستش رو ناخواسته
  دمشید یو تار و ناواضح م  کیو من تار دیرس  یکه از سالن به اتاق م ی فیمن بود و پشت به نوِر ضع

 اما به حتم او من را واضح و روشن.. 

 ! توروخدا بگو.. ؟ی.. الوند بگو کجا بودی_آره.. واقعا مست

 شیبود و لرزِش صدا  ینکرد.. عصب ی.. چندان فرقنمش یا بهتر بب ت دمیبه چشِم راستم کش یدست
  یس قایدختر را از بر بودم.. دق نی نکند و من ا هیکرد گر  یم یداشت.. با تمام وجود سع  هینشان از گر

 رفت..  یکف اتاق راه م هیگر نینزدم.. ب یکرد و من باز هم حرف  هیبعد بلند گر هیثان

 کنم..باور  تونمی.. نمشهی_باورم نم 

به خودم دادم و کناِر   ی.. تکان امی از اتفاقات زندگ  چکدامی مثِل من.. اصال قابِل باور نبود.. ه درست
به شدت به   ی.. موهادمیتوالت د  زیم ی نهی.. سرم را به راست چرخاندم و خودم را در آستادمیتخت ا

 *".. لب زدم:  نازی متورم و سرخ.. پر یاز عرق.. چشم ها سی*"و خ ختهیهم ر
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..  ومدمیو ن  امی.. گفتم سمتت نم نجایا یایمن و شبونه ن یاجازه  یب گهیبار ازت خواستم د نی _آخر
 !؟یخوایم  یچ نجایا

 بود.. میروبرو  نازیمقابلم گرفتم.. حاال پر یسوخته  میمتوقف شد و من چشم از مرِد ن شیپا یصدا

  فهممیگذره؟! الوند فکر نکن نم  یدور و اطرافم م یکه نفهمم چ امینه؟! ن نمی حالتو نب نیکه ا  امی_ن
  ی.. چادیاز ترس زبونم بند م ادیم  ادمیسوال اون شبتو   ی.. هنوز وقتیکن یم  یمخف  ویزیچ هی یدار 

 ! ؟ی! چرا مست؟یکن ی م کاریچ یشده؟! دار 

 به کتفش زدم و گفتم:   متیکوتاه و آرام و با مال یلیبود؟! با دست خ   دریچرا دختِر ح  نازیپر

 _برو عمارت..

که تا برخورِد هر نقطه از بدنمان   یی جا  نیکتری مکث کرد اما محکم تر جلو آمد.. درست در نزد اول
  دهیکه تا به حال ازش ند یجد  یفاصله نبود.. چشم در چشمم انداخت و با لحن شتریب  یمتر  یلیم

 بودم گفت: 

 .. نجای.. ایهست.. تو هم مال من نجاهمیمنه.. ا یاندازه که عمارت خونه  .. همونرمی _نم

 خورد و من بودم که جا خوردم.. امنه یاش به سنوِک انگشِت نشانه  و

 ... ی.. حتیمال منه.. حت  نجام ی_ا

دردناکم  ی قهی پا بلند شد و نوک انگشتش را به شق یپاشنه  یرو  نازی از کار افتاده بود انگار.. پر مغزم
 و من چشم بستم.. دیکوب

 که اسمش و رسمش و سندش به نام منه.. یکن  رونیب  یی منو از جا یتون  یمال منه... تو نم نجام ی_ا

شد.. ازش فاصله گرفتم و پر از حرص و   لیزدم.. پوزخندم به خنده و خنده ام به قهقهه تبد  پوزخند
 و درد و درد و درد لب زدم:  تی نخشم و عصبا

 .. نازیپر یتعلق ندار  ییبه نامت نزدم.. جز عمارت به جا ویی _من جا

که  دمیمتر هم تکان نخورد و د یلیم مین  شیتخت نشستم.. از جا یماند و من باالخره رو مات
 و گفتم:  دمیکوبش قلبش را شن ی.. صداختیفرو ر  ستادهیهمانطور ا
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 _بذار البرز بمونه... 

 .. نگاهش برق داشت و درست به وجودم صاعقه زد..دیکه به سمتم چرخ  دمیرا نداد اما د جوابم

بود.. مدام چشمش به در خشک شد و تو  دنتیتاب د  ی.. ب دنتید ارمی _فقط اومدم البرز رو ب
 حالشو تحمل کنم.. نینتونستم ا گهی.. از صبح نگران تو بود و دیومدین

خط و   یبغض دارش حاال ب  شهی هم یِ صدا  یو حرفش را زد.. حت دینلرز نباری ا نازی بود که پر  بیعج
 به خودش گرفت..   نازی.. پوزخند زدم به حاِل رو به افوِل خودم و پردیخش به گوشم رس

فهمم  ی اومدم.. االن م یخوب وقت  یاالن که.. اگه به خاطر البرز اومدم ول ی_پوزخند بزن الوند.. ول 
 گفت..  یم  یچ بابام

پا بند بودم و محکم.. درست مقابلش  یتخت بلند شدم.. هنوز رو یو از رو دمیدر هم کش ابرو
 گفتم:   میو مستق رهی .. سر بلند کرد و من خستادمیا

 گفت؟!  ی_چ

شناختم نبود.. پر   یکه م  یینازهایکدام از پر چیبه ه هیامشب شب نازِ یبه لب آورد.. پر یقتر یعم  پوزخندِ 
اما پوزخندش را حفظ کرد و ازم   یهرچند ظاهر  یِ از درد و عقده و حسرت اما محکم.. با خونسرد

 فاصله گرفت و گفت: 

... حرِف اولش، دو  سهیخواستنت وا  یبشناس که مرد و مردونه پا یرو زمان   یمرد واقع هی_گفت 
 که تو رو از خودت نه، از من بخواد...!  ینشه.. کس

 ..یواکنش چینشان ندادم.. ه یواکنش چیکه گفت سکوِت اتاق را شکست.. ه ییلند باالب هه

واسه حرفت و کارت مدرک   ی.. بابام راست گفت.. تا وقتیرو به نامم نزد یی.. سنِد جایگ ی_راست م
 !ستیحق با تو ن  یدادگاه  چیتو ه  ینداشته باش

 فکم بشدت منقبض شد.. *"  در قلبم نشست.. یبد ی.. زخِم عفون دری.. حدری.. حدریح

 دختر... نی.. انازی.. من هم از دِل پر 

 زودتر.. یلی.. خیدادیگوش م دریح  ی_کاش زودتر از امشب به حرفها
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  کشینزد یبغل نکردنش مشت کردم.. خودم را برا یلرز گرفت و خودش را بغل زد.. دستم را برا تنش
لرز   نیشده بود و هم داریدرونم ب یلحظه تماِم احساساِت خفته  نی نشدن لعنت کردم.. درست در هم

 کرد.. یم امچاره ی داشت ب  نازیو اشک و بغِض پر

  یبر  رونی در ب نیاز ا یدادم وگرنه.. وگرنه معلوم نبود بتون  دریبه ح یقول هیناخواسته  فی.. ح فی_ح
 نه.. ای

  یناراحت کردنش م  نگونهیا یدوشم گذاشته بود وگرنه به جا یرو ین یسنگ تِ یمسئول  دریح
متعفنم،   یجنازه  دنِ یدر آغوش کش یِ تخت به جا نی تخت.. هم نیهم ی.. درست رو دمشیبوس

با وسعِت   ز ی عقل را از سرم پرانده بود اما همه چ یعالِم مست نیوصال... کاش ا  یبرا شدیم ینابکده ا
 .. شدیم حس یشتر یب

 خودم متاسفم... یتو نه الوند.. من برا ی_برا

 من بود.. ممنوعه..   یممنوعه  دریح  دخترِ 

 .. وگرنه...نازیپر رونی _برو ب

  نازیپر مِ ی" اما مشِت مالیبر  ذارمی"وگرنه نم میداد.. بگو یکه در سرم جوالن م  یتکرار کنم حرف  خواستم
 قلبم نشست..  یرو

 ! ؟ی.. هان؟! وگرنه چی_وگرنه چ

که از   یو من خشم دیلرز یم دی فکر کردم.. مثِل ب  دارمی ستش را گرفتم و به احساساِت بهر دو د مچ
 زدم:  ادی خودم داشتم را بر سرش فر

 ...رونی .. برو بشکنم ی_وگرنه حرمت م

  هیصبر نکرد و از دِر اتاق با گر ناز یشد و پر نیی با درد باال و پا میگلو بِک یبه عقب هولش دادم.. س و
.. تا صبح..  دمشیبوس  ی.. کاش نرفته بود تا مشدیرفت.. کاش نرفته بود تا حرمت شکسته م رونیب

 تا صبِح حساب.. 

 نفس نفس زدن گفت:  نیپا به اتاق گذاشت و ب  مهیبعد عارف سراس هیثان  ستی و ب قهی دق کی درست
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 !؟یکرد کاریالوند؟! چ یکرد کاری_چ

 و لب زدم:  دمیکش رونی آوار ب یِ را از ال میصدا

کشه!   ینم گهیتن د نی.. اگمیکشه.. خودمو نم ینم گهیعارف.. د شکستمی حرمت م موندی_اگه م
 ....یل ی.. خنهیسنگ  یلیرو دوشم گذاشت خ  دریکه ح یتیمسئول

را.. البرز را رها کرد و قدم به داخِل اتاق گذاشت.. درست   نازیمتوجه وخامت اوضاع شد.. پر عارف
  رِ ی ز یِ و لعنت  دیمن، او پوف کش یفرو برد.. به جا  شیموها یمن، او پنجه ال یو به جا  ستادیمقابلم ا

 ...دمیلبش را شن

 بزنم.. یحرف  دریتونم از خواستنش به ح ینم ستمی_ازش گذشتم.. من مرد ن

 سته ادامه دادم: آه  یلیتخت آوار شدم.. خ لب

 اما.. دمی.. دارم مدمی_تاوانشو م

 ..شدی محسوب نم دنیکه د  دمشید ی .. آنقدر تار مدیتخت نشست و به سمتم چرخ یرو  کنارم

 !میکار دار یل ی_بخواب.. استراحت کن فردا خ

 .... دمیتخت دراز کش یبود رو زانیاز تخت آو میکه پاها همانطور
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به   یتکان مچهین یرفت.. به سخت  یخط اعصابم رژه م  یرو قایو دق شدیزنگ تلفنم قطع نم یصدا
اتفاقاِت شِب گذشته به خاطرم آمد.. همچنان   یخودم دادم و هنوز پلک باز نکرده بودم که همه 

شدم.. البرز    زی خ مین  یو به سخت دم یو کالفه از قطع نشدنش پوف کش خوردیتلفن به گوشم م یصدا
 یفرستادم.. آفتاب از ال رونی و نفسم را شل ب دمیابرو در هم کش دنشیتخت بود.. با د نییپا  رستد

سرزنشگر همچنان   یداشتم.. البرز با اخم و نگاه یاز مست یو من هنوز آثار  دی تاب   یپنجره به داخل م
 را مهار کردم.. امازه ی و خم  دمیچشمم کش یپا یبهم زل زده بود.. دست 

 .. عارف کجاست؟!یینجایا ی .. از کِ ری _صبح بخ

نداشت.. گردنم را گرفتم و از جا بلند   یواکنش نیکمتر ی کرد.. البرز جوابم را نداد و حت یدرد م گردنم
 ام را به دست گرفتم.. شدم.. از کناِر البرز گذشتم و حوله

 ..ام ی م رمی گیدوش م هی_

و از پشت براندازش   ستادمی. اخم کرده ابه سمتم سر نچرخاند. ینشان نداد حت یواکنش چیهم ه باز
  یو کشدار.. مشکِل البرز را خوب م  قیعم یها دنینفس کش یب  یتنش و حت  یکردم.. آرام، ب

.. عقب گرد کردم و  نازیو دعوا با پر یشِب قبل خبر داشت.. حداقل مست  اناِت یجر یدانستم.. از همه 
را    یصندل یساعدش که دسته  یآزادم رو دستم به حوله بود و دسِت  کیدرست مقابلش خم شدم.. 

 فرستادم و گفتم:  رونیفشرد قرار گرفت.. از اخمش کم نکرد و من نفسم را شل ب  یمحکم م

 ازم بپرس..   کنهیم دادیکه تو نگاهت داره ب  ی_بپرس.. اون 

.. دمیانتظار کش یخارج نشد.. با صبور   شیاز گلو ییآوا  چیداد و لب باز کرد اما ه یرا تکان  فکش
 دانستم اما گوشم دوست داشت بشنود...  یسوالش را م

 ! ازم بپرس البرز... ؟یبدون یخوایم ی_چ

درست تکلم کردن را نداشت اما من  ییِ زل زد.. هنوز توانا ینامعلوم یگرفت و به نقطه  چشم
پوف   دیشد.. ناام  نییباال و پا شی گلو بِک یبه ساعدش آوردم و س  یخواستم.. فشار  یرا م  شیصدا
و   دمی را شن شیمتر هم تکان نخورده بودم که صدا  یلیم  میو از جا بلند شدم اما هنوز ن دمیکش

 شدم:   خکوبیم

 _پ پ پ پر پ پر... 
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کنم.. حرفش را  تشیو من نخواستم اذ شدیو درهم خسته م یتکرار  یحجم از آواها نیاز ا داشت
 کردم:  لیمن تکم 

 ... نازی_پر

و حاال   زدی.. پشِت پلکش نبض م دم ید یرا م  اشی ماند.. من ناآرام رهیباز ماند و بهم خ   مهین دهانش
 از گردنش سرخ شده بود.. دوباره خم شدم و گفتم:  یمی ن یحت

 .. تو نگران نباش!شهی_خوبه.. نباشه هم خوب م

  ینم دای هم معنا پ  من یبرا یبه لب آورد.. حت یگنگ و نامفهوم یرو گرفت.. دوباره آواها  یحرص
 بود..  متیمن غن یبود.. برا  متیالبرز غن یهم برا نیکردند.. اما هم

 ..اد یز یل ی.. خی.. هنوز فرصت دار اری_البرز.. آروم.. به خودت فشار ن

 فاصله گرفت..  یداد و اندک اشی به صندل یتکان 

 _چ چ چ چ چ چ چر چر ا ا ا ا ا...

نداشت.. خودم را لعنت کردم...  ی که عواقِب خوب یعصاِب لعنتلرز گرفته بود.. از همان ضعِف ا بدنش
  یبه جز جواب دادن نداشتم.. به خودم که نم یکرد و من راه یپر اخم و پر سوال و مصمم نگاهم م

او هم به  حسداشتم از  نانیخبر داشت.. اطم  نازی.. البرز از احساِس من به پرمیتوانستم دروغ بگو
 من..

پس خوب گوش کن.. من ده سال از اون دختر   گمیشد؟! باشه م یچ شبید یبدون  یخوای_م
که متوجه منظورم    یشناسیم نازوی.. اونقدر من و پرریسال در نظر بگ یده سال تو س گمیبزرگترم.. م

 .. یبش

.. دوباره  دمید یچشمانش م  یدیسرِخ خشم را در سف یبه چپ و راست تکان داد.. رگه ها یسر 
 کردم.. عارف کجا بود؟! یت یاهم یند شد و من ب تلفنم به هوا بل یصدا

 خدا آروم باش.. ی_محِض رضا
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از   یکرد و من چه کار   یرا با تمام ابعادش حس م یلحظه البرز داشت درماندگ  نیاالن و هم درست
 کردم..   یآمد؟! هنوز رّد الکل را در عروقم حس م یدستم بر م

 _چ چ چ چ چ چ چر ر ر ر ر ا ا ا ا ا ا... 

دادم؟! لعنت بر من و عارف... کجا   یم  یچه جواب قایدق دیچرا... با دیپرس  یو م  دیلرز یم بشدت
 دارو نداشت..  نجایبود؟! البرز ا

 _البرز... 

 تلفن قطع شد.. هر دو دستش را گرفتم و گفتم:  یبه سمتش رفتم.. حوله از دستم افتاد و صدا و

 .. فقط آروم.. گمی.. باشه.. تو آروم باش من همه رو بهت م یبدون ویچ یخوای_م

شد.. خون با سرعت   لی سرخ به خونابه تبد یدستش مشت شد و رگه ها نی چروِک لباسم ب نِ یآست
 عرق شدم..   سیخ  کبارهی و  شدیبدنم پمپاژ م یبه همه  یادیز

دخترشو سپرد دسِت من..   دریپسِر همون خونم.. چون ح ی.. چون مِن لعنتدرِ یدختِر ح  نازی_چون پر
من باشم و هر   ذارمیدخترونش دامن بزنم.. م یاهایبا سکوتم به رو نیاز ا شتریچون نخواستم ب

تشنج   باز.. آروم..  ری خدا آروم بگ  ینرسه.. البرز محض رضا یبیآس چیاما.. اما از من به اون ه ،یحس
 ... یکن یم

کرد خوب   یتقال نم  نکهیکم نشد اما هم یز ی ... از لرزشش چدیکه نفس کش دمیبست و شن چشم
 بود..

 هی شبید  نیبرسونم... هم  یبیآس   یبه کس خوادیکه دلم نم امی _سمِت من باش البرز.. من تنها کس
.. دمید یشدم.. گفتم کاش نم  زاری که از خودم ب دمید ییزایچ هی.. دمیشن  یکه کاش نم  دمیشن ییزایچ

  نارویفردا ا نازیحفظ کنم.. تو نکن.. بذار من درستش کنم.. اگه پر  مویر خونسردبذار آروم باشم.. بذا
 ...دریبود.. ح شبیبدتر از د  دیشن یم

  نیزم یوزِن کره  ی... همه ستادمی ادامه ندادم.. بدوِن نگاه کردن به البرز بلند شدم و پشت بهش ا و
 دوشم بود..  یرو

 _د د د د دا د دا د د د.... دا ش ش ش 
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من معنادار   یمعنا، برا یحروِف ب  نیهم ی.. تالِش البرز برادمیدست گرفتم و نفس کش  نِ ی را ب گردنم
آمد..  نییبدنم پا  یو دما دیآتشم شد.. خاموش شدم.. تِب تنم خواب یکلمه آِب رو  نیبود.. انگار هم

اما کم تر.. هنوز   دیلرز ی.. هنوز مهیثان یاز س  شتری.. بماندم  رهیو بهش خ  دمی پا چرخ یپاشنه  یرو
داداش گفتنش آرامم   نیچشمانش سرخ بود اما کمرنگ تر.. هنوز نگاهش سوال ها داشت اما هم

 کرده بود..

 _جاِن داداش؟!

تکان داد و من باالخره چشم  نیی بار سرش را به باال و پا نیچشم باز کرد.. چند ری زد و با تاخ پلک
 صاف کردم.. نهیو س گرفتم

 ..امی و م رمیگ  ی_دوش م

تنم را به    یق یدقا یچشماِن همچنان مواخذه گرش دور شدم.. برا ِش یحوله را به چنگ گرفتم و از پ و
دست کت و شلواِر کرم   کیبود و من  ستادهیزدم.. البرز هنوز ا رونیآِب سرد سپردم و حوله پوش ب 

 ... دمیعارف را باالخره شن یِ که صدا دمیکش رونی رنگ ب

 _البرز؟! الوند؟!

 مشکوک براندازمان کرد.. یزود پا به اتاق گذاشت.. چند لحظه ا  یل یخ و

 نون گرفتم..  ای الوند؟! بپوش ب یشد داری! ب؟یینجای_سالم.. البرز ا

 رفت..   شیهمانطور که نگاهش به من بود به سمِت البرز پ  و

 !نجا؟یا یاومد ی_چطور 

 خوشحال بودم..  قایکردم و عم  یالبرز فکر م  تِ شرف یبه پ من

 ..امی.. االن مری _سالم.. صبح بخ

  یشده و من تنها سر   یچ دیلب پرس یبهم انداخت و با حرکاِت آهسته  ینگاه  میالبرز ن یِ صندل پشتِ 
 .. قانع نشد اما البرز را مخاطب قرار داد:یچیبه باال تکان دادم و گفتم ه

 .. ادی خوشت ب  دوارمیکنم.. ام ی_برات املت درست م 
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لباس   کیبه    کیرفتند و من  رونی که امکان داشت البرز چشم ازم برنداشت و در آخر باهم ب ییجا تا
 یاز چشم ها رنگم را مرتب کردم و کروات بستم.. اهیس  راهنِ یپ ی قهی نهیو مقابِل آ  دمیرا پوش میها

به گردن و مچم    متلفن به هوا بلند شد.. از عطر یبود رو گرفتم که دوباره صدا یخودم که آنطور خال 
بود و البته   دریتلفن را برداشتم.. تا خواستم تماس را وصل کنم قطع شد.. ح  یکردم و حرص  یاسپر 

 یشماره  یزنم.. در آخر روزنگ ب  یکیو فکر کردم اول به کدام  ستادمیاتاق ا نِ ی.. کالفه ب ومرثیک
را    دریح یانگشت زدم و تلفن را به گوشم فشردم.. کِف دستم عرق کرده بود.. با بوق دوم صدا دریح

 : دم یشن

 _الوند؟!

 گردن دردناکم نشست..  یدستم رو دوباره

 !در؟ ی_سالم.. جان آقا ح

 ... نازیزده بود؟! آخ پر  یحرف نازیو چشم بستم.. پر دمیسرد و خشکش را شن سالمِ 

 !؟یی_کجا

 ..شدینم  افتیدر یالبرز جواب  یاز سو  شهیو مثِل هم دمیشن  یعارف را م یآهسته  یمکالمه  یصدا

 اومده؟!   شی پ ی_خونم.. مشکل 

فوت کرد و من متوجه بلند شدنش شدم.. داشت کِف سالِن مخصوصش قدم   یرا در گوش   نفسش
 ..دادیگل آب م یبه گلدان ها دیشا یو حت زدیم

 گذشته؟!   یچ نازیبه پر شبی_د

 از زبان من بشنود..؟! خواستی االن م ای بود.. خبر داشت  رانهی مچ گ لحنش

 افتاده؟! ی_چطور مگه؟! اتفاق

 ..پرسمی_دارم از تو م 

 خودش استفاده کردم:  یگرفتم و از همان حربه  یحال نفس  نیکرده بودم.. با ا ری گ یاهدور نِ یب
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 شده؟! یچ  دریالبرز رو آورد و رفت.. آقا ح شبید نازینشده.. پر یمهم  زِ یکه من خبر دارم چ یی_تا جا

 .. دمیخط نشن یاز آن سو ییصدا چیکرد و من ه  سکوت

!  فتاده؟ین ی اتفاق  ی.. تو مطمئنومدهین رونی هنوزم از اتاقش ب یآشفته بود.. حت  یلیبرگشت خ  ی_وقت
 !ن یالبرز خوبه؟! تو چطور؟! نکنه باهم دعوا کرد

و عارف را در چهارچوِب در  دمیکش رونی ب  دیجد یتخت بلند شدم و از کمد کفش و جوراب یرو از
 داد.. هیبه در تک نهیبه تاسف تکان دادم که دست به س ی.. سر دمید

.. نگران می... من و البرز هم خوبدمیبود بهتون خبر م   یکنم اگه مشکل ی_من باهاش صحبت م 
 .. نینباش 

 باشه.. اونقدر ازت مطمئن هستم که دخترمو سپردم دستت!  نطور ی که هم دوارمی_ام

 ام را به حلقم حس کردم اما پسش زدم و گفتم: معده اِت یهجوِم محتو کبارهی

  امیمهم دارم.. م یقراِر کار  هیمن   دریکنم.. آقا ح یمحافظت م نازی_چشم.. من.. مثِل چشمام از پر
 ... نی.. شما نگران نباشزنمیحرف م  ناز ی.. سر فرصت با پررمی عمارت و م  رسونمیالبرز رو م 

 ..مزدی حدس م دهیتکان دادِن سرش را ند من

 .. خدانگهدار.. میکن  ی.. بعدا صحبت م ی_باشه.. خوش اومد

 _خداحافظ..

 ..دمیانداختم و پوش نیزم یتلفن را قطع کردم و کفش و جوراب را رو و

 زده؟! یحرف   نازی بو برده؟! پر یز ی_از چ

 گشتم که دوباره عارف گفت:   فمیعارف را ندادم.. با چشم به دنباِل ک  جواِب 

 .. یجا گذاشت  نیتو ماش شبید یخوای م فتوی_اگه ک
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راه مِچ   نِ یاجازه ندادم ب  یگفتم و از کنارش گذشتم.. حت یلب  رِ یز یبود.. باشه ا  یدستم عصب لرزِش 
املت    یبا بو یآشپزخانه نشسته بود و من حت  زِ یعارف شود.. البرز پشِت م  یپنجه ها رِ یدستم اس

 ال گفتم: رفتم و در همان ح شی حالت تهوع گرفتم.. تا کناِر در پ

 شرکت! امیدارم م یکار  هی_البرز با تو عارف.. من  

  یرو چیی*".. سوخورهیحالم بهم م  یهمه حواس پرت ن ی" گفتنش را ندادم.. از ایر یجواِب " کجا م و
و   زدمی .. رو گرفتم و همانطور که استارت مدمیبود و در باز.. پشِت فرمان نشستم و عارف را د  نیماش

 نوشتم ومرثیک یرابستم ب  یکمربندم را م 

 صحبت کرد"  شهینم ی .. تلفننمتیبب  دی"با

 دم یرا د امکشیکردم و فرستادم.. از دِر خانه که خارج شدم پ مهیرا ضم  یآدرس و

 اونجام"  گهیساعت د می"باشه.. کمتر از ن

و   کیداد و دود و تراف یرا نشان م ازدهیعدِد   ن،یکردم... ساعِت ماش یم یو محتاط رانندگ   یعصب
به   فیو ک دم یبه محِل مورد نظر رس یخونسرد  تِ ی خِط اعصابم بود اما در نها یبشدت رو  ندهیمواِد آال
 هیسا رِ یو ز  دمسنگفرش شده عبور کر رِ یزمان داشتم.. آهسته از مس قهیشدم.. هنوز ده دق ادهیدست پ

را درست    فینشستم.. ک یمکتی ن یهوا رو یِ توجه به گرما  یو ب  یصوت یِ درخت و به دور از آلودگ ی
ام از کامال آرام.. معده یطی پر از آب و مح  یگذاشتم و به روبرو زل زدم.. حوِض بزرگ مکتین  یکنارم رو

 نکردم..  یرفت اما توجه   یمالش م یگرسنگ

 .. هیخوب ی_جا

کتش را باز کرد و   ینزدم و کنارم نشست.. دکمه  یبود مثِل من.. حرف  دهی از موعِد مقرر رس زودتر
  یاز بدحال یآثار  چی.. هدمیپا انداخت و من به سمتش چرخ  یرا کنارش گذاشت.. پا رو فشیک

 *"نداشت..

 _سالم..

 بود.. یتو مونده.. حرکِت خوب   ِش یالبرز پ شبید  دمی_سالم پسرم.. شن

 گفتم: به پوزخند کج شد.. اخمم را ابدا پنهان نکردم و  لبم
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و   بیتعق یبار توجهمو جلب نکردن.. خوب بلدن چطور  هی ی.. حت یدار  ینامه رسوِن خوب ی_کبوترا
 کنن.. زیگر

 داد..  هی تک یصندل  یِ کالمم را گرفت.. به پشت ی طعنه

 کنم.. به تو قول دادم.. ی نم  بی_من تو رو تعق

 مشت شد.. دستم

 .. ومرثیک یدیم  یمنو باز  ی_دار 

 را کنار زد و گفت:   یمن اخم کرد و به سمتم سر چرخاند.. آن لبخنِد تظاهر  مثلِ 

تونم مثِل تو باشم.. پسرمو تو خونه   ی ! من نم؟یکن  یم کاریچ یدار  یتو؟! خودت متوجه هست ای_من 
 به امون خدا ول کنم..؟! دریمثِل ح یآدم ی

 کردم اکتفا  ییام گرفت اما به پوزخند پر سر و صداحرف خنده  نیا از

از طعمه قرار   شبید نی.. مگه همیسال تونست شیو ش ستیحرف نزن.. ب ت ی_واسه من از مسئول
 نکنه منم مثِل تو ،توحال خودن نبودم*"  ای! ؟ی دادِن من و البرز نگفت

  یب یِ و به پشت دیکش ی و در آخر نفس زدی دو دو م شی کوتاه سکوت کرد.. چشم ها یلحظه ا یبرا
 در حالتم ندادم.. یر ییداد و من تغ هیتک مکتی انعطاِف ن

 ..یباشه بهت گوشزد کنه که راهو کج نر  دیبا  یکی .. یشیمنحرف م رتیاز مس  ی_الوند.. تو دار 

خدا باد   یبه خاطِر رضا  یبه دور خودم زدم.. هوا فوق العاده گرم بود و حت یجا بلند شدم و چرخ  از
 و دسِت راستم را مقابلش تکان دادم... درست مقابلش دسِت چپم را به کمر زدم  دیوز ینم

 ..خوامی حاال جواب م نیسوال دارم و هم هی.. فقط ازت یچی .. به هومرثیندارم ک  یچی به ه ی_کار 

 به انتظاِر سوالم نشست و من گفتم: خونسردانه

 کجاست؟! اسری_
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. .ستادیبلند شد و درست مقابلم ا  مکتی ن یافتاد.. از رو نیچ ظشیچشمش از اخِم غل ی گوشه
 را هدف قرار داد:  امنهیاش سانگشِت نشانه 

 !؟ یهست ی_تو دنباِل چ

 .. نازی_پر

 کردم:  لیرو گرفت و من حرفم را تکم   یاما حرص  ریجواِب سوالم را نداشت.. مات و متح  انتظارِ 

  ی! مگه نگفت؟یدار  یرو رسوا کرد که قراره پدرزنم بشه.. از من چه توقع یمن خواهِر مرد  یِ _عمو
نکنه اونم چون مست   ای .. یکن یسرزنش نم  نازیمنو به خاطِر پر ی..؟! مگه نگفتی بهم کمک کن یخوایم

 ..!یگفت یبود

 من بود.. به همان اندازه ی ندهی مرد درست آ نی.. ادمی فهم  یو من م  دیبار یخون م  شیچشم ها از
 خاکستر...  رِ ی خونسرد.. به همان اندازه آتِش ز

 داره! یچه ربط  اسری.. خواستِن اون دختر به شمی_متوجه منظورت نم 

 داِغ مغزش چسباندم:  ی حرفم را به کوره   تنورِ 

  یدونیکنم و خوب م یمرد ازش خواستگار  هیمثل  خوامی .. میمهر  نازیباشم و پر اسر ی خوامی_من نم
 !دهیدلش صاف نشه دخترشو به من نم دریح  یتا وقت

  یم ومرثی بود که از ک  یرا بار اول ی ناآرام نیپوزخند زد.. چند گام دور شد و دوباره برگشت.. ا ناباورانه
 داشتم...   شی .. اما من هنوز آرام بودم هنوز گنجادمید

 .. یهم بگرو ب   اسری یجا خوامیبود گذشت.. فقط م ی.. هرچرمی گ یحساب پس نم   یچی _ازت بابِت ه

را گرفتم و چشم در چشم  شیفرود آمدن بود.. جلو رفتم و بازو یگره کرده و آماده  ومرثیک مشتِ 
 لب زدم: 

 جبران کن...  ینجور یرو ا یکه در حق من کرد ی_کار 

 نخواندم.. یز ی چ چیه اشیشان یو من از خط و خطوِط پ دیلرز یاخم براندازم کرد.. از خشم م با
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ازش چندتا سوال بپرسم.. کجاست؟! تو کدوم   خوامی.. فقط مفتهی کنم که جونش تو خطر ب ینم  ی_کار 
 کجاست؟! اسریقصر در رفت..! بهم بگو  دریشده که اون همه سال از دست ح میکشور قا

  یم دادی.. گرما داشت بدمیشن یو کشدارش را م قیعم ی .. نفس هادیرا پر حرص پس کش شی بازو
را به چنگ  فشیرفت و ک  مکتی .. به سمِت نزدیپرنده پر نم   یوقت از روز حت ن یکرد و چه خوب که ا

 که چند گام دور شد:  دمیگرفت و من د

 !ومرث؟ی_ک

 .. مطمئن بودم.. زدینم  یاما برنگشت.. مطمئن بودم حرف  ستادیا

باخودت دشمن    درویح  خودی.. ب ینداشت  یر یتقص چی کارشو بده.. تو اون وسط ه یجزا اسری_بذار 
 خودتو خالص کن.. به خاطر من.. به خاطِر البرز..  شهی هم یبار برا هی. .یکرد

 عجله داشت..   یلیرفتن خ یصبر کرد.. برا هی نشان نداد.. فقط چند ثان  یواکنش چیه اما

 اونو وسط نکش! ینه.. پا اسری.. اون با من اما نازِ ی_اگه مشکلت پر

 را گفت و رفت... پوزخند زدم... نیا
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 یو تراز و کتاب و چند بارنامه و برگه  ایحساب و خط کش و گون  نی خم شده بودم و ماش ز یم یرو
  یبشدت رو ری درگ یلوله شده اطرافم را احاطه کرده بود.. پر اخم و با ذهن یشده و نقشه ها یکدگذار 

  دایگشتم و پ یز ی چند برگه به دنباِل چ رِ ی کرد.. ز یکار تسلط داشتم و عارف داشت قهوه درست م
برگه ها و اعداد و ارقام نشسته بودم جز به اجبار از   نیا یساعت پا  ازدهی قای.. دقدمینکردم و پوف کش

.. واقعا تار و  دمیبردم و دست از کار کش میموها یخوردم.. کالفه تر از قبل دست ال  یجا تکان نم 
 کرد:  میاز آشپزخانه صدا ارفبرگه ها.. ع یکرد از زوم شدن رو یدرد م امی شانی و پ  دمید یناواضح م 

 بخور.. باز شروع کن!  ارمیفنجون قهوه ب  هی_الوند؟! به خودت استراحت بده.. بذار 

  رِ یم.. هر دو دستم را زدادم و چشم بست هیکاناپه تک یِ هم نداشتم.. به پشت ینبود اما چاره ا یخوب   فکرِ 
 سرم بردم و به کمرم استراحت دادم... 

 الوند.. هی_بابام باز از هرجفتمون شاک

 _حق داره.. 

 دادم..  نیکافئ  دِ یو به سردردم نو دمی قهوه ساز را شن  یصدا

  یرس یوقت سر خاروندنم ندارم چه برسه به تو.. به البرز هم نم یکی! من م؟ی ندار یما حق ی_آره ول 
 .. شکشیمن پ یبابا

خانه داشتم که  نیاز البرز را در ا یکردم.. حق داشتم.. نه تواِن نگهدار  یم  یاز قبل کم کار  شتریب
و   شدیم کیکه نزد دمیرا شن  شیپاها  ی... صدانازیو پر دریمداوم ح  یینبودم نه تواِن روبرو چوقتیه

 ی شهیش  یشدِن تشِک کاناپه متوجه نشستنش شدم و برخورِد فنجاِن دستش را رو نییبا باال و پا 
 حس کردم.. زیم

 از کجاست..  رادیا یبفهم  دی_بردار بخور.. شا

نظم   یهم نوع یآشفتگ نیهم ، یکار  تِ ی وضع نیانداختم.. با ا ینگاه  میباز کردم و به عارف ن چشم
برداشتِن قهوه دست دراز   یشرتم را از گردنم فاصله دادم و برا  یگرِد ت ی قهی.... دیرس یبه نظر م 

 کردم.. 
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 خونتون.. بابات به گردن ما حق داره..  امیشب با البرز م هی_

 و گفت:  دی از قهوه نوش یا جرعه

.. خوشحال میریوقت بهتر باهم م هیسر بزنم..  تونمیاوضاِع قمر در عقرب من خودمم نم نی_وسِط ا
 ..شنیم

کاناپه  یِ توجه دوباره به پشت یپشِت کمرم درد داشت و من ب ی رهی کرد... ت یقهوه حالم را بهتر م یبو
 دادم و گفتم:  هیتک

  شیمشکل پ  نی باِر سومه هم نی لنگه.. ا یجا م هینداشت، کار از  یبا حسابام همخوان ندفعهی_اگه ا
 ..ادیم

 از من و تو بهتره..   شی اضیکمک.. به هرحال اون ر ادیزنگ به رضا بزنم ب هی یخوای_م

 .. دمینوش شیاز داغ یبود.. لبم را به فنجاِن قهوه زدم و جرعه ا  ریدرگ فکرم 

رو   یامور مال  هیچ اون پسرِه اسمش ی قهیفردا تو شرکت  دی_نه.. اگه باز به مشکل برخوردم با
 ... یر یبگ

 به رانش زد..  یکِف دستش ضربه ا با

 .. با خانوادست.. هیپسِر خوب زدانی.. الیخ ی_ب

نگاه   یلعنت  وارِ یدادم به د حیرفتم و ترج  شی نزدم.. فنجان به دست بلند شدم و تا کناِر پنجره پ یحرف 
 به سرم زده بود...  نازینکنم.. هوِس پر

 زدم امکیبهرام پ یو برا دم یکش رونی ب امی شلواِر راحت  ِب یرا از ج تلفنم

 "سالم چه خبر.. امروز کجاها رفت" 

  یکرد و رو  یو رو م ری خم شده بود و داشت برگه ها را ز ز ی م یانداختم.. رو ینگاه میسمِت عارف ن به
 یشدِن انگشتش به صفحه   دهیحساب به دست گرفت و ترق ترِق کوب ن یشد و ماش  خی م یکی

 دیدستم لرز  نِ یب  یحساب به هوا بلند شد و گوش  نیماش
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 بود"  ییالیهمون خونه و ر،یچشمگ زِ ی "سالم.. تنها چ

 و نوشتم  دمی.. قهوه را الجرعه سر کشدمیدر هم کش ابرو

 " نهیتو رو بب  یکس خوامی .. فقط نمیباال بر  وارشیاز د یراه باش بتون  هی"دنباِل 

 انداختم و نوشتم نکیرفتم و فنجان را دروِن س  هنوز مشغول بود.. به سمِت آشپزخانه عارف

 "هیچ وارایپشت اون د یبفهم  دی"با

 را داد  اممیکه جواِب هردو پ دینکش یطول

 بهم فرصت بده"  کمی"چشم.. 

 دنِ یچ یپ  یبرا ی.. اعصابم خراب بود و حاال وقتدمیُسر دادم و همانجا پوف کش نتی کاب یرا رو  تلفن
زدم و کناِر عارف   رونی پوستم نبود... به خودم لعنت فرستادم.. از آشپزخانه ب رِ ی ز  نازی پر دنِ یحِس بوس 

چفت کردم و وارِد   میاهاپ ی.. لپ تاپم را رو یکردم به هر زحمت  یم دایکار را پ رادِ یا دینشستم.. با
تلفِن عارف به   ینشد.. صدا دمیعا  یز یچند حساب اطالعات کسب کردم و چ ی شدم.. درباره  تیسا

 آورد و گفت:  رونی آوار ب رِ ی و تلفنش را از ز دیکش  رونی تفکر ب  انوِس یند شد و سر از اق هوا بل

 ..ونهی_کتا

 یعارف را از دور اما م یحساب را برداشتم.. صدا نیاز جا بلند شد.. خودم را جابجا کردم و ماش  و
 .. دمیشن

 _سالم..

 دهیکه ند یسطح  زِ یو وار برداشت  کیتوجهم را جلب کرد..  یز ی حساب چ یاز برگه ها یک ی یرو
 .. دمیرس  جهیرا محاسبه کردم و باالخره به نت یو اعداد و ارقام کسر  دمیبودم.. پوف کش

 شده؟! خب باشه.. باشه.. باشه متوجه شدم.. ی_چ

 یِ بود و دسِت آزادش ال ستادهیانداختم و از جا بلند شدم.. عارف کِف سالن ا زیم  یرا با حرص رو برگه
سوخت.. هوا کم کم داشت    یم  یکه از خستگ دمیچشمم کش یپا ی.. دستدیچرخ یم شیموها

 که چراغ را روشن کردم.. شدیم  کیتار
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 ی.. باشه من خودمو میکن یم  تی خودتو اذ نقدریا ینشده دار  یز ی.. آخه چامی_آروم باش.. من م
 رسونم...

 ونیکتا یجالب بود.. برا   میبرا ینگران  نیمِق نگاهش حدس زدم.. ارا از ع یو نگران  دیسمتم چرخ به
 و متفکر تنها سر تکان دادم..   دیباال پر میابرو یِ تا کی! شد؟ینگران م

 ..کهی آخه تراف شهیزودتر نم نی.. از اام یساعت.. زود م  می_ن

را روشن کردم و   ونیزیرفتم.. تلو  شینداشتم.. فاصله گرفتم و تا کناِر کاناپه پ  ستادن یفالگوش ا قصدِ 
 یو برگه ا فیرا به دست گرفتم.. همه را جز لپ تاپ و ک  نیزم یو رو زیم یپخش و پال شده  لِ یوسا

.. از کناِر عارف  یاردیلیم کیحساِب  زِ ی برداشت و وار  دِ یکه از چشمم دور مانده بود.. همان رس
 م.. تلفنش تمام شده بود که راهم را سد کرد گذشت

 اومده... شیبرام پ  یکار  هی یبدموقعس ول دونمی_شرمندت شدم داداش.. م

نفسش را پوف مانند   دیکردم و منتظر ماندم.. دوست داشت عارف حرف بزند.. سکوتم را که د سکوت
 : د یاش کشبه چانه  یفرستاد و دست رونیب

اومده و  ش یپ  ونیکتا یبرا  یمشکل هیتنهات بذارم..  کمیمجبورم  یول  می_هنوز گرِه حسابو باز نکرد
 ...دیبا

 بود.. میابرو یرو یمتفکرانه ا اخمِ 

 !رانهیهنوز ا وانی.. فقط حواست باشه کیبر  یتون  ی_م

 خواستم از کنارش بگذرم که گفت:   دوباره

 ..شهیوط ممرب  وانیرفتِن ک  نیبه هم ی_حواسم هست ول 

دستم را مرتب   لِ یدراور را باز کردم و اسباب و وسا یِ به اتاق گذاشتم و عارف هم پشِت سرم.. کشو پا
 و سر بلند کردم  دمیدرون دراور چ

 _رفته؟!

 .. رهی_داره م
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 !؟یدلدار  یر یم  یاز رفتِن اون ناراحته و تو دار  ونی_االن کتا

 در هوا تکان داد.. یفت و دستکرد.. متوجه طنِز کالمم شده بود که رو گر  اخم

 ..ینه.. همدرد ی_دلدار 

 زود اخم کردم و گفتم:   یلیاما خ دیاراده خند یب لبم

 از قلم انداخته بودم.. دویرس هیکردم..  دای_برو.. مشکلو پ 

زانو   یکاناپه نشستم و رو یزدم و عارف بعد از من پا به سالن گذاشت.. رو رونی نداد.. از اتاق ب  یجواب
 خم شدم.. 

 _پس من برم که زود برسم..

 دستم پنهان کرده بودم سر تکان دادم.. یکه صورتم را ال همانطور

 _به سالمت.. 

 ..گردمی_زود برم

 خروج گفت:  یلحظه  قایلباسش شدم و دق  ضیتعو متوجه

 .. میکه باهم بخور رمی گیاستراحت کن.. شام م کمی_

کاناپه لم دادم و چشم بستم.. انگار  یتکان دادم و عارف رفت.. رو  یخداحافظ یرا به نشانه  دستم
 گرفتم.. یدوش م دیتب داشتم.. با

 

 

انجام نداده بودم و سکوِت   یکار  چیگذشت و جز دوش گرفتن ه  یدو ساعت از رفتِن عارف م قایدق
به دست   نازی پر ی.. بارها تلفنم را به قصِد گرفتِن شماره شدیشکسته م ونیزی تلو یها با صداخانه تن 

 ییکذا  و  یگفتن نداشتم.. بعد از آن شِب لعنت یبرا ی شدم.. حرف  یم مانیگرفته بودم و هربار پش 
داد..  یعذابم م یلیخ یدو هفته ا یفاصله  نیو هم میسقف قرار نگرفته بود کی  رِ یو ز کباری  یحت
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  یوانیبودم... پا به آشپزخانه گذاشتم و ل یفرار  دریح ی هی سا دنِ یو از د دمید یدرست البرز را نم  یحت
تازه   نکهیگشت.. با ا ینم بر دی کرده بود و شا ریو به سمِت اتاِق خواب رفتم.. عارف د  دمیآب نوش

باز و   یصدا   دمیتخت دراز کش ی.. تا رودیرس  یبه نظر م  نهیگز نیساعت نِه شب بود اما خواب بهتر
عارف را بشنوم اما  یتا صدا  دیطول نکش  یل یشدم.. خ زیخ  میو ن دمیرا شن یبسته شدِن دِر ورود

 ونیبدهم.. کتا  صشیتا تشخ  ردزمان ب  هیثان کیزنانه.. فقط   ییدرست متوجه نشدم چه گفت و صدا
زدم.. راهرو را رد    رونی عطل نکردم و از اتاق بکه امکان داشت باال رفت.. م یی تا جا میبود و ابروها

 یچندان منظره چشمش  یگوشه   یِ لب و کبود ی.. اما زخِم گوشه  دمیکردم و باالخره عارف را د
 هراسان لب زد:  دیرفت.. تا من را د یداشت راه م ونینبود.. عارف با کمِک کتا ییبایز

 ..نهیسنگ یل ی.. ماشاهلل خنی_توروخدا کمکم کن

پرسشگر هردو را از نظر گذراندم و عارف را به   یحرف اما با نگاه ی به خودم دادم و جلو رفتم.. ب یتکان 
 .. دیکوب یدادم.. قلبم محکم م هیخودم تک

 تونستم از هم جداشون کنم.. یشدن.. به سخت  ریدرگ وانی_عارف و ک

رفتم و کمکش    شیکاناپه پ  خودم انداختم و تا کنارِ  یوزنش را رو یو همه  دمیعارف را شن  مِ یمال آخِ 
 ...دهید بیچپش آس  یِ کردم دراز بکشد.. معلوم بود پهلو

 شد که..  نیهم نخواست شبو تنها بمونم ا ونی بابا که نشد.. کتا یداداش.. خونه  دی_ببخش

  بای سرد و تقر یبا لحن  ونیکرده ازش فاصله گرفتم و عارف حرفش را ادامه نداد.. رو به کتا اخم
 گفتم:  یدستور 

 .. اریرو برام ب   هیاول یاون کمک ها یی_از تو کمِد دستشو

 و بغضش را حس کردم.. دیلب گز ونیکتا

 _چشم..

 به تاسف تکان داد و گفت:  یو کناِر عارف نشستم.. سر  دمیکش  شیپ  یصندل

 _ناغافل زد..
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 _فقط زد؟! 

 .. دمیرا از دور شن ونیکتا یصدا

 جعبه کجاست..؟! نیکنم.. آقا الوند.. ا  داشیتونم پ ی_نم

گام   کیبود... از جا بلند شدم و هنوز  رتمی خِط غ یلبش درست رو یگوشه  یِ منقبض شد.. پارگ  فکم
 برنداشته بودم که گفت: 

 _اونم خورد... 

  یلیخ ونیرفتم.. کتا  شیپ یینرسد.. فقط سر تکان دادم و به سمِت دستشو  وانیدستم به ک مگر
.. جعبه درست مقابلش بود  دیفهم  اشی و دستپاچگ دهیرا از رنِگ پر نیا شدیم ی و به خوببود   دهیترس
 .. دید یو نم

 _آقا الوند؟! کجاست؟! 

دوشش انداخت و دوِر   یزمان ممکن رو  نیرنگش را درست در بدتر یدراز کردم و شاِل عسل دست
 و شال را از دوِر دستم باز کردم..  دمیکش  رونی و من جعبه را از کمد ب دیچیمِچ دستم پ

! الزم  شه؟یکنم.. آقا الوند؟! توروخدا عارف خوب م داش ی.. نتونستم پدی_بخدا هول شدم.. ببخش
 .. ادیدکتر؟! از لبش خون م مشیببر  ستین

 یداد با خونسرد رونی اش بشده  شیآرا یلب ها نِ ی از ب  عیکه تند و سر ییبرابر تمام حرف ها در
 گفتم: 

 آب قند درست کن..  وانیل هی_

اما  دی.. طول کشدیلرز یکرده بود و لبش م اهیچشمش را س رِ یز  ملشیو واج نگاهم کرد.. ر هاج
 خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

 _چشم..

بال  نیکه ا  یخواهِر کس   یوقت تی عارف در آن وضع  دنِ ی زدم.. د رونی ب ییمن زودتر از او از دستشو و
  یکرد.. دوباره رو یبه شکنجه در وجودم زنده م هیشب  یم قرار داشت حسرا بر سرش آورده بود کنار
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زدم که   دسکه از آشپزخانه کل خانه را برداشته بود ح ییکناِر عارف نشستم و از سر و صدا  یصندل
بود.. مثل او اخم کردم و جعبه را  ده یکرد.. عارف چهره در هم کش یآب قند درست م  وانی ل کیداشت 

 را خاموش کردم و جعبه را باز کردم..  ونیزیگذاشتم.. تلو ز یم یرو

 _الوند؟!

 آغشته کردم.. نیآوردم و با بتاد رونی را ب لی گاز استر یدهانم را قورت دادم و بسته  آِب 

 .. دردشو تحمل کن... سوزهیم کمی_

 گفتم: یبود.*"و حرص ریهنوز با خودش درگ نویشدم.. کتا  دهینزد و من به سمتش کش یحرف 

 تا اون.. وگرنه...  یزده باش شتریتو ب دوارمی_ام

 زخمش دور کردم.. یو من گاز را از رو دیکش آخ

 فکر کنم جاش بمونه.. یول  ستین قیعم  ادی_ز

کردم.. خونش بند آمده بود..  زیتوجه به دردش کّل زخم را تم  یب  نباریمشغول به کار شدم.. ا دوباره
 کند؟!  تی ریآخِر هفته را مد یجلسه  خواستی م افهیق نیعارف با ا

حل   وانی حبه را دروِن ل ی.. داشت تند و تند قندهاستادیسِر عارف ا یکه باال دم یرا د ونیکتا باالخره
 و من..   بود ونینگاِه عارف کتا رِ ی.. مسدمیگونه اش د یاشک را رو  اهِ یکرد و من رّد س یم

 کنم؟! کاری_آقا الوند.. آب قند آوردم.. االن چ

 زخمش نگه داشتم و همزمان گفتم:  یآغشته کردم و رو نیرا به بتاد یدیجد  لیاستر گاز

 _خودت بخور.. 

 کنترل کردم..  دنینخند یانداخت و من لبم را برا ینگاه میو واج نگاهم کرد.. عارف به من ن  هاج

  خی کمیرو مبل.. من برم   نی.. بخور و بشیدار  ازیبه آب قند ن  شتریب خانوم.. شما خودت  ونی_کتا
 چشمش.. یگوشه  یبذار رو کبود ارمیب
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و در آخر   دیلرز  یم ونیدسِت کتا وانِ ی.. ل دیعارف خند نباریانگار حرفم را متوجه نشده بود و ا هنوز
 کنم و بلند شدم.. یکرد.. رو به عارف گفتم درستش م هیو بلند گر اوردیتاب ن

 لحظه به من نگاه کن.. هی.. ونیخانوم.. کتا ونی_کتا

که همچنان درد   یرا از دستش گرفتم.. عارف در حال  وانیبود.. جلو رفتم و ل  دی شد یلیخ  اشهیگر اما
 داشت گفت: 

 من خوبم.. انقدر نگران نباش.. چهارتا مشت خوردم فقط...  ی_کت

 کرد.. یم  یهم اعصابم را خط خط حرفش

که.. که حسابشو.. ب  گمیتورو بزنه.. به بابا م  ینطور یاحمق چطور تونست ا وانِ یِک ک  ی_آخه اون کِ 
 ب برسه..

و    ندیمبل بنش نیاول  یخوراندم و مجبورش کردم رو ونیبه کتا  مهیکه بود آب قند را تا ن  یهر زحمت به
 لب زدم:  دیخند   یو م دیکش یرو به عارف که هنوز درد م

 .. ارمیب  خی_دستتو از روش برندار تا 

 _باشه داداش.. 

کناِر   نِ ی زم یرو ونیبه سالن برگشتم.. کتا یکوچک یزر ی فر سهیپر کردم و با ک خی  یوانیل خچال،ی از
 که گفت:  دمی.. شنختیر ی صورت اشک م   یعارف زانو زده بود و به پهنا

 عارف!  دی.. ببخشزدمی بهت زنگ م د یمن بود.. نبا رِ ی _تقص

  یو با گوشه  دیچشِم عارف نشسته بود عقب کش یِ کبود یِ من خجالت زده دستش را که رو دنِ ید با
را از   سهی.. لبخندش عمق داشت.. کدمینشستم و عارف را د یصندل   یشالش اشکش را پاک کرد.. رو

  یکرد.. دستم را تکان یم ریسِ  یگر یگرفتم.. انگار در عالِم د ونیپر کردم و به سمِت کتا خیچند قالِب 
 را گرفت و پر سوال براندازم کرد... سهیدادم و باالخره به خودش آمد.. ک

 کنم...؟! کاری _باهاش چ
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و   فیو ک ی مشک ی.. مانتودیدزد ینگاه کردم که از من چشم م یو به عارف دمی کش شمیبه ته ر یدست
بر   هیبود.. با تک یداشت.. در کل دختِر جذاب و خوش پوش  یهماهنگ یلیخ ونی رنِگ کتا  یکفِش عسل

 زانو بلند شدم و گفتم: 

.. اگه هم مخالفت کرد  شهیزودتر خوب م یصورتش نگه دار  یِ رو کبود  شتریرو ب سهی_هرچقدر اون ک 
 .. یتموم کن وانویتموِم ک مهیکاِر ن  یتون یم

 : دم یعارف را شن یرفتم که صدا شی سمِت اتاق پ به

 _الوند کجا؟!

 جوابش را داد: ونیکتا و

 یچجور  یزخم و کبود نی با ا  ایبزارم رو صورتت.. خدا  خوی نیا ری آروم بگ کمی_عارف توروخدا 
خودمو  چوقت یکرد؟! ه کاریباهات چ وانیک  نی! ببشن؟یم  یسرکار.. مامان و بابات چ یبر  یخوایم

 بخشم.. ینم

دختر دل از عارف برده بود..   نیبود.. شک نداشتم ا یکاف ونیعارف، کتا ینماندم.. برا نیاز ا شیب من
فکر   وانی و به ک  دمیبود.. پوف کش دهیدِر اتاق را بستم و لِب تخت نشستم.. خواب به کل از سرم پر

 تر بود... کیداد.. به حتم.. عارف از برادر به من نزد  یکارش را به حتم پس م نیکردم.. تاواِن ا
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شدم.. اگر   ادهیپ نی .. نامطمئن از ماشدیلرز یلبم م یاز عطرم پر شده بود و مشتم رو  نیماش یفضا
..  زدمی را سر نم یادیعمارت به حتم تا مدِت ز ای گفت ب یو با آن لحن نم   زدیشِب گذشته زنگ نم  دریح

کردم و  شتکان خورد و من مرتب ین یماش  عِ یعبوِر سر یگذشتم و کتم به واسطه  ابانیاز عرِض خ 
زنگ گذاشتم و  یداشتم اما دستم را رو دی.. کلدمیو پوف کش ستادمیدِر سبز رنِگ عمارت ا یروبرو

  یرو امقهی ر شقو از کنا دیعرق از فرق سرم جوش  یکرد و قطره ا یم دادیمنتظر ماندم.. گرما داشت ب 
 .. دمیرا شن یمشهد ی.. با سر انگشت خشکش کردم و صدادیچک شمیته ر

 اومدم..  ه؟ی_ک

  یرا مقابلم در هم قفل کردم و طول امی انداختم.. هر دو دسِت خال نییدر فاصله گرفتم و سر پا از
 لبخند زد.. دنمیدر را باز کرد و به محِض د  یکه مشهد دینکش

 .. یشد لیسه  ی.. شما که ستاره نی.. صفا آورد نی_سالم آقا الوند.. خوش اومد

 بردم و عرض ادب کردم.. من را به داخل کشاند و در را پشت سرم بست.. شی من دست پ و

 جا گذاشتم..  دموی.. فکر کنم کلی_سالم مشهد

 شما باز کنم.. بفرما داخل بفرما آقا.. یدرو برا نیا  شهیهم شمینداره.. من خوشحال م ی_اشکال

زدِن  یدادم..  برا یهرچند مصنوع یآب دهانم را قورت دادم و جواِب لبخندش را با لبخند دوباره
 حرفم تعلل داشتم اما گفتم: 

 .. دری_آقا ح 

 زد و به باغ اشاره کرد:  میبه بارو یدست

 الوند جان..  یدیرس  ی.. بفرما که خوب موقعخورنیرو تخت.. صبحونه م  اطنی _تو ح
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 و تنها سر تکان دادم..  دمیبه صورت ملتهبم کش یدست

 دوست داره.. یل یخانم.. خانوم خ  نیپرو یبرا نمیبچ  حونی ر کمی_اومدم 

و   دمیرا د یرعل ی ام نِ ی.. ماش دمیرفتم.. نفسم را کالفه فوت کردم و باالخره رس شی کنارش گذشتم و پ  از
 ی هی... سانازیخلوتگاِه پر یاز کنارش گذشتم.. دوباره کّل خانواده دوِر هم جمع شده بودند.. درست رو

 را به خودم جلب کردم  هتا وسِط سفره افتاده بود و من از همان فاصله توجه هم یپارچه ا قِ یآالچ

 .. ری _سالم.. صبح بخ

دهانش متوقف شد و تکان  یقمه درست جلوکه ل نازیهمه باهم به سمتم سر چرخاندند جز پر  بایتقر
قبل از همه جوابم را داد.. از  نیو خودم را لعنت کردم.. پرو  دمید نازیپر ینخورد.. من نگاِه البرز را رو

 تر بود گرفتم که با خنده گفت:  کیرا که نزد   یرعلیکنار استخر گذشتم و دسِت ام

  نیبش  ایسرت شلوغه باور نکردم.. ب یل یدونستم خ یمن چون م یول  یای_سالم داداش.. بابا گفت م
 بخور.. یز یچ هی

 داشت...  یگر یکه امروز نگاهش رنگ د یدر ی و البته ح   نازی حواسم به البرز بود و پر ی همه

 اومدم بهتون سر بزنم و برم شرکت...  یسرم شلوغه.. ول  کمی _نوش جون.. آره 

.. البرز بزرگ شده بود و  دمیسرش را طبق عادت بوس یفتم و رورا رها کرد و من به سمِت البرز ر دستم
 دست بردارم..  خواست یمن دلم نم

 ... دری_سالم آقا ح 

 و گفت:   دینوش کشی دروِن استکان کمر بار یاز چا یجواب دادن مکث کرد و جرعه ا  یبرا دریح و

 سالم پسرم.. کی_عل

  یرا رو  یرنگ  اهیبسته بود و شاِل س بلندش را محکم  یموها نازیبه سر داشت و پر یروسر   نیپرو
نشستم.. من  نازیالبرز زدم و کناِر پر یانداخته بود.. اخم کردم و چند ضربه به سرشانه  شیها ییبایز

 دادم اما دلم... یبهش حق م  دیبودم و شا دهی ازش نشن  یجواب چیه

 تنها نجوا باشد لب زدم:  هیبق یکه ممکن بود برا یطور  یلب ریز
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 .. دمی_جوابتو نشن 

نگاهم کرد و لقمه را از مقابلم به سمِت البرز گرفت و    زیحرفم ت  نیدستش بود و با ا نِ یلقمه ب  هنوز
پر شدم از   کبارهیام را پر کرد.. که شامه یو من مست شدم.. مست شدم از عطر   دیخودش را جلو کش

داد  یالبرز م ردِ داشت لقمه را به خو  نازیکه پر ی. تماِم مدت.دمیمردانه و گرمم شد و نفس نکش  یحس
که فاصله گرفت تازه نفس   نازیو دستم مشت شد.. پر دم یبود را به جان خر می ها هیر یکه رو یفشار 

 گفتم:  در یرو به ح ییکذا یِ گرفتم و با همان خونسرد

  نیفکر کن خوام یگرفتم.. نم دیکار جد هی شهیم یدو سه هفته ا بای کارا هست.. تقر انی در جر یرعل ی_ام
 کردم.. فقط... یکم کار 

 پر کرد و مقابلم گرفت..  یچا یوانیل  نیکه پرو دمیو د دیحرفم پر  انیبه م یرعل یام

 .. یداره تو هم کنارش باش ازی.. گفت البرز ن یایدادم.. بابا اصرار کرد ب حی _من توض

.. دیکش یبدنم را م  یر آورده بود و رگ هاداشت انگار دست و پا د انیپوستم جر رِ ی که ز یحس
نبودم اما..  اسرینبود.. از خودم نفرت گرفتم.. من مثِل   یخوب یدستم ابدا نشانه  یرگ ها یِ برآمدگ

  عِ ی ما یمعطل یگرفتم و تشکر کردم و همان دم ب نیرا از پرو وانیداشت... ل انی که در عروقم جر یخون
 .. یعصب  یل یبودم خ یحسش نکردم.. عصب   یو حت ختمی ام رداغش را به معده

 !؟ی_پسرم خوب 

 و گفتم:   دمیبه صورتم کش ی.. آخ از من.. دستنازی.. آخ پردیفهم  یم  دریح

 بهترم.. میخوبم.. االن که دورهم جمع شد  یول  ادهیز می_فشاِر کار

دست از غذا   نازینان برداشت و با عسل و کره پر کرد و به دهان گذاشت.. پر یو تکه ا   دیخند یرعل یام
کرد و من درست وسِط   یبه البرز انداختم که داشت موشکافانه براندازم م ینگاه  میبود.. ن دهیکش

چشم  دریحالت ممکن بودم.. تنها پلک زدم و البرز رو گرفت و به ح  نیو جهنم تر   نیبهشت تر
 دوخت.. 

سرتو بذار رو بالش  ای ب ،یو خودتو تو اون خونه حبس کن  یشبا بر  نکهیا  ی.. جاایب  شتری_پس ب 
 توئه... یخونه  نجایخودت.. ا
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 قبلش را تکرار کند از دستش گرفتم و گفتم:  یکاِر دفعه  نکه یقبل از ا نباریدوباره لقمه گرفت و ا نازیپر

 .. دمی_من بهش م

 گفت:  یمشهد دنیبه محِض د نی.. پرودیکرد.. با یم به من عادت  دی مات ماند.. با نازیپر و

 .. دیهم رس حونی_ر

باهم چشم   یلحظات  یکردم و برا کیخودم لقمه را به دهاِن البرز نزد در یمن بدون نگاه کردن به ح و
را به سمِت    سیتازه و خ  یها حانیو سبِد پر از ر ستادی البرز ا یِ کناِر صندل ی.. مشهدمیدر چشم شد

 گرفت و گفت:  نیپرو

 کردم..  زشی_بفرما خانم.. خوب تم 

 کرد و گفت:  یرو به سفره اشاره ا  دریح

 _دستت درد نکنه.. بفرما صبحونه.. 

خودم داشت   یِ پر شده بود و قلِب لعنت   نازی را به دهاِن البرز گذاشتم.. گوشم از کوبِش قلِب پر لقمه
 کرد.. یخودش را نابود م 

 بود..   یهمون چند لقمه کاف_نوش جان.. 

سبد را وسِط سفره گذاشت و خودش قبل از همه چند برگش را برداشت و به   ن یبا خنده رفت.. پرو و
 دهان گذاشت..

 _الوند؟!

 ..شیکردم به هرکجا نگاه کنم جز چشم ها یسر چرخاندم و سع دریسمت ح  به

 .. یخونه کنار خودم باش نیتو هم تو هم خوامی ! م؟یکن  یم کاری_چ

 .. فکم منقبض شد.. دمیرا من شن  نازیپر  یِ حرص  نفِس 

راحت تره.. حداقل  ینطور ی.. البرز هم ایستیکه ن رهیگی دلم م ی_آره مادر.. منم موافقم.. به خدا گاه
 .. متین یب  یشب به شب م



 سکون

727 
 

 با دهاِن پر گفت:  یرعل یام

  تاریبراتون گ یکار ی تو اوقات ب دمی.. منم قول ممیکن یم یچند دست شطرنجم باز  هی_منم موافقم.. 
  شیبرم پ گهی.. انقدر نممونهیهم تنها نم نازیپر انیهم م مایعارف و س یایبزنم.. از اون طرفم تو که ب

 خاله...

  یبه چشم ها کینزد ییدهانش را تماما فرو داد و من همچنان به جا یتمام شدِن حرفش لقمه  تا
 م: کردم و گفت ینگاه م  دریح

برم خونه..  رسمیاصال نم  ی.. گاه ستیشبا ساعت رفت و آمدم دست خودم ن نی_نه.. چون ا
 .. خوامینم

 یالبرز لقمه ا یبرا  نباریرو گرفتم و خودم ا دری.. از حدمی د یرا م نازیچشم خشِم صورت پر یگوشه  از
 پر کردم و به خوردش دادم.. حانی و ر  ریاز نان و پن 

 خودم راحت ترم!  ی_خونه 

 گفت:  دریشدم و ح   نازیو سکوت کرد.. متوجه بلند شدِن پر دیمتفکرانه هوم کش دریح

 _کجا دخترم؟! 

 دم یرا شن شی باالخره صدا و

 اتاقم.. رمی شدم بابا.. م ری_س

شد و    نییباال و پا میگلو بِک ی ... سدیلرز یم یاتفاق  نیاعصابم نازک شده بودند و با کمتر یتارها
 گفت:  یرعل یام

 !ی_الوند تازه اومده.. کجا بر 

دوباره به حالِت قبل   نازینزدم که پر یرفتنش خوِد من بودم.. حرف   لِ یدل قایدانست دق ینم  یرعل یام و
 کردم..  ن ی ریالبرز را ش  یِ کرد و من چاهمه را پر   یِ خال وانِ یل نی برگشت و پرو

 چند لقمه بخور..  هیمادر؟!  یخور ی _چرا نم
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چه   نازیاضافه هم نداشتم.. پر دن یجرات نفس کش دری نگاِه ح رِ ی کرد.. اما ز یم امی جر   نازیپر  پوزخندِ 
 یچا وانِ ی از زهر پر کردم و به زحمت فرو دادم و ل یبه جانم زده بود..؟! سر تکان دادم و لقمه ا یآتش

  دنِ یبابِت نوش  شی گلو بِک ی.. سدمیفهم یالبرز حرف ها بود.. من م یها هیرا به لِب البرز زدم.. در قرن
 آوردم و گفتم:  نییشد.. دستم را پا نییباال و پا یچا

تا قبل از شروع   نی! بذارن؟یدیاجازه رو بهش نم نیمدت دور باشه.. چرا ا هیه دوست دار نازی_اگر پر
 ترم، ترِم سرنوشت سازشه.. نیکنه.. ا دایخودشو پ دیشدِن ترِم جد

 فرو داد و گفت:  یدهانش را با چا یلقمه  یرعل یام

 اونجا بمونه..  نازیپر اد ی_من دوست ندارم بره.. خاله دوتا پسِر نره غول داره که خوشم نم

  حِ یدر تصر نیگذاشته بودم ورم داشت و پرو رتیمثِل من.. رِگ گردنم، همان که اسمش را غ درست
 اخم کرد و مشتش را مقابل دهانش نگه داشت:  یرعلی حرف ام

دکتِر   شی ک یباش...   یزنیکه م ی مراقب حرف ی رعلینن.. اممو یگل م ی_ماشاهلل پسراش مثل دسته 
 کنن خونه بمونن..  ی هم سرشون شلوغ هست که فرصت نم ی .. اونقدر لی وک  شیکی

 گفت:  دری.. لبم کج شد که حدمیلرز یاخم داشتم و از درون م ناخواسته

 _حق با الونِد.. 

و من و   دمی .. چشم باال کشنازیپرداشت به رفتِن   تیرضا دریشدم.. ح مانیخودم پش یمن از کرده  و
 یدستم م  وانِ یل  اِت ی کرد و محتو  یهمچنان با مادرش بحث م  یرعلی.. اممیزل زد دریباهم به ح نازیپر
 .. دیلرز

.. چند میمسافرت بر  هی یخانوادگ میتونیاستراحت کنه اما نه با رفتِن اونجا.. م کمی دی_موافقم که با
 ..شه یدرست م یهمه چ میروز از تهران دور باش 

 گفت:  نازی .. پردمیکش  یاز سِر آسودگ ینفس  نامحسوس

 ..می _باشه.. پس.. پس بر

 گفت:  یدر هوا تکان داد و حرص یدست یرعل یام
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 بابا..  ذارهی.. نمذارهی.. فشاِر کار نممیستی ! من و الوند که نط؟ی شرا نیتو هم  قای_دق

از نبودِن من..؟! دوباره لبم کج شد و به   زدیلبخند زد.. واقعا لبخند م  دریح  شنهادِ یخشنود از پ  نازیپر و
 که متولد شده بودم لعنت فرستادم..   یخودم و آن روِز نحس

 البرز هم خوبه.. ی.. براادی ب گمیم مای _باشه بابا.. منم به س

تحول در    نیخبر داشتم اما ا دنشیکش ارگیهنوز از س نکهی.. باایلیکرده بود خ رییتغ  یل یخ یرعل یام
 : دیخند  نیکرد و پرو ی دهن کج  نازی.. به حرِف پردیگنج  یباورم نم 

دستتو بذارم تو حنا.. صبر   ی.. منم بلدم چطور نازیداره پر نیی .. چرخ و فلک باال و پای_باالخره که چ
 .. نیکن و بب

  نیانداختم.. هم ینگاه میقلبم را مچاله کرد و من به البرز ن نازیپر یِ از سِر شاد یخنده  یصدا و
را   شی آخِر چا یرا به لبش بزنم.. جرعه  وانیواکنش نشان ندادنش باعث شد اخم کنم و دوباره ل

  در یدادم.. ح هیتخت تک یِ و به پشت دمیسر کش کجایخودم را  یسرد شده  یِ چا  وانِ یو من ل دینوش
 رو به من خم شد و گفت:   نیپرو یمادرانه  یهاتوجه به بگومگو و خنده  یب

 ..نی کنارم باش خوامی .. مای رد کن و ب  یرعلی خودت و ام  یبرا یمرخص هی یتون ی_اگه م

 من تنها لب زدم:  و

 ... یرعلی.. اما اگه امدریآقا ح   ستین ی راه تی موقع نی_تو ا

 حرفم را قطع کرد:   یرعلیخوِد ام و

 !مونمی.. مذارمی_نه.. تنهات نم 

سردرد   کبارهی و  سوختیخونسرد به روبرو زل زدم.. پوست تنم م  دیکش یاز سر آسودگ یکه نفس نازیپر
 به جانم افتاد....
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 به موقع برسم..  تونمی.. من انبارم الوند.. نمرنی_االن بهم زنگ زدن که دارن م

رفتند و   یاشتند مکرد.. د یم میعصب  ییروبرو یها نیماش یفرمان مشت شد.. چراغ ها یرو دستم
 یفاصله هم م نیو از هم دهیکند اما من ند  یداشت مخف یسع یرعل یمن را خبر نکرده بود.. ام یکس

 .. دمیشن  یرا م  قشی .. کاِم عمدی کش یم گاریتوانستم حدس بزنم که داشت س

 .. تو به کارت برس.. رمی_من م

 _باشه داداش.. پس من..

 کند..  یمالحظگ یب  نطوریدادم ا ینم  اجازه

 .. یرعل ی_ام

 گرفت حس کردم..  گارشیکه از س یکرد و من باز کام  مکث

 !؟یخوایم ی ز ی_جونم داداش؟! چ

 داد..  یهشِت شب را نشان م نیماش ساعتِ 

 .. یکش یم  گاری_فکر نکن خبر ندارم هنوز س

 رساندم: را به گوشش   میانعطاف تر از قبل صدا یو محکم و ب  دمیشن دیرا که از شرم خند  نفسش

 .. خداحافظ..یرعلیام ی_نکش وگرنه با من طرف



 سکون

731 
 

با    ی.. چندبار دمشید یمن پارک بود و من درست نم   یعارف درست مقابِل شرکت و روبرو نِ یماش
 چراغ بهم عالمت داد و من هم به همان سبک جوابش را دادم..

 .. یشبا  انی خونت.. گفتم تو جر  امیمن شب م ی_چشم.. چشم.. فعال خداحافظ.. راست

 _باشه.. قبلش زنگ بزن خونه باشم.. 

را درست   ونیبه حرکت درآمد.. کتا  نیگفت و من تلفن را قطع کردم.. استارت زدم و ماش یا باشه
اش را به داخِل شال  تازه رنگ کرده یبا دست موها ونیرا متوقف کردم.. کتا  نی و ماش دمیکناِر عارف د

 هل داد و لبخند زد

 _سالم آقا الوند... 

 _سالم..

 .. شتریب شهیخسته بودم.. از هم  یلیخ

 خونه؟! نی ری.. م نی_خسته نباش

داد و زخِم   یرخ م  یکمرنگ شده بود اما هنوز به خوب  شیها یانداختم.. کبود ینگاه میعارف ن  به
 کش آمد..  ی.. عارف سر تکان داد و لبش به لبخندشدیلبش داشت خوب م یگوشه 

  ی.. نمیرعل ی از ام دمیحاال شن   نیمسافرت.. منم هم رن یدارن م نایا دریعمارت.. ح رمیسر م هی_نه 
 البرز هم ببرن..  یخداحافظ   یقرار بود ب دمیشن

بود به باال   ختهی ر اشی شانیپ یرا که رو  شیو موها دی و عارف پوف کش دیمتعجب لب برچ ونیکتا
 کرد  تیهدا

 ! رن؟ی.. حاال کجا مرهیباهاشون م   نازیهم داره با اصراِر پر مای.. سدمیبابا.. منم االن فهم  ی_ا

را داده بودم و با حس  شنهادیپ نیدانستم اما از عمد ا یرا م نازیحّس پر  نکهیزدم.. با ا  پوزخند
 لب زدم:  یپوست ری ز یتیموفق

 من.. یالیو_
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 از ستاره داشت.. ی.. طرح دمیرا د شی بایز یو من برِق گوشواره ها دی به سمتم چرخ ونیکتا

 !ن؟ی کن یم  کاریچ یرعل ی! پس شما و ام رن؟ی هم م نازیو پر مای_س

 شل کردم و گفتم:  امنهی س یرا از رو یمنیکمربنِد ا یبود.. اندک نیسواِل عارف هم هم انگار

 من..  یخونه  ادی_م

 بزند ادامه دادم: یباز حرف  نکهیقبل از ا و

 _شما کجا؟! 

 به عارف گفت:  ینگاه میباز شد و با ن یلبش به لبخند پت و پهن  ونیکتا

... شما هم میرستوران شام بخور هیتو  دی.. شارونی ب  می.. من گفتم باهم برستین وانی_چون ک
 .. نیایب

کرد و من  یم دایپ  تیاو هم کم کم رسم یت برارابطه داش  نی.. ادیدزد  یچشم نم  نباریا عارف
شک عارف بلد   یبود دوست داشت.. ب قشیمرِد جذاب را آنطور که ال نیا ونیخوشحال بودم.. کتا

  رِ ییتغ نی.. مثال همدمید یرا م  ونیحالِت کتا رِ ییتغ   یرا سر به راه کند و من به خوب ونیبود کتا
 داشت..  یهماهنگ  دشیبا پوسِت سف یلی که خ  رهیت یبه قهوه ا ش یرنِگ موها  یناگهان

 نرسم.. خوش بگذره.. ری_ممنون.. من برم که د

با در نظر   یو عارف لبخند زد.. خوشحال بودم.. با تمام وجود.. حت   دیبه سمت عارف چرخ ونیکتا
 رفتند...  یو البرز باهم م  نازیگرفتِن رفتِن جانم از بدن.. پر

 _خدانگهدار.. 

  کیتا تراف  دی طول کش قهیچهل دق  بایرا دادند و با تک بوق از کنارشان گذشتم.. تقردو باهم جوابم  هر
زود    یلیمسافرت خبر داشت؟! دِر عمارت باز بود و من خ نیاز ا ومرثیرا رد کنم و به عمارت برسم.. ک

و   دمیرا شن یمشهد لندِ ب باِ یتقر یو جلو رفتم.. صدا  دمیرا ند  یرا فشردم.. مشهد  موتیشدم و ر ادهیپ
داِر   یشاس  نِ یماش کیداد..  یم یکه داشت چمدان ها را دروِن صندوق عقب جا دمشیباالخره د

 گذاشتم که متوجه من شد.. لبخند زد.. یدوِش مشهد یرنگ.. دست رو  یمشک
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 ..ن ی_سالم.. خوش اومد

 ! ؟یخوا ی_سالم.. کمک نم 

 در قرار داشت.. یلوچرخدارش ج یِ و صندل   دمیجلو د یصندل یالبرز را رو ی هیسا

 _نه.. دستتون درد نکنه..

و به   دیدادم.. به سمتم چرخ هی نبود.. به سمِت البرز رفتم و دستم را به در تک ی چرخاندم و کس چشم
حرف بزند.. گوش   خواستی نشدم.. البرز م شقدمیسالم پ یبرا یلب باز کرد و من حت  دنمیمحِض د

  شیها هکه به فک و آروار یو فشار  دمید یماندم.. من تالشش را م  رهی کردم و به حرکِت لبش خ زیت
که   یلیوسا یک ی یک یداشت  یلرزاند.. صبورانه منتظر ماندم.. مشهد یکمرم را م  ی رهی کرد ت یوارد م

ردم  .. گوش جلو ب شدیم  یصوت ی داد و مدام باعث آلودگ یم یقرارداشت را در صندوق جا نی زم یرو
 و باز منتظر ماندم.. 

 _د د د دا د د دا ش ش ش... 

 ..شدمیگرفت.. دلگرم م  یاز قلبم به مغزم راه م یکلمه خوِن داغ نیبا ا هربار

 ن ن ن ا ا ا ز ز ز ز  ی ی ی_پ پ پ پر پر 

 جا به جا شد اما چشم بستم..  میگلو بِک یکرد.. س ی م  انیبود.. کلمات را با لکنت اما کامل ب  یعال

 _ن ن ن نُک ُک ُک ک ن ن ن... 

 دادم.. هیام تکگردنش را گرفتم و به سرشانه  پشتِ 

 _آروم البرز.. باشه.. نگران نباش.. 

 ... دیو لبم خند دمیساعدم نشست د یِ که باال آمد و رو  یدست

 َن ن ن ُک ُک ن..  تیَ  یَ  ی_َا َا اذ ذ

را  یمشهد  یو روشن فضا نگاه کردم.. صدا کیچشمانش در تار ی فاصله گرفتم و به سرخ ازش
 .. دمیشن
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 آقا البرز رو جا بدم..  یصندل  دیجا دادم.. با  الرویوسا ی_همه 

پلک   یرا برداشت و دور شد و من ب  یصندل یکنارم قرار گرفت و من چشم از البرز برنداشتم.. مشهد و
 زدن گفتم: 

 چشم.. اما بهم فرصت بده! _به خاطِر تو 

عمارت   یبه ورود  ینگاه  می.. سر تکان دادم و با ندیکش یاز سِر آسودگ یباز و بسته کرد و نفس پلک
 گفتم: 

 _برم و برگردم.. منتظر بمون..

  ری همان نقطه تاث یراه نفسم را بسته بود و به حتم عجِز نگاِه البرز رو یز یبا درد ازش جدا شدم.. چ و
و    دریکرد و من... قدم به داخِل سالن گذاشتم و ح یدر برابِر من محافظت م نازیاز پر داشت... داشت

خوش    یِ قهوه ا یوار با کت و شل   دریو مانتو و ح  یبا روسر   نی.. پرودمیرا حاضر و آماده د  نیپرو
 و من سالم کردم دندیمتعجب ابرو در هم کش دنمیدوخت.. هردو با د

 ! دمیشن یرعل ی.. من از امنی_سالم.. چقدر زود دست به کار شد

 جلو آمد و دست دراز کرد و من گرفتم..   دریح

 _سالم.. خودم خواستم بهت خبر بده..

 نمدار لبخند زد:  یکنارم قرار گرفت و با همان چشم ها نیپرو

 .. بدوِن شما صفا نداره.. نی ای_سالم مادر.. شماهم با ما ب

 تم و گفتم:انداخ نیی پا سر

 بعد.. ی.. انشاهلل دفعه ومدمینبود م ادیم ز_اگه انقدر مشغله

 با همان صالبِت قبل گفت:  دری کرد و مغموم سکوت کرد اما ح  میدوشش تنظ یرا رو فشیک  نیپرو

 رو سپردم دستت امانت..  یرعلیکنم.. ام ی_اصرار نم 

 خودم معلوم نبود.. سر تکان دادم..با  فمی تر.. تکل  نی دوشم سنگ یبود اما باِر رو نیسنگ امنهیس
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 _چشم..

 گفت:  نیفوت کرد و روبه پرو رونیرا به ب   نفسش

 رو صدا کن...  نازی _برو پر

 از جانِب هردو گفتم:  یمن قبل از هر واکنش  و

 کنم...  یکه با البرز خداحافظ  ام یکنم.. زود م ی_من باال کار دارم.. صداش م

آوردم   رونی زد.. کفشم را ب رونیاز سالن ب دریزودتر از ح  نی به عالمِت باشه تکان داد و پرو یسر  دریح
 ...دمیپوش ییو دمپا

 .. دریآقا ح ای_زود ب 

حال راه پله را  نیباال رفتن تعلل کردم.. باا یزد و من برا  رونیخاص از در ب  یحرف و نگاه یب  دریح و
افتاده بود قلبم را به کوبش انداخت..   نی زم یدر رو یکه از ال یو نور  نازیباِز اتاِق پر مهیگذراندم و دِر ن 

 او را متوجه خودم کردم..  یمعطل نکردم و پشِت دِر اتاقش با تقه ا

 _اومدم ماما... 

 آهسته لب زدم:  ییشد و با صدا نییباال و پا  می گلو بِک ی ماند.. س مهیمن حرفش ن دنِ یبا د و

 _اجازه هست؟!

 کرده رو گرفت و با تشر گفت:  اخم

 !نهی ب یم  یکی  هویتو..  ای _نه.. لطفا ن

گشاد شده و   ییتوجه داخل شدم و در را همانطور رها کردم.. با چشم ها یهم داشت؟! ب یتیاهم مگر
که در فضا  یعطِر خاص نیمن بود.. ا یچشم ها برا نیمشهود بود بهم زل زد.. ا یکه به خوب  یترس

 معطِر اتاق گرفتم..  یاز هوا  یمن بود.. نفس  یکرد برا یرا در من القا م نازیحّس حضوِر پر

 تو.. ای_الوند بهت گفتم ن
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خسته بودم.. چرا حالم را   زیو گر بیتعق نیگام به عقب.. از ا کی نازیگام به جلو برداشتم و پر کی
 ..؟! دیفهم ینم

 ! ناز؟ی_پر

رنگش کرده بود و من  یکه صورت  ییانداخت و لبش را گاز گرفت.. لبها نیی.. سرش را پادیدزد چشم
 کردم..   یرژش را حس م یِ بو

و ازت نشنوم که.. که  نمتیانقدر نب  خوامی.. منهیمسافرت واسه هم نی.. انمتی بب خوامی _واقعا نم
 االن..  ن ی.. همرونی.. لطفا برو ب فتهیفکرت از سرم ب 

فرار از خودش بود نه من..  نیکرد.. ا یو به فراموش کردن فکر نماما به رفتن.. به نخواستن  گفتیم
 دختر را از بر بودم.. نیا

  ییدستم را به سمتش دراز کنم و به جا نکهی.. قبل از ادمی را د اشدهیبه هم چسب یرفتم و مژه ها جلو
 و بلندتر گفت:  دیکه تعلق داشت بچسبانمش شتاب زده عقب کش

 .. نمتیبب وامخی.. گفتم نم رونی _الوند ب

 گرفتم و لب زدم:  ی.. انگار تب داشتم اما نفس دمی کش شمیبه ته ر یدست

 _نازدختر.. 

قلبم را هدف قرار داد.. محکم  قایزده باشم به سمتم هجوم آورد و مشتش دق یانگار حرِف ممنوعه ا و
 .. زدیم

 سفرو بهم زهر نکن..  نی.. حرف نزن.. نگام نکن.. برو الوند.. برو ارونی _برو ب

و   دیچشمش چک یقطره از گوشه  نیو اول دیقلبم فشردم.. چشم باال کش یرا گرفتم و رو  مشتش
 نکرد..  یتالش چی پاک کردنش ه یبرا

 ..نی .. منو ببسادهیجلوت وا یک  نی_نازدختر.. بب

 گرفت. یبه آن  شی.. صدادیخند انیچشِم گر با
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که  ی.. پسِر مرد دمیکه تو شمال د یهست یپسِر همون مرد قایدونم.. تو دق ی.. خوبم مدونمی_م
و آخرش با    یبهم حمله کن انهی وحش یبار.. باعث شد اونطور  نیواسه اول یباعث شد سرم داد بزن 

  یخوایم یرو دستم.. چ  یخت یرو ر یشدم و تو.. آِب پاک   دواری.. من امیخوب، خرم کن یچهارتا کلمه 
 ..رونی ! برو بنجا؟یاالن ا

 ..دیتقال دستش را پس کش  یماندم و با اندک  مات

 اعتماد کرد..  شهیبه تو.. به شماها نم  دمی_چقدر احمق بودم که نفهم

..  دمیتخت د یخاطراتش را رو یناخواسته در هم گره خورد.. فاصله گرفت و من دفترچه  میابروها
 را به چنگ گرفت..  اشیو کوله پشت  دیش کشهردو چشم  یدست، پا

 .. برو و راحتم بذار.. خوادی نزدم که دلم نم  وییتا حرفا رونی _برو ب

لحظه   نی.. حاال و در ا دیشن یمکالماتمان را م ینداشت که کس یتیبهش زل زدم.. واقعا اهم میمستق
 به جلو برداشتم و گفتم:  یمهم نبود.. قدم زیچ چیه

 کنه بگو و خودتو خالص کن.. یم ین یرو دلت سنگ ی_بگو.. اگه حرف 

شناختم.. از خودم   یدختر را م   نیا یِ و من حاالِت روح دیلرز  یم یبود.. از شدِت فشاِر عصب  یعصب
حجم از احساساِت بد را من در وجودش کاشته بودم.. پوزخند زد و با شهامت مقابلم    نیشدم.. ا زاریب

 قد علم کرد و چشم از نگاهم برنداشت.. 

با   ی.. وقتی و ولم کرد یدیاون شب منو بوس ی.. وقتبی .. پس گوش کن الوند.. الونِد ادگمی_باشه.. م
دلم به محبتت گرم بود.. پشتم به بابام گرم   اما دمیتو اون اتاق تِه باغ ازت ترس  یمنو کشوند ییزورگو

به من صدمه  ین تو ی.. نم یبد باش یتون ینم یخونه بزرگ شد  نیتو هم یکه از بچگ  ییبود که تو
 احمقم و فراموش کردم که تو.. یلیرفته بود.. من خ ادمی.. اما.. اما یبزن 

گوشم نه.. با مغز و قلب و رگ   را با ش ی داشت و من مو به مو حرف ها دیگفتِن حرفش ترد یبرا انگار
 ..ستادمیهمچنان ا یحالت  چیه  ی.. پوسِت تنم در حاِل ورقه شدن بود و بدمیشن  یوجودم م یِ و پِ 
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  یم ری که اون شب داشت با چشماش منو، وجودمو تحق یهست ی_فراموش کردم تو پسِر همون مرد
  قایالوند.. دق ینیمنو نابود کرد.. تو ا یکه عمه  یهست یهمون نامرد یبرادرزاده   قایکرد.. تو دق

 ..نیهم

سرخ..   شی ... صورتش سرخ.. لبش سرخ.. موهادمید یو انگار نم  دمید یاماِن اشکش را م یب  زِش یر
چشم   یازم فاصله گرفت.. از گوشه  نازیمن بود... پر یاز به خون نشستِن چشمها  ،یسرخ نیانگار ا

.. هنوز  ستادی. دوباره مقابلم ادیکش  رونی ب یز ی تش رفت و چکناِر تخ یِ عسل یِ که به سمِت کشو  دمید
و من خودم هم از حاِل خودم خبر نداشتم.. مِچ دستم را گرفت و   ختیر یصورت اشک م  یبه پهنا

 از دور گفت:  یکه کس دمی.. شندیرا محکم کِف دستم کوب یز یچ

  یاون مهمون یکه برا یاتاقم بمونه الوند.. روز  یاز تو، تو یچی ه خوامینم گهیدستت بمونه.. د  نمی_ا
من بمونه.. از  شیپ  خوامینم گهینشد بهت بدم.. د یو حت  دمیبرات خر نویکنم، ا دیرفته بودم تا خر

 الوند..! خوامی .. نمنمتی بب  خوامینم گهیعمارت برو.. د نیمن و از اتاقم و ا  شیپ

  یبرا ییاز کنارم گذشت.. من تکان نخوردم.. نامن را به عقب هل داد و  فیضع یتنه   کیبا زدِن  و
  نازی.. پرشدیمچاله م یو قلبم مثِل کاغذ دیکش یم  ریت  شیها دهیتکان خوردن نداشتم.. مغزم از شن 

سوزان را   و نی سنگ یپلک ها نیچه گفت؟! سرم را رو به باال سوق دادم و پلک بستم.. قصد نداشتم ا
  ینم نی .. مگر من از همدیلرز یدستم مشت شده بود و م  نیب یچوب یاز هم باز کنم... آن بسته 

  اسرِ یمن،  و شش سال قبل، من را هدف قرار بدهد؟! داد؟!  ستی انگشِت اتهاِم ب دمی! نترسدم؟یترس
به چشم بد نگاه نکرده بودم و   نازی در اوِج احساساِت مردانه به پر ی...! نه... حتنازیزماِن حال بودم و پر

  شیخارج شد و چشم باز کردم.. همچنان جعبه پ  یآِخ خفه ا میگفت؟! ناخواسته از گلو یچه م
رو   ِش یکه پ  ییشمردِن زمان ها یبرا   یساعت.. ساعت کی .. به زحمت بازش کردم.. دیلرز یچشمم م

حالت تر از قبل پوزخند    یشد و من ب  نییبا درد باال و پا میگلو بِک یبامن چه کرد؟! س  نازیداشتم.. پر
زدم.. غم  رون ی انگشت فشردم و از اتاق ب نی تخت انداختم و ساعت را ب یرا رو یچوب  یزدم.. جعبه 

... سرم از  نازیداشتم اما پر دریحرف ها را از ح نیا دنی کرد.. انتظار شن یم ین یدوشم سنگ یرو ایدن
 یِ رفتم احساس کردم از دو نییاز پله ها پا  یو وقت ختمی ر ی.. مدام عرق م کرد یانقباِض فکم درد م 

مچم را باز    یسوخت.. ساعِت رو ی م بیعج  امنه یس نِ یکه ب یام.. نفسم تنگ بود.. طور ماراتن برگشته
ها   یینگاه نکنم.. دمپا نهیدادم به خودم در آ حی را دور دستم بستم.. ترج نازیپر  ییکردم و ساعِت اهدا

راه رفتن   یزدم.. برا  رونیکنسول انداختم و از دِر سالن ب  ی سابقم را رو اعتِ با کفش عوض کردم و س را
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 ستادهیا یگوشه ا  یاز هوا گرفتم و جلو رفتم.. مشهد یدادم.. دم یدستور م می و محکم بودن به پاها
  نی و پرو دی کش یجلو را دستمال م ی شهیداشت ش دریکرد.. ح  ینگاه م شیروبرو یبود و به صحنه 

و البرز به سمتم  ستادمیا ینبود.. کناِر مشهد نازیاز پر یرا بست و عقب نشست و خبر  البرزدِر سمِت 
نشان نداد و  یواکنش  چیو من با تمام وجود آرامِش خودم را کنترل کردم و لبخند زدم.. البرز ه   دیچرخ

 گفت:   دنمیبه محِض د  دریح

 ت؟! کجاس نازی_پس پر

عقب   یِ صندل  یحرف، ساکت و مغموم.. رو یاز کنارم رد شد.. ب نازیلب باز کنم پر نکهیقبل از ا و
 ..دیچرخ  نینشست و به سمِت پرو 

 بهش هست.. ی.. من حواسم چهار چشمنی نباش  نجای.. نگران ادریبه سالمت آقا ح   دی_بر

 یاز مواد مذاب م یمن نداشت.. درست وسِط َتل یبرا  ییآسمان هم جا ینبودم.. حت  نی زم یرو
 سوختم..

 باش.. جفتتونو به خدا سپردم..  یرعل ی_مادر، تورو خدا مراقِب ام

نداشت.. به وضوح   یبراندازم کرد اما او هم مثِل البرز واکنش  قیعم  دریهم لبخند زدم.. ح نیبه پرو و
چه  نازیدر مغزم جوابگو نبود.. پر یو کس زدیسوختم و هنوز همه جا سرخ بود.. گوشم زنگ م یم

 گفت؟! 

 ..دری_به امان خدا آقا ح 

دهانم را قورت دادم.. پر   یبهش گوشزد کنم حواسش به البرز باشد.. آب نداشته  دمیند ازین  یحت و
سوار شد و   دریتا به همان رواِل سابق برگردد.. ح زدمیام روغن م به حنجره دیسر و صدا.. انگار با

را    نازیپر ساعتِ که  یو البرز را بست.. استارت زد و دست دراز کرد و من با همان دستکمربنِد خودش 
هرچند کوتاه  یلحظه ا یبرا  نازیکه پر دمیدورش بسته بودم جوابش را با حرکت دست دادم.. د

از کنارم به   یسنگفرش به هوا بلند شد و مشهد یرو نی چرِخ ماش یساعت افتاد.. صدا ینگاهش رو
.. دِم آخر  نازی پر اماداشت..  یداد و البرز چشم ازم برنم  یدست تکان م  نیرفت.. پرو یسمِت دِر خروج 

زده بود نازدختر..   یگرفتم.. عجب زخم  دهیرا ناد نیو نگاِه مواخذه گِر پرو دمیصورِت سرخش را د
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  یداشت لوال یبه راه افتادم.. مشهد دمیتک بوقش را شن یو صدادور شد   دمی که از مقابِل د نیماش
 و گفتم:  دمی بست که رس  یدر را م

 کن.. خداحافظ.. اطیامشب با منه.. احت یرعل ی_ام

 داد و گفت:  دست

 کن.. خدا به همراهت..  ی_چشم آقا الوند.. آروم رانندگ 

و از اتاق و از عمارت دور شدم.. سواِر  نازیپر ِش یزدم.. از پ  رونی کوه از دِر عمارت ب کیاز  نتریمن سنگ و
بوق زدم که دست بلند کرد و در را    یمشهد یشدم و بدون بستِن کمربند استارت زدم و برا نیماش

راه از رستوران، دو  دادم.. سرِ  امی خال  یبه خورِد معده  یکی آوردم و  رونیقرص ب یبست.. بسته ا
کرد، کمتر از دوساعت    یوقفه کار م یب  یرعلیخانه را ادامه دادم.. اگر ام  رِ یپرس جوجه گرفتم و مس

  یدگیبه سر و وضِع خانه رس ی.. کم دمیدوش گرفتم و لباس پوش  یرعلیام دنِ یبعد خانه بود.. تا رس 
ماِگ بزرگش را به دست گرفتم و با   جهت روشن نگه داشتم و قهوه دم کردم..  یرا ب  ونیزی کردم.. تلو

بودم؟! لبم کج   والیفرو رفته زل زدم.. من آن ه یک یدر تار اطِ ی و به ح دمیکناِر پنجره نوش وارِ یبر د هیتک
  نکهیکرد و سرم داغ بود.. انگار تازه داشت باوِر ا یکالمش ذره ذره به قلبم رسوخ م رِ یشد.. انگار شمش 

  قهیانداختم و شق ینگاه میگرفت.. به ساعتم ن یدر وجودم شکل م بودحرف را زده   نیواقعا ا نازیپر
کردم... پا   یتوجه یگذاشتم و به لبخنِد البرز ب  نهیشوم ی خورده رو میبه کوبش افتاد.. ماگ را ن میها

  یخال  گرید  یبه آشپزخانه گذاشتم و ظروِف غذا را به دست گرفتم و سلفونش را برداشتم و دروِن ظرف
به هوا بلند شد.. درست   فونیآ ی کردم و صدا میاش را تنظقرار دادم.. درجه  وی کرووی ما نِ کردم و درو

را کناِر    نشی ماش یرعلیکه ام دم یباز گذاشتم.. د مهیرا فشردم و در را تا ن  فونیآ یبه موقع.. دکمه 
.. من  اشتحق د نازیآورد و به سمت خانه پاتند کرد.. پر  رونی پارک کرد و کتش را همان دم ب نمیماش

  یرعلیاحساِس تازه جوانه زده حقم بود.. ام نیبدتر بودم.. عاشِق خواهِر هردو برادرم شدم و ا اسریاز 
 آورد و پا به داخل گذاشت..  رونی فشش را بحدس زد.. ک شدیرا م اشی اما خستگ دیخند یم

 !؟یدار  یز یگشنمه.. چ یل ی_سالم.. خ

 ..زی سر م ای.. بعد دستتو بشور و ب کهی نزد  زتیبه سا شتریبپوش.. ب  یکیالبرز   ی_سالم.. از لباسا

 تکان داد و داخل شد و من در را بستم.. سر
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 ..رهیم داره ضعف م.. آخ معدهادیم یی_چه بو

 : دمیرا شن   شیبه آشپزخانه گذاشتم و صدا پا

 ..؟!هیک ی_اتاقش کدوم 

 در..  نی_اول

 کی.. دمیرا در چهارچوِب در د یرعلیگرم شده را دروِن بشقاب گذاشتم و ام ی.. غذادمیرا چ  زیمن م و
تنگ تر از البرز... من  یاندک دی اندازه بود و شا بای رنگ.. تقر یطوس  یِ راحت یشرِت سبز و شلوار  یت

 ولمشغ یمعطل ینشست و ب  زیدستش را شست و پشِت م  یرعل ینشستم و ام زی زودتر پشت م
که   یو از سِر سردرِد لعنت  یلیم یخوردم.. با ب   یقاشق م کی هر پنج قاشِق او  یخوردن شد.. به اندازه  

 ..شدینه با قرص نه دوِش آِب سرد و نه با قهوه خوب نم

 نبود؟! ی_تو انبار مشکل

 به باال تکان داد و گفت:  یدهان پر سر  با

 .. ستین  یمشکل چ ی_نه.. تا من باشم ه

 .. دمیآب پر کردم و نوش یوانیل

 !اد؟ی _عارف کو؟! امشب نم

 کار داشت.. رونی_نه.. ب

 آخِر برنِج دروِن بشقابش را خورد..  یو تا دانه تکان داد   نییبه باال و پا یسر 

 منم بخور..  یاز غذا یخوای_اگه م

 جوجه به چنگال زد و گفت:  یتعارف تکه ا یب

 گشنمه..! یلیکه من خ نهیواسه ا ایواقعا خوشمزست  دونمی _دستت درد نکنه.. نم

 داشت.. تلخ بود.. مثل زهر مار..  ی فی نظرم چندان تعر از
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 دم کنم..  یخور ی_نوش جونت.. اگه قهوه م

 .. دیاز آب نوش یوانیکرد و ل زی دوِر دهانش را تم زیم یدستماِل رو با

 و پرسش؟!  یک ی_ن

از جوجه به چنگال زد و خورد.. قهوه ساز را به برق زدم و دو   یگر ید یکه تکه  دم یجا بلند شدم و د از
 کرد..؟!  یافاقه نم یو چرا قرِص لعنت  شدی.. سرم داشت منفجر مفنجان دم کردم

  هیتک نتیبلند شد.. کِف هر دو دستش را به کاب  زیو از پشِت م  دیدست از خوردن کش یرعلیام باالخره
 پا انداخت..  یداد و روبه من پا رو

 هست؟! ی_تو شرکت مشکل 

 _نه..

 فنجان را به سمتش هل دادم.. و

شرکتو وسعت   نیتو چهارسال ا ی.. چطور خوادیم یگفت پول کلون ی.. بابا م هیبزرگ  یلیخ  ی_پروژه 
 ! ؟یکرد  دایبده.. گنج پ ادی! الوند؟! به منم  ؟یداد

از  یپا انداختم و جرعه ا یدادم و پا رو هیسرد تک نتِ یکاب  یکف دستم را رو ی رعل ی همان ژسِت ام با
 مانده بود..  یاز غذام نخورده باق یشتر یب مِ ین  بای .. تقردمیقهوه نوش

 ..هیفوِت کوزه گر هیشب  یز یچ هی_

 و پشِت گردنش را لمس کرد...  دیخند

 تو حسابم؟! ادی _پس فوت کنم پول م

 نداشتم اما لبخند زدم.. دنیخند  یبرا یو حال  حس

 ! رهیم  جیفوت نکن.. سرت گ ادی_فقط ز
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  فیو ظروف کث ختمی غذا را درون سطل زباله ر یمانده  ی.. باق دمیرا گفتم و قهوه را الجرعه سر کش نیا
روشن و رنگارنِگ   یکاناپه نشستم و به صفحه  یزدم و رو   رونی .. از آشپزخانه بییرا در ظرفشو

 کنارم نشست..  یرعل یزل زدم که ام ونیزیتلو

 خواهِر عارف..  نی_الوند؟! ا

دختر   کیاز  یمقابلم اسم یرعل یبود که ام یبار  نی.. اولدی باال پر میابرو یتا کیو    دمیسمتش چرخ به
 خاص گفت:   یعالقه داشت؟! مشکوک براندازش کردم... جبهه گرفت و با حالت مای.. به سبردیم

  ینجور یر حرف بزنم بعد ازدم؟! فقط گفتم خواهِر عارف.. بذا ی.. مگه حرف یکنی نگاه م ینجور ی_چرا ا
 غصبناک نگاه کن.. 

 نگاه کردم.. ونیزیدانستم به تلو یرا نم لشیو با همان اخم که دل دمی کش شمیبه ته ر یدست

 .. گمی م یشده.. به خدا جد  یجور  هی دای_منو چه به اون دختر.. فقط جد

 را خاراندم و منتظر ماندم.. گردنم

 _فکر کنم عاشق شده.. 

  یفکر م  یبه چه کس نکهیبهش دل بسته باشد..  به ا  مایگشتم که ممکن بود س یبه دنباِل شخص و
 بود..  دهیفهم ن یزب یت  یِ رعل یکرد که ام

 !گم؟یم یچ یشنوی_م

 !؟یشد  ریگیداشته باشه.. تو چرا پ  یدختر بچست.. ممکنه هر احساس هی_

 ..دیکوب  دسِت چپش را به کِف دسِت راستش کِف 

  ی کهیفکر کنم که خواهر کوچ نمیبش ستمین  کاریلحظه به من نگاه کن.. من ب هی_الوند؟! داداِش من 
 کنم.. به هرحال اونم داداشمه.. ی.. من فقط دارم به البرز فکر م ادینم  ای ادیخوشش م  یعارف از ک 

که  دمیبه سمتش چرخ  یلحظه ا یکردم اما برا ینم دایپ  مای البرز و س نِ یب  یذهنم ارتباط در
 انحنا گرفت..  نییرا باال داد و لبش رو به پا شی ابروها
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 به البرز عالقه داره!  مایکه از ذهنت رد شد... س  ینی هم قای_دق

و من با   دیخند زی ر زی ر یرعل یرا ازم گرفت و بلند شدم.. ام یفرصِت هر واکنش فونیزنِگ آ یصدا
را برداشتم و  یخسته بودم.. گوش  ومرثیک یِ لعنت  زِ یو گر بیتعق نیماندم.. از امات  ومرثیک دنِ ید

 نبرد گفتم:  ییبو یرعل یکه ام یطور 

 ! ؟یکن یم  کاریچ  نجای_سالم.. ا

 دم یخش دارش را شن یِ صدا و

 ! خوان؟یم  یتو چ یاون تو خونه  ی_اومدم طبِق معمول بپرسم که بچه ها

 گفتم:  یبه مغزم هجوم آورد و با خشم کنترل شده ا یداغ خونِ 

 .. میزن یحرف م  رونی ب امی.. منهی تورو بب  یرعلی ام خوامیدور.. نم  یجا هی حای.. ترجنیتو ماش نی_بش

 _منتظرم.. 

 پر سوال گفت:  یرعلیدستگاه گذاشتم که ام یرا رو یگوش

 بود؟!  ی_ک

 .. رمیبگ رمی م نین.. بشچندتا پرونده برام آورد هیشرکت..  یاز بچه ها یکی_

وسط   زِ یم ی را رو شی هردو پا یلم داد.. وقت ونیزیسرش قالب کرد و رو به تلو  یدو دستش را رو هر
 یتنم بود اما چاره ا  یو شلواِر مشک دیگرِد سف  قهی یشرت یبه خودم انداختم.. ت ینگاه  میگذاشت ن

که از  دمیگشتم و د نشیزدم.. دِم در با چشم به دنباِل ماش  رونی برداشتم و از دِر سالن ب دینداشتم.. کل
شد و دِر عقب را زد و من کناِر    ادهیو به سمتش رفتم.. راننده پ  دمیدور چراغ زد و در را به هم کوب

 .. دادیشکالت م ینشستم.. فضا بو ومرثیک

 !ومرث؟ی_ک

نداشت که   یت یو اهم دیکش یپوستم عربده م  رِ یز یز یم.. چدست بلند کرد و من لب فرو بست اما
 بود.. یچه موجود قایدق
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 نشه..  کینزد نیبه ماش  یشو و تا نگفتم کس ادهی_پ

 شد.. ادهی جلو نشسته بود چشم گفت و پ  یِ صندل  یکه رو یبود و شخص نیی پا راننده

 هی یجلو   تیمسائل زندگ  نی ارزش تر یو ب نیکمتر یدرباره  یحت  ریبگ ادی الوند..  ی_تو پسر ِ من
 .. یمشت خدمتکار حرف نزن

 خرابتر بود..  شهیکردم نفسم را با قلبم هماهنگ کنم.. اعصابم از هم  یکردم و سع  اخم

 ساعت چنده؟! یدون ی.. منجایا یاومد ی_واسه چ

 روشن کند گفتم:  نکهیو قبل از ا دیکش رونیب  یبرگ گارِ یپاکِت چرمش س از

 کنه.. نکش و حرفتو بزن.. یم تمی_دودش اذ

 و من نگاهم به روبرو بود..  دی.. به سمتم چرخشتریبود اما از من ب یهم عصب او

و   ی.. من اون خستگیانداخت افتینگاه به ق هیتو..  یتو خونه  دری.. پسِر حدری دسِت ح  یدی_البرزو م
 الوند.. خونمی حاِل بدو از چشمات م

 بود و حرفم تلخ.. ظی.. اخمم غلدمیخ و به سمتش چر دمیبه صورتم کش یدست

پسرت به   یک یاون  یدی! ند؟یخون  یالبرز هم م یاز چشما یخون یمن م یکه از چشما ییزای چ نی_هم
خونه و   یکردم.. گذاشتم نفس بکشه.. خفه شد انقد تو هوا شی راه دریداره؟! از عمد با ح ازین یچ

 هاش کشوند.. هیبه ر ویتهران آلودگ  فیشهِر کث

 داد و گفت:  یرنگ جا یقهوه ا  یگارهایس ی هیبق   نیرا دوباره ب گاریس

دادم  یاونجا م شیآورد ی.. مید یمنو د یپاک؟! تو که خونه  یداشت..؟! مسافرت؟! هوا ازی ن ی_چ
 ..دیچرخ  یکنن.. شبانه روز تو باغ م هیکّل خونه رو براش تصو 

  یز یبغض، چ  نیاز آخر قایکردم.. دق یبار داشتم بغض م نیاول  ی.. برادمیزدم و پر درد خند  پوزخند
 گذشت..  ی سال م ستیمعادِل ب
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 یالماس.. منو به سخت ای یداره.. تو خانوادش ازیخانواده ن ینه.. البرز به هوا  ژنی.. اکسومرثی_نه ک
و هشت ساله کجا..    ستیشکل گرفته بود.. البرِز دوساله کجا و البرز ب  افمی ق بای که تقر شناسهیم
 نیاز ا دار نکن.. دست بر نکارویرو نقطه ضعفم.. نکن.. با من و خودت ا یدستتو گذاشت  ومرثیک
 هیسادست.. تمومش کن بذار منم  یِ معذرت خواه ه یدست بردار.. چارش   یگناه ی.. تو که بنهیک

 فهمم.. یم یمنم خستگ ستمی ربات که ننفس بکشم.. خسته شدم.. 

 .. دیلرز یهم م شی رانم نشست.. صدا یلرزانش رو دستِ 

شما   نی همه سال تکه تکه شدم ب نی.. اسوزهیم گرمی.. ج سوزهی_الوند.. پسرم؟! من باباتونم.. دلم م
هم  .. البرز یفهمینم  یخودت بچه دار نش  یرفت.. تو تا وقت میرفت.. عمر و جوون  میسه تا.. زندگ

 ..کشمی م یپسرمه مثل تو.. بفهم من دارم چ

 گفتم:  شیچشمها ی رهیلبم را با زبون تر کردم و خ   یِ خشک

پسر خودم بزرگ   نینکردم که اگرچه سنم کم بود اما البرزو ع یمن کردم.. نگو پدر  یکه تو نکرد ی_کار 
.. مرد شده و هنوز ته دلم بوسمی کردم.. مرد شده و هنوزم سرشو م یکردم.. مادر  یکردم.. براش پدر 

لبخنِد   هی ینکرد.. من سگ دو زدم برا  ینکردم.. البرز بچگ یپناهه.. من بچگ یب  یدوساله  یبچه  هی
  دیخند  شی بار تو تماِم طوِل زندگ هی.. شدیکه اونم سال به سال فقط شکاِر من م یسطح یساده 

  ی.. بدبختخوادی م یتو خونت چ  یرعلی .. نگو امینکرد ینه زدم.. نگو پدر عکسشو قاب کردم کل خو
برده رو   نمویو د دلکه  یاون دختر  یحرفا.. اونقدر که حت  نیا یحرفاست بابا... ورا نیا یمن ورا

 یمن تو چ یفهمی.. تو چه ماسرمی نِ ی که ع کنهیخودم بزرگ کردم.. همون دختر متهمم م یپاها
 !زنم؟ی دست و پا م یو تو چه کثافت  سوزمیم

  یآِب تلخ و ترش و شوِر دهانم را از خشک  یاما مانعم شد و به سخت دمیدر را کش ی رهیدستگ
 ام فرو دادم اما به سمتش برنگشتم..حنجره 

 .. یکی جز  زیفکر کردم.. به همه چ زیگرفتم برگردم به همه چ میکه تصم ی_الوند؟! صبر کن.. روز 

 بود..  دنیم بر نلرزتالش یهمه  من
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که نشه جدات کرد.. بذار به زور هم که شده اون دخترو   یتو اونقدر به اون خونه متصل باش  نکهی_ا
 ی.. اون نقطه رونی ب نیای هرچه زودتر از اون خونه ب دی.. الوند با دیتو و البرز با  یبه حجلت.. ول  ارمیب

 ِبُبر..   دریاتصالو از ح 

 .. دمیفشردم و لب گز امی شان یوسِط پ  یعنی درد  ینقطه  یانگشِت دسِت راستم را رو سه

 ..دری و ح  دهیم  تی.. اگه تورو بخواد مطمئن باش رضاارمی به زور به عقدت درب  نازویپر تونمی_م

 _بس کن.. 

..  کردینم  ی.. ابدا شوخدمیبه چپ و راست تکان دادم و به سمتش چرخ  یحرفش را قطع کرد.. سر  و
 داد... یرا نشان م تشیجد اشی شانیچشم و پ یخط و خطوِط گوشه 

 بابا..  یراه دار  هی.. ومرثیک  یراه دار  هی_تو فقط 

 ..زدمی م ادیفر یبار بود که پر حرص نسبتش را به آهستگ نیدوم نیا

  یدرست م  زوی من خودم همه چ یدور باش  دریاز کل خانداِن ح  نکهیبده.. هم لی .. اونو بهم تحواسری_
از جبران   گهید ایبده   لیاونو بهم تحو ای.. خوامی م اسروی برو و خوب فکر کن.. من  نجایکنم.. االنم از ا

 .. ومرثیحرف نزن.. حرف نزن ک

کالمم را در  رِ یتاث خواستمیدر ثابت ماند و خم شدم.. م  یشدم اما دستم رو ادهیپ  یمعطل یب و
 یم ی و صورتش از خشم به سرخ  دیلرز یمشتش م نِ ی ب گاریس یِ چرم یه ... جعبنمیاش بب چهره 

 .. به سمتم چشم چرخاند و من لب زدم: دییگرا

 ... ای تی و رضا لیبا م  ایکنم جز کشتِن احساسش..   یم یهرکار  نازی_من واسه به دست آوردِن پر

هدف کج شد و از در فاصله   یحرفم را ندادم.. تحمِل از دست دادنش را نداشتم.. لبم ب  یادامه  و
 یکه همان دو نفر از گماشته ها  دمیو د دمیشکالت به هم کوب یبو مِ یحجِم عظ یگرفتم و در را بر رو

در را   دیبا کل.. افتادمشد و به راه   نییباال و پا میگلو بِک یبودند.. س ستادهیبا ده متر فاصله ا  ومرث،یک
رفتم.. به محِض    شیو به سمِت ساختمان پ دمیکش  قی.. چند نفِس عمدمیباز کردم و به هم کوب

 سرچرخاند.. یرعل ی ورودم ام

 _پس پرونده هات کو؟!
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 توان داشتم.. چقدر... چقدر

اگه  یرو تخت البرز بخواب  یتون یبخوابم.. تو هم م رم ی داشت.. زدم و رفت... من م ازیامضا ن هی_
 .. ستیسختت ن

 تونم بخوابم.. ی م نجامی_به فکر من نباش.. هم

  یزودپز سوت م   کیسر تکان دادم و به اتاق رفتم و لب تخت نشستم.. سِر دردناکم درست مثل  فقط
حرکت موندم و خواب راه   یدانم چقدر ب ی.. نمدمی.. آخم را در گلو خفه کردم و دراز کشدیکش

ها   نالو عوض کردن مداوم کا ون یزیتلو دنِ یاز د یرعلی که باالخره ام دمینکرد اما شن دایچشمانم را پ
 نیکه به ا  دمیشن  یسستش را م یگام ها یداد.. صدا تیخسته شد و به خاموش کردنش رضا

 یسمت اتاقم آمد و از ال.. چراغ ها را خاموش کرد و مکثش را متوجه شدم.. به شدیم دهیسمت کش
 داشت.. آهسته لب زدم:  اجیاحت ی ز ی.. حتما چدیباز به داخل سرک کش مهیدِر ن

 !؟یخوایم یز ی_چ

 ؟یدار ی_تو مگه هنوز ب

 را فوت کردم و باز تکان نخوردم..  نفسم

 _آره.. 

 در ضرب گرفت  یبه داخل برداشت و با چهار انگشت رو یگام

راحت بخواب.. به  الی.. باخ دنیرس  گمیخبر بدن.. حاالم به تو م   دنیرس یموندم وقت داری_نه.. فقط ب
 .. الیو دنیسالمت رس

بالش   یبود.. سرم را رو  زانیاز تخت آو میبه خودم دادم و بلند شدم.. هنوز پاها یزحمت تکان  به
 گذاشتم و گفتم: 

 .. تو هم برو راحت بخواب! ی_ممنون که گفت

 .. ری _پس شب بخ

 .. ری_شب بخ 
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 امداد بود...سه ب  ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنِ یپ ی قهیکردم.. به  تیرا رو به باال هدا میروغن موها یرا خاموش و با ُبِرس و اندک  سشوار
عطرم را   ی  شهیبه در خورد و من ش یو کمربندم را بستم.. تقه ا دمیرنگم دست کش یآب  یچهارخانه 

 به دست گرفتم..

 تو..   ای_ب

 ی... رگ هادمیکردم و عارف را در چهارچوِب در د یگردنم اسپر  یاز عطر را رو یقابل توجه مقدار
 .. هنوز آرامش نداشتم..دمید  یم نهی در آ یو ساعد و پشِت دستم را به خوب   یشان یمتورِم گردن و پ 

 باشه داداش.. تی _عاف

 _ممنون.. حوصلت از جمع سر رفت؟!

شدم و همزمان   راهنمیپ یها نی رو گرفتم و مشغوِل تا زدِن آست نهیآمد و من از آ شی وسِط اتاق پ تا
 کردم  زانیآو ینمدارم را به چوب رخت یحوله 
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 _نه اومدم باهات حرف بزنم.. 

و زخمش   شدیچشمش کم کم داشت محو م یگوشه  یِ .. کبودستادمیدو گام فاصله مقابلش ا با
محوش    ششیکه امکان داشت با ته ر ییا جارفته بود.. اما ت  نیاز ب نکهیبا ا  خوردیهنوز به چشم م

 کرد..  یم

 .. شنومی_بگو.. م

داشت با شلواِر   یجالب  ِب یرنگش ترک ی زرشک یمردانه  راهنِ ی.. پ دیبار یاز وجناتش م دیو ترد یکالفگ
 ..دیپوف کش  قایفرو برد و عم  شیموها ی.. دست الاشی مشک  نِ یج

 _عارف حرفتو بزن.. 

  نازی.. پریانداختم.. ساعِت لعنت ینگاه میبار هزارم بهش ن یتوالت را برداشتم و برا زی م یرو  ساعتِ 
 رفته بود..  شی دو روز و ده ساعت پ قایدق

 .. یچقدر درسته گفتنش ول  دونمیترسم بهت بربخوره.. نم  ی_آخه م

 را کنار بگذارد.. دشیتا خودش ترد  ستادمیحالت ا یو ب  دمیدر هم کش ابرو

 .. ستیحالت خوب ن نروزایا یول یوجه نشخودت مت دی_شا

.. بحِث داغم با  نازیپر یو حرف ها دریکمرشکِن ح یو البرز.. حرمت ها نازیاز پر ینبودم.. دور  خوب
 یساخته بود که خودم را هم نگران م یفکِر درهم.. از من مرد کی و هزار و   یو فشاِر شغل  ومرثیک

وقت دمار    یدر وجودم شکل گرفته بود و وقت و ب یکه به تازگ یکرد.. از همه بدتر احساساِت خفته ا
 !زدم؟ی آورد.. از کدامش با عارف حرف م یاز روزگارم در م 

 ! ؟یهست ی_نگراِن چ

 ..ستادیمقابلم ا  تیآمد و با جد شیپ

 .. یستیروزا به فکِر خودت ن نیالوند ا  یشم.. ول  چتیکه پاپ  ستمین  یآدم نیهمچ  یدونی_مطمئنم م

 فکم نشست و گردنم را کج کرد..  یآورد و رو   شیپ دست
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 ...میهست بگو باهم حلش کن  یخوابه.. اگه مشکل یورم کرده نم یرگ ها نی_ا

 چیه نینداشتم.. ا یتماس چیتخت برداشتم.. ه یآمده رو گرفتم و تلفنم را از رو شی از بحِث پ کالفه
رفتن از اتاق را داشتم که عارف   رونی ربط داشت... قصِد ب  نازیز سمِت پربه تماس نداشتن ا  یتماس

و به سمتش   ستادمینبرد آمده بود.. ا دانِ یرا از رو بسته و زره پوش به م  ریمانعم شد.. رسما شمش 
 سرچرخاندم.. 

 .. میحرف بزن سای_وا

 فکر کردم که انگار ذهنم را خواند..  یرعلیو ام ونیکتا به

خرت و پرت   یسر  هیرو هم فرستادم   یرعلیدرست کردنه.. ام تزایپ  رِ یحاال حاالها دستش گ ی_کت
 بخره.. 

 را شل پوف کردم و گفتم:  نفسم

 ! ؟یبدون یخوایم ی_چ

 .. هیحاِل نزارت بخاطِر چ نکهی_ا

 ..دمیبه رِگ گردنم کش  یکج شد و دست لبم

 .. ی_فشاِر زندگ

 گفت:  یرا رو به سقف گرفت و حرص  سرش

 _با منم آره؟!

 توالت گذاشتم و چندبار بهش ضربه زدم..  زِ یم یفاصله گرفتم و کِف دستم را رو ازش

  یو کدورت   نهیکه رفتم عمارت.. خواستم اگه ک یدید در،ی سرم اومد.. شِب رفتِن ح دمیترس  ی_از هر چ
 .. نازی پر  یهست رفع کنم ول

 گذاشت..  زیم یسمتم آمد و مثِل من کِف دستش را رو به

 شدم...  خی کرد.. سنگ رو  یکیو نشناخته  دهیند یهمون عمو اسر،ی _منو با 
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 نکردم و ادامه دادم: ینگاهش توجه رِ یّ کرد.. به تح یباور نم انگار

و سرش   دید الیباهم تو و  نازوی منو پر ومرثیشدم.. چون تو شمال ک کیدوبار بهش نزد یکی_چون 
  یک یقصه.. بهم گفت من  یوالیداد زدم چون اون شب از ترس خطا کردن از خودم روندمش شدم ه

 کردم..  یرو ادهی بهش حق دادم من ز ی.. ول اسرمی نِ یع

و رِگ گردنش   دیرس  یسرخ به نظر م ی.. به آن دمیعارف به سمتش چرخ یعصب  یصدا دنِ یشن  با
 بود.. دمیدرست مقابِل د

  یلحظه فکر نکرد چ  هیبهت بزنه؟!  یحرف   نیتونست همچ یچطور  نازیکنم.. پر ی_نه.. الوند باور نم 
 گه؟یم

 به خودم نثار کردم و ازش فاصله گرفتم..  ییبلندباال هه

 ..ی! نگو که جوابشو نداد؟یگفت  ی_الوند؟! تو چ

 کرد..  ینم یار ی مغزم

  ذارمیبشنوم.. م نویبودم ازش ا قشیکردم که ال یکار  هی جا   هیگفته حتما  نویشتم.. اگه اندا  ی_جواب
.. فقط از اونجا  شنومیم نویدونستم ا یمن پسِر برادِر قاتِل آبروشونم.. از اول هم م نکهیبه حساِب ا

 تو روم گفت..  نویا نازینه.. پر  دریسوختم که ح

 گرفتم.. دهی و من خشم نگاهش را ند ستادیعارف از حد متعارف باالتر رفت و درست مقابلم ا یصدا

..؟!  یکن یخودت تندتر م  یحرفشو برا  ِش یآت یسادیوا  نجایگوشش ا ری ز یبخوابون  یکی نکهیا ی_جا
مار  هزارتا کوفت و زهر یِ ... نگاهتو از صاف یتا از گل نازکتر بهش نگ یدیکش یچ  دمیمن د دیند یهرک

.. کردهباخودش فکر  ی.. چیبار از سِر هوس بهش دست نزد هی.. یوقت منحرف نش هیکه  یعبور داد
  یعنی ی.. سکوت کردیحرف سکوت کرد نیدر برابِر ا یفکر کرد یفهمم به چ ی.. نمیالوند.. وا ی؟! وا

 بهت بگم؟! یحق باتوئه؟! من چ

 به کتفش زدم و گفتم:  یدست یکج شد.. با خونسرد یبه طرِح لبخند لبم

من رفت.. زخم   یاز خونه  یکه چجور  یدید تشوی.. تو که وضعارهیرفتاِر منو درب  یِ _فقط خواست تالف
 واسه منم روشن کرد.. وییزایچ هی.. شتریخورده ب هیکرد.. حاال  یخورده بود زخم 
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من،   یبود به جا نیم و قرار نداشت.. عارف هم کرد.. آرا  یطول و عرض اتاق را ط یزد و عصب  پوزخند
 کرد.. ی م  یاو حرصش را خال

، مار و   یِ .. بابا زندگنیاز حد گذشت گهی.. شما دوتا دستی _نه حرِف تو.. نه حرِف اون دختر برام مهم ن 
 بار اون... هی یبخور  شیبار تو ن هی ستیپله که ن

 انداختم.. ینگاه  میو به حرکاِت پرخشِم عارف ن دمیکش میبه موها یدست

شد که به خودش جرات داد تو روت   ی نبود.. چ یدختر   نیهمچ هی نازی .. پرستی _برام قابِل هضم ن
 بزنه..؟! الوند؟! حرف بزن... یحرف  ن یو همچ سهیوا

 رو همون روز چالش کردم..  هیبسه.. من اون قض گهی_د

 و طلبکار نگاهم کرد  ستادیراه، ا نِ یب

 !نه؟یحالت ا ی_چال کرد

بحث را نداشتم  نیا  یو دوباره به سمتم آمد و من اخم کردم.. واقعا حس و حاِل ادامه   دیکش پوف
و من باز هوِس  دیکش یپوستم عربده م رِ ی ز نازیپر یحّس حرف ها شتری و ب شتریکه هرلحظه ب 

  وبود  یدگ یترک  بدنم درحال ی.. تک به تک اجزاشدمیم دهیرا داشتم.. انگار از دو سو کش   دنشیبوس
 .. دیفهم  یعارف نم  یرا حت نیا

 .. هیمشکلش چ  نمیدختر حرف بزنم بب  ن ی_الوند؟! بذار من با ا

 گرفتم و التهاِب صورتم را از عارف پنهان کردم.. رو

 بهتر بشه.. ی همه چ دیفکِر بهتر دارم.. بعدش شا هی_

 حالِت صورتش شدم..   رِ ییلحِن پرسشگرش متوجه تغ از

 که رو دوش من افتاده کمتر شه..  یبار گناه  دی.. شادر یح  یجلو رو ندازمیکنم و م یم دایپ  اسروی_

 شدم..   یاما متوجِه حرفش نم دمیشن رونیرا از ب  ونیکتا یصدا
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نکردن تو    دایپ دریرحمان خان و ح یو مامور قانون و آدمها سیکه اون همه سال پل وی_الوند؟! کس
 بزنم و خالص..  دشویق خوامی! بگو م؟یکن  دایپ یخوای م یچطور 

 به در من را از بحث نجات داد.. یتقه ا باالخره

 ! ن؟یایدرست شده.. نم گهیهم د تزایاومد.. پ یرعل ی _عارف، ام

باالتر   یرا کم شی و دستم را گرفت.. صدا ستادیزودتر از عارف به سمِت اتاق رفتم که عارف کنارم ا من
 گفت:  ونی برد و رو به کتا

 ..می.. اومدزمیعز  نیبچ زوی.. ممیای_م

لبم نشست اما عارف از موضعش  یگوشه  یموذ یبود... لبخند  دیاز زباِن عارف جد زمیعز ی واژه
 بود.. ستادهیو محکم مقابلم ا  ی.. همچنان جدامدیکوتاه ن

 سرد نشه.. ن یای_باشه.. پس زود ب 

 اد و گفت: دهانش را قورت د آِب 

 بود؟!  نی_مشکلت فقط هم

 .. دیرا که ندادم پوف کش  جوابش

 ...د ی.. بامیحرف بزن دی_با

به خوردن نداشتم و تنها به اصراِر عارف   یلیم چی.. همیتکان دادم و باهم از اتاق خارج شد سر
 کردم...  اشانی همراه
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 یانداختم.. صدا یمقابلم نگاه یکاره  مهیکردم و از باال به ساختماِن ن  میسرم تنظ یرا رو یمنیا کالهِ 
از کارگرها داد  یکی خِط اعصابم بود.. عارف نقشه به دست داشت سِر  یساخت و ساز و کارگرها رو

با دستمال گرفتم و پا   ار امی شانیداده بود.. عرِق پ هیکه تک دمید نیو اشکان را درست کناِر ماش زدیم
انداختم.. تلفنم که به  ینگاه میتازه ساخته شده ن  یوارها یبرگرداندم و به د مان ی س ی سهیک یاز رو

  یخال  یو پا به اتاق  دمیکش رونی شلوارم ب  ِب یرا دست به دست کردم و تلفن را از ج  فمی صدا درآمد ک
اتصال  یدکمه   یآورد.. رو میبه ابروها اخمرستم  یگذاشتم که حداقل از سر و صدا دور باشم.. شماره 

ظهر   ازدهِ یباال آوردم و به ساعتم زل زدم..   فیو تلفن را به گوشم زدم.. دستم را با ک دمیانگشت کش
 بود..!

 انشاهلل؟!  نی_سالم مهندس.. حالتون چطوره؟! خوب هست 

 رستم؟! یزنگ زد شدهی_سالم.. ممنون.. چ

 گفت و راه کج کرد.. دیببخش  دنم یو با د دیبه داخِل اتاق سرک کش یکارگر 

بود که من.. االن تازه   نیراستش غرض از مزاحمت ا بیاد ی.. آقانی_خداروشکر که خوب هست
 آقا... ستمین  یمن راض یبگم ول نویا خوادی.. دلم نمیکرد  کاری شما چ  دمیشن

 تازه کردم که ادامه داد:  ی.. نفسزدی حرف م یآمد که از چه موضوع یتازه داشت به خاطرم م گاران

من دوست ندارم دخترم، فرشته بره شهر و درس بخونه.. دلم  یبهتون بربخوره ول  دیشا دونمی_حاال نم 
  ادیبختش بازشه و عروسش کنم.. من از شهر و آدماش ز یخودم بمونه تا وقت  شیدخترم پ خوادیم
 ...دمیند یر یخ

اما ابدا بهش   دمیفهم  یم دیو من شا زدی حرف م  زیکریتر شد و گرما کالفم کرد.. رستم  ظیغل اخمم
 دادم..  یحق نم
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گل تو  هیچون خاِر  ستینداد؟! قرار ن   حیبرات توض  دری.. مگه آقا حری نفس بگ کمی_رستم.. رستم 
همسرت رخ داده  یاتفاِق ناگوار برا هی یزمان هیکه..  یو بترس  ادیگِل بدت م ینشسته از هرچ  دستت

 پس بده..  دیتاوانشو دخترت نبا

  دیرس یهمچنان سر و صدا به گوش م رونیداد.. از ب یرا نشان م اشی ت ینارضا  دیکه کش ینفس یحت
مشخص بود اما امروز   یانبار به خوب نجایرفتم.. از ا  شیپ وارید یکوچِک گوشه   یو من تا کناِر پنجره 

 انبار نبود..  یرعل یام

  یمهندس خواهش م یتونم قبول کنم.. آقا ی.. نم ستیدلم رضا ن  ی.. ولنیمت در، ی_حرف شما و آقا ح 
 تونم به آقا نه بگم.. یشه و اصرار نکنه.. من نم  یبلکه راض نیحرف بزن دریکنم با آقاح

 گفتم:  نیهم یکرد.. شک نداشتم.. برا یم  یاضمرد را ر نیا دریح

که دخترتو   نطوری تا هم دمیم یبخوا  ی هر سند و مدرک  ی.. ولیشنو یجز موافقت نم   یز ی_از من چ
 .. فرشته هم مثِل..یر یبگ لیتحو یداد  لی و سالم تحو حی صح

  یداشت و اگر روز  یبا من نسبِت خواهر  نازیکند پر الیببرم.. مبادا رستم خ نازیاز پر  ینتوانستم اسم و
 ادامه دادم: یگر یگرفت شرمنده شوم.. جمله ام را طوِر د یصورت م   یوصلت

 .. دمیم نانی.. بهت اطمهیفوق العاده امن ی_مثِل خواهرم.. مطمئن باش عمارِت بازرگان جا

 ی جهی بود.. نت را ی.. هنوز تا شروِع ثبِت نام وقت بس یزود نی.. حداقل نه به اشدینم  یراض رستم
 رفته بود..  شیکنکوِر فرشته همانطور که انتظار داشتم پ

 .. ستی_اما آقا.. به خدا من دلم رضا ن

.. بذار سر  رم ی سرم شلوغه و درگ کمیم.. .. من االن سر پروژه یبرس  جهی به نت یتون یبهتر م دری_با آقا ح
 .. میزن  یفرصت باهم حرف م

 بحث را ندارد گفت:  نیکردِن ا دایتواِن کش پ دیداشتم و رستم هم انگار د یخط پشت

 ..میمن راض نیفکر نکن  یول  شمی_باشه.. مزاحم نم

 : دم یاما پرس  خواستیدلم نم  نکهیبهرام بود.. با ا  ،یخط پشت
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 ! ستی که ن ی_اونجا همه راحتن؟! مشکل

 کرد..   ینم یرا مخف  نیبود و ا کالفه

خانوم هم تو آشپزخونه با فرشته دارن   نیخانم و آقا البرز رفتن ساحل.. پرو مایو س   نازی _خوبن آقا.. پر
 .. خبرمیشده.. ازشون ب  بیهم از صبح غ دریکنن.. آقا ح یناهار درست م 

 ام را گرفت.. اخم کردم و گفتم: قطع کرد و دوباره شماره  یخط پشت

 .. خداحافظ.. میزن ی_باشه متوجه شدم.. بعدا حرف م

 ن خدا.. خدانگهدارت آقا.. _به اما

و آرامشم  دم یگونه اش را شن مار یخشدار و ب  ی.. تماِس بهرام را وصل کردم و صدازدی عارف داد م هنوز
 را از دست دادم: 

 ..مارستانی ب یای سر ب هی_آقا الوند.. بهتره 

 زدم. رونیو از اتاق ب  دمیچهره در هم کش  یآن به

 رفتم..  شیبه سمِت راه پله ها پ  عیسر ییعارف متوجه حاِل خرابم شد و من با قدم ها 

 .. دیشده؟! فقط نگو که تو رو د ی_چ

 آمد.. نییاز پله ها پا  عیخودش را بهم رساند و با من تند و سر مهی سراس عارف

 ....مارستانِ یب  ای بهتره.. ب می_رو در رو حرف بزن 

 راه گفت:   نِ یرفتم.. عارف ب نییطع کردم و هر ده طبقه را تا پا تماس را ق یخداحافظ  یمن ب و

 افتاده؟! یشده؟! اتفاق  ی_چ

 .. رمی_فکر کنم بهرام لو رفت.. بمون باال سِر کارگرا.. من م

را از اشکان گرفتم و خودم پشِت فرمان نشستم و  چییپرواز کردم.. سو بای تقر نی صبر نکردم و تا ماش  و
 اشکان را جا گذاشتم.. 
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شدم   ادهیو دار با خودم پ ریهزاربار به افکاِر بدم دامن زدم و در آخر خسته از گ مارستانیبه ب  دنیرس تا
و نفس   مودمیپ  عیکه امکان داشت سر  ییتا قسمِت اورژانس را تا جا نگیرا فشردم... از پارک موتیو ر

 گفتم:  دیبا روپوش سف ی و زن شخوانیپ  ینفس زنان روبرو

 ! نجان؟یفرد.. ا یی_بهرام.. بهراِم موال

و رو کرد و با    ریرا ز اشی میقد وترِ یکامپ یام در کماِل خونسردبرافروخته  یبه چهره   ینگاه  مین با
 گفت:  ی تو دماغ یهمان صدا

 _تو بخِش اتفاقاتن.. تخِت پنجاه و سه..

ام به سمتش رفتم.. به بهر دنِ یتخت ها را چک کردم و به محِض د   یکی  یکی من معطل نکردم..  و
 یاش به چهره زود متوجهم شد و من نگاهم از سِر بانداژ شده ی لیدسِت راستش ِسُرم وصل بود.. خ

 و گفتم:   ستادمیکرد.. کناِر تخت ا یشد.. پرستار داشت ِسُرمش را چک م دهیدرهمش کش

 ! ؟یشده؟! خوب  ی_چ

من  یمسئله برا نی.. ادیتپ یم میبه خودش داد... قلبم درست در گلو یتکان   یو به سخت دیکش آخ
.. منتظر و با صبر و  دیرا بشنوم که نبا یز یاز زبانش چ  خواستیو ابدا دلم نم یاتیبود.. ح یات یح

سر و   هتوجه ب  یو ب  دمیرا کنترل کردم... پرستار که رفت خودم را جلو کش دنمینفس کش  یحوصله حت 
 و پرستارها شکل گرفته لب زدم:   ماریب  نِ یب شهیود مثِل همکه معلوم ب ییصدا

 شده..  یکن چ  فی_تعر

 _شرمندتون شدم آقا.. 

 شد و اخم کردم.. انگار متوجه وخامِت اوضاع شد که لب به سخن باز کرد:  نیی باال و پا  میگلو بِک یس

..  هیمنم گفتم فرصت خوب زدیمدت سر نم هیتو اون خونه..  رمی کنم و م یم دای پ  یراه هی_گفته بودم 
که بود از   ی.. منم به هر بدبختمیو نگهبانارو پراکنده کرد میاز کار انداخت نوی دورب قمیرف  هیبا کمِک 

..  اطیخورد و با مخ افتادم کف ح  زیپام ل   یرفت.. ول شی خوب پ یهم همه چ  بایباال رفتم.. تقر وارید
آوردن.. در هر صورت   یافتادم و دخلمو م یآدماش م رِ یگ ا یمردم  یم  ای دیرس ی به دادم نم قمیاگه رف

 هم الفاتحه.. 
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 و فقط لب زدم:  دیرس  ی.. فکم به انقباِض بداشیگرفته شد از پرچانگ حالم

 !؟ی! لو رفت دنت؟ی_د

 و گردن کج کرد:  دیکش  لشیبیبه س یدست

  یمدت اون طرفا آفتاب هیبهتره  تی وضع نیآقا.. معلومه که نه.. فقط فکر کنم با ا یدار  اری_اخت
 ...مینش

 ..دم یمشت گرفتم و کش ن یرا ب  میموها یتخت فاصله گرفتم و حرص از

 از حضوِر ما خبردار نشد.. فقط.. یراحت.. کس  التونی_خ

 و غضبناک نگاهش کردم..  دمیسمتش چرخ به

.. غلط  ستی جهت ن   یمداربسته و نگهبان ب نی .. اون حجم از دوربهییخبرا  هیحتم دارم اون تو  گهی_د
 کنه... یم  یمحافظه کار  ینجور یپول وسطه.. آدم واسه پول ا ینکنم پا

و   دمیکش  قیعرق بودم.. چند نفس عم ِس ی کرده باشند خ یرا بر فرق سرم خال  یخیسطِل آب  انگار
 گفتم: 

هم  مارستانی ب نهیخودمون بمونه.. هز  نیب  یدیو شن یدیهم د یمدت اون اطراف نرو.. هرچ  هی_
 عارف دستمزدتو بزنه به کارتت..  گمیکنم و م  یپرداخت م

 کردم  زیباز شد و من چشم ر یبدقواره ا یبه خنده   لبش

 نبرد؟!   یی و بو  دیند یز یچ یراحت باشه کس  المی_خ

 راحت مهندس..  التی_خ

 آوردم و در همان حال گفتم:   رونی .. تلفنم را بدمیتکان دادم و پوف کش سر

داشتم به   یهارو پرداخت کنم.. اگر کار  نهیکه هز رمینزنه.. م ی_خوبه.. به اون دوستت هم بگو حرف
 بده.. یبهت زنگ بزنه.. خدا سالمت گمیعارف م
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.. تا حواِس زن بهم جلب شد  ستادمیصندوق ا یبروعارف را گرفتم و رو یازش دور شدم.. شماره  و
 گفتم: 

 ..یی_صورتحساِب بهرام موال

 : دم یمشوش و نگرانش را شن  یعارف وصل شد و صدا  تماِس 

 نه؟!  ای می_بدبخت شد

 راحت.. الت ی _نه.. نه عارف.. خ

انداختم..  ینگاه میو به زن ن دمیشن  یگوش یدر دهنه  یفوت کردِن نفسش را از سر آسودگ یصدا
 بود  ریهنوز با خودش درگ 

 ! ؟ییشده؟! نصِف عمر شدم الوند.. االن کجا  ی_پس چ

 آوردم و گفتم:  نییرا پا  میصدا تنِ 

  یگفت کس یبرن باال که افتاده.. ول واریاز د خواستنیم ای.. گودهید بیآس کمی.. بهرام مارستانمی_ب
کنم به   یدارم احساس م  دایکنم.. جد یتحرک چیتونم ه ینبرده.. عارف من تا مطمئن نشم نم ییبو

 نفس بکشم.. کمیدارم که  اجیچندتا عارف دادخواه احت

 .. دیمن خسته بود و تحِت فشار.. مکث کرد.. اما در آخر خند یهم به اندازه  او

 دارم.. اجیبرادر احت هیکنم به  ی.. منم حس مدمی_به دادخواِه بزرگ اطالع م

اراده   یبه تاسف تکان دادم و ب  یاز تنم رفت.. سر  ی حرف خستگ نی.. انگار باهمدیبلندتر خند و
 .. دمیخند

 .. الیآقا.. چهارصد و هفتاد و سه تومن و پنجاه ر  دیی_بفرما

 عابر بانکم را به سمتش دراز کردم و به صورتحساب زل زدم..  کارِت 

 الوند؟!  یر ی_کجا م 

 را به زن دادم و از حسابم کسر کرد.. رمز
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 ! ؟یندار  یبعِد خودمم خبر ندارم.. فعال کار   کساعتِ ی دونم.. فعال از  ینم_

دوباره به سمِت   یپرداخِت صورتحساب را مقابلم گرفت.. از دستش گرفتم و با تشکر  دِ یکارت و رس زن
 تخت گذاشتم و گفتم: یچشمانش گذاشته بود.. برگه را کنارش رو یبهرام رفتم.. ساعدش را رو

 نشو.. منتظر خبرم بمون.. یباشه اون طرفا آفتاب  ادتیت شد.. فقط ها پرداخ نهی_هز

 تکان داد و برگه را برداشت..  سر

 _دستت درد نکنه.. چشم... 

  یبهم فشار م  شتریخارج شدم.. سقِف آسمان لحظه به لحظه ب مارستانیاز دِر ب یحرف   چیه یب و
 آورد... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انداختم.. با   ینگاه مین  ومرثیرا باز کردم و به ک راهنمیپ  یباال یهوا مطبوع بود اما دو دکمه  نکهیا با
 کرد.. ی دور فوت م یو دودش را با مالحظه به نقطه ا  دیکش یم گاریژست مخصوِص خودش س

 ..دمیورود ند ی_الماسو لحظه 
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 شناختم..  یمتفاوت تر بود.. من حسرت را جزء به جزء م شهیاز هم ومرث یطرِز نگاه ک  امروز

موجوِد و ُدِز داروهاشو   طیکنه.. با دکترش صحبت کردم گفت به خاطر شرا یم  یقرار  یب  کمی نروزای_ا
 .. داریخواب باشه تا ب شتریبرد باال.. از نظرش بهتره که ب

بود که با   یعاشق سوخته ا یدبه مر  هیشب  ومرثیکردم ک  یدقت م  شتریغم داشت.. حاال که ب شیصدا
  یم  ییمثِل الماس تحمل و صبِر باال یبا معشوقه ا ینداشت.. زندگ ییوجوِد الماس راه به جا

 دانستم.. یبودم و خوب م  دهیخواست.. من از برادر کش

  یبه فکر افتادم وقت  ریانگار اشتباه کردم.. د ی.. ولشهیتو و البرز حالش خوب م دنِ یکردم با د ی_فکر م
 !شناسهیشمارو نم   یکه.. به قوِل تو.. حت

نفس گرفتم..   نباریهام فرستاد و ا هیتند شکالت را به ر یِ زد و هجوِم بو گارشیبه س یق یعم پِک 
 .. دیکالبدش را از هوا پر کرد و پوف کش ومرثیدادم سکوت کنم.. ک یم  حیترج 

 یبود که م  یافتنی موجود دست ن  هیمن الماس  یبرا یراهمو اشتباه انتخاب کردم.. ول  شهی_من هم
نکردم..   یبه دستش آوردم اما زندگ  نکهیزدم.. با ا یبه خاطرش دست به هر کار  نکهیخواستمش.. با ا

 بود.. اما حاال... مونیدونستم خوِد الماس مانِع خوشبخت  ینم لیاوا

خسته..  ی با روح  دهیرنج کش  ید.. زن که مادر بو یرا ادامه نداد و وجودم از الماس پر شد.. زن حرفش
 که در گذشته جا گذاشته بود.. ییداشت.. پسرها ازین شی به پسرها

 هیعروسک  هیحس کردم دارم با  یکه گاه رم یاز بودنش نفس بگ  دهیخواب  یکردم وقت  ی_انقدر سع
نکردم..  انت یبه الماس خ  چوقتی اون همه زن ه نیهمه سال و از ب نیکنم.. تو ا  یم یمجسمه زندگ

 وقت الوند..  چیه

بت..   کیالهه..  کیعروسک..  کیمثل   قای .. دقدیپرست یبه حتم الماس را م  ومرثیکردم.. ک یم باور
 د یزد و دودش را بلع  یق یپِک عم

من   دی.. شادی.. شایدرمانش استفاده کرد یبرا یدکترشو عوض کن چون مطمئنم از هر راه گمی_نم
 کنم..  یکار  هیبتونم 

 روشن شد..   یبه آن ره،ی ت یِ قهوه ا یها لهیبرق زد.. همان ت یلحظه ا یبرا شیها چشم
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 !؟ی_چه کار 

 و لب زدم:  دمی کش شمیبه ته ر یدست

خواد.. من تا    یمادرم، پسراشو م یعن ی.. الماس.. میذهنشو پر کن یِ خال ی_بهتره من و البرز اون جا
کنه.. به  یعوض نم  ویزیچ نی نتونم اما ا اینخوام قبول کنم  دیهستم.. شا ادی که از دستم برب ییجا

 ..شمیخاطِر مادر بودنش، پسرش م 

مست    ومرثِ یدر وجودم متولد شده بود که الماِس لرزان را خودم کناِر ک  یاحساس درست شب نیا
 یدالرزاند.. ص یرنگش دست و دلم را م ییخرما یعطِر تنش مستم کرده بود.. موها یِ خواباندم.. بو

 خشدارش حس کرد   یشور و شعف را از تارها یرگه ها شدی.. م دیکش رونیمن را از فکر ب  ومرثیک

 .. مطمئنم.. دهی! من.. مطمئنم که جواب م؟یکن  یم نکاروی_مادرت؟! الوند؟! ا

 گرفتم و گفتم:  رو

 کرد..  یکار  هیبشه   دیو الوندم.. شا ستمیاول بهش بفهمونم که من، تو ن دی_با

رنگ گذاشت و من به دوِد ساطع شده ازش نگاه کردم.. از جا بلند   ییطال یِ گار یرس یرا در ز گارشیس
کردم.. درست پشِت سرم   یبود را حس م دهیپوستش دو رِ ی که ز یشد و چند گام دور شد.. حس

 ام قفل کرد..سرشانه  یو هر دو دستش را رو ستادیا

..  میخانواده رو درستش کن نیا خوامی .. ممیکن یم میبتون  یالبرز هرکمک  یالماس و من برا ی_تو برا
 ..شهیپسرم م شهیمطمئنم م

را در سکوت   ی.. چشم در چشم هم مدتستادمیازش ا یصندل  کی یزدم و بلند شدم و با فاصله   یپلک
 و من بودم که گفتم: میگذراند

 ندارم.. فقط..  ی_به خاطِر کمک کردن به مادرم ازت توقع

مقدس، رنگش بازتر و چشم  یکلمه   نی.. هربار با به کار بردِن ادمید یکالمم را به چشم م  رِ یتاث من
به من  ومرثینداشت.. ک یتیاهم میخوشحال بودم.. علتش برا  قای.. تِه دلم عمشدیبراق تر م  شیها

 کردم..  ینم  یداشت و من به عنواِن پسِر بزرگترش، شانه خال اجیاحت
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 ..یبخوا یکنم پسرم.. هرچ یل مقبو یبخوا ی! هرچ؟ی_ففط چ 

 زدم..   ینم یحرف   اسری را در دهانم مزه مزه کردم.. از  حرف

 من.. یمن بمونه.. تو خونه  شی _بذار الماس پ

را به   گارشی.. کالفه چند گام فاصله گرفت و دوباره س دیلبش محو شد و ابرو در هم کش  یاز رو لبخند
 را حس کردم..  قشی لب زد و کاِم عم

 ! ومرث؟ی .. کخورهیتونه به دردش بخوره.. به درِد البرز هم م  یکناِر من و البرز م ی_زندگ 

داد.. جلو رفتم و   یحاِل بدش را نشان م  دمیکه از پشِت سرش د یظیو دوِد غل  دیبه سمتم نچرخ اما
 مصرانه گفتم: 

هم  ایواه ناخواه مادِر من و البرِز.. دنالماس خ ومرث،یمن امنه.. ک شیکنه.. جاش پ ی_بذار با من زندگ
.. ما خوادی حل کنم.. الماس پسراشو م شهیرو از ر هیقض  نیکنه.. بذار ا ینم  رییتغ  یز یمخالفت کنن چ

 ..خوادیرو م

به حاِل    هیشب یقابل هضم نبود.. درست حال شیداد.. برا یسرش را به چپ و راست تکان م یعصب
حال   نی به هم قایشود.. دق یبستر   مارستانیالبرز در ب دیکرد با زی تجو مانی پ یمن را داشت.. وقت 

 بدتر..   دیشا ی.. حت دمیرس

  گهیکه د یجور  هی.. شهیکنه خوب م دای_بذار من تالش خودمو بکنم.. اگر الماس گمشده هاشو پ
.. چون خودشم باور نکرده ومرثی پسرم باورش ندارم ک  گه یو م زنهی بهم دست م  یفراموش نکنه.. وقت

 من پسرشم.. 

 ..دمیاز حِد نگاهش را د شی ب  یو من سرخ  دیسمتم چرخ به

 _نه..

انداختم و فکم   نیی.. سر پازدیدر گوشم زنگ م  شینِه قاطع و محکم.. هنوز صدا کی.. نیهم فقط
 منقبض شد.. 

 تونم.. ی_نم



 سکون

765 
 

 بودم.. گرفته  ادیشک البرز  یو ب  نازیفعل را در برابر پر نیمن ا و

 راهه بابا..  نیبهتر نی که ا یرس  یباور م نیاالن نه اما به ا دی_شا

  دیحس کرد.. چشم باال کش ومرثی و خشم و غضب بود و ک  تی از حرص و عصبان یکلمه عار   نیا نباریا
خاطر ابرو باال   نانِ ی راه خشک شد.. جلوتر رفتم و مردانه به کتفش ضربه زدم و پر از اطم  نِ یو دستش ب

 انداختم و گفتم: 

شد..   یچ  ستیاز ته دل گفتم.. مهم ن ستیگذشت برام مهم ن  نمونیتو گذشته ب یگفتم هرچ  ی_وقت
تماد کن تا ثابت کنم خوِن  کنارت باشم.. به من و البرز اعتماد کن بابا.. اع خوامی االن به خاطِر مادرم م

تو به ممنوعه ها فکر   لکه نرفته.. مث  ادتیمن عاشق بودن رو از تو به ارث بردم..  ! شمهیتو، تو رگ و ر
 بار با دل و جون به پسرت اعتماد کن..  هی.. بابا نجامیکردم که االن ا

قلبش گوِش  کوبِش  یپلک نزد.. فکش منقبض شد و صدا یاما حت دمید ی بغضش را م یِ برآمدگ
کردم مگر جبراِن  یفکر نم یز ی چ چیسخت.. من به ه یلیبود.. خ  یسخت مِ یفلک را کر کرد.. تصم 

 ... ومرثیرا داشت و ک اقتشیکمبوِد مادر و پسر.. الماس ل

 _پسرم؟! 

 لب زدم:  ناخواسته

 _جان؟! 

  ومرثی از هوا گرفتم.. ک یو ازم فاصله گرفت و پشت کرد.. دم  دیکش اشین یو ب شیبه ته ر یدست
کرد.. به خاطِر الماس.. من هم  ی اما قبول م یرممکنیو غ یکرد.. شک نداشتم.. به هر سخت یقبول م

 به خاطِر البرز قبول کرده بودم..  قایدق

 .. زنمی.. بهت زنگ مدنشید امی_باشه.. اما.. م

 _باشه.. 

..  ومرثیدانستم هم ک یحرف.. هم من م اردیلیم اردهایلیپر از م  ی.. سکوتمیهر دو سکوت کرد و
 گرفتم.. ژنیپر از اکس  یاز هوا  یکفشش له کرد.. دم رِ یرا کِف باغ ز گارشیفاصله گرفت و س شتریب
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 _بابا؟!

خودم را لعنت کردم.. من کم عذاب  شیچشم و تورِم مردمکها یِ سرخ دنِ یو با د   دیسمتم چرخ به
 .. ستادمیدانستم در قباِل الماس.. جلو رفتم و درست مقابلش ا یبودم اما خودم را مسئول م دهینکش

 نیاز البرز گذشتم.. به خاطِر خودش.. بگذر و بذار دور از تو درمان شه.. ا طی شرا نی روز با هم هی_
به زمان   ضی حِس مر نیا ،یوابستگ نی! ایفهم ی مو ممنظور دونمیتو هم.. م یبراش خوبه.. برا  یدور 
 داره..  اجیاحت

 تکان داد اما لرزِش بدنش از نگاهم دور نماند.. سر

  تی از البرز حما یهمونطور که تونست دونمیدستت امانت.. م دمی_باشه پسرم.. باشه.. الماس رو م
 کنم؟! کاریو نبودش چ که ت  ی! به من فکر کرد؟ ی.. اما.. من چیای از پِس مادرت هم برم یکن

 کردم.. ترس.. درد.. غم.. اما خودم را نباختم.. یکه به وجودش افتاده بود درک م یحس

 _من هستم..

را در   امقهی که سکوت کرد ازش فاصله گرفتم.. نبِض دردناِک شق ومرثیمن.. ک  یبرا  دری.. مثِل ح بودم
 ذهنم پنهان کردم و گفتم:  یپستو

من.. که تو نبوِد من بتونه از مادر و   یخونه  ادیهم ب هیجمع کنه.. خوِد سم لشویوسا گمیم هی_به سم
 البرز برگرده..  یپسر مراقبت کنه.. وقت 

 _الوند؟! پسرم؟! 

مرد   کینداشت.. اشِک  دنیمرد د کی .. شکستِن نمی بب خواستمی لرزانش اجازه نداد برگردم.. نم یصدا
 گرفت..  یم دهیناد دیرا با

 ! ؟یدون ی م نارویکه با چنگ و دندون نگه داشتم.. ا یِ _الماس، جوِن منه.. روِح منه.. اون خوشبخت 

 ِف یدانستم.. چشم بستم و انقباِض فکم رد یم شتری از گود، از خودش ب رونیدانستم.. من ب یم
  یاندک یپوستم برا یروزنه ها ینفس... همه و  دیتپ  ینم  بای را به درد انداخت.. قلبم تقر میهادندان

 دهان باز کرده بودند.. ژنیاکس
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کنم که از  یم ینگهدار  یهمونطور  تی زندگ یِ دونم.. از جون و روح و خوشبخت  یبابا.. م دونمی_م
 البرز..

 را گفتم و منتظر نماندم.. دور شدم...  نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درست پشِت سرم را نشانه رفته بود و من خسته تر از آن بودم   یرعل ی حالِت ام  یغضبناک اما ب نگاهِ 
زل زده   شی رو شی پ یجواب دادن داشته باشم.. هنوز ناباور و نامطمئن به صحنه  یبرا  یشیکه گنجا

 : دم یرا شن هیسم ی.. صدازدی نم یبود و حرف

 خانوم رو کجا بذارم؟!   یالیوسا ی.. ولشمیمزاحم م دی_آقا.. ببخش

 در حالتم بدهم تنها لب زدم:  یر یی تغ نکهیا بدون
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  یتون یم  دمیتخت سفارش م هیاونجا.. تا فرداهم  یبذار  یتون یکردم.. م ی _من کمد خودمو خال 
 که مادرم تنها نمونه.. ی تخِت من بذار  نییپا

 کرد..  یم  یگوشم را زخم یِ مثِل کاکتوس حلزون قایخاِر گوشم شد.. دق  یرعلی ام زِ ینفِس تمسخرآم  و

 _باشه آقا.. دستتون درد نکنه.. 

 میداده بودم پرخشم و حرص ن هیکناِر پنجره تک وارِ یآمد.. به من که به د شی پ  یرعلیدور شد و ام و
 کردم.. یتار و پوِد صورتش نهفته بود را حس م یکه ال یهم حرص  دهیانداخت.. ند ینگاه

 هیبفهمم قض  کنمیکنم.. فکر م   یاه مدارم نگ کساعتهیچه خبره..  دونمی_الوند؟! من.. من واقعا نم
 زن... نی.. اهیچ

  یدانم چه از نگاهم خواند که سکوت کرد و فکش منقبض شد.. حرص یسمتش سر چرخاندم و نم  به
 تازه کرد و پوزخند زد  ینفس

تو.. تو اتاقت   یکنه؟! تو خونه  یم  کاریچ  نجایزن مادرته؟! ا  نیمادرت؟! الوند ا  یگی.. مشهی_باورم نم 
کنار   هیقض  نیبا ا  ی! البرز.. اون چطور شه؟یم یبابام بفهمه چ یدون ی.. میالوند.. وا یو رو تختت.. وا

 !اد؟یم

 سکوت مقابِل دهانم گرفتم و خونسرد لب زدم:  یرا به نشانه  دستم

 شه.. داریب  خوامی.. نم دهی_آرومتر.. به زوِر قرص خواب

  یزد و با هر دو دست موها یو دور خودش چرخ دیچله رها شده از جا پراز  رِ یمثِل ت  یرعل ی ام دوباره
 .. دمینخ به نخشان را به گوش شن غِ ی و من ج دیپر پشتش را کش

 ! ؟یتو خونت راه داد ویآخر.. الوند، عارف خبر داره؟! خبر داره ک میبه س یزد شهیداره باورم م  گهی_د

 .. یرعلیجز ام چکسینداشت.. ه خبر

 ..نیی پا اری_صداتو ب 

 کرد..  یورم م شتریگردنش با هر بار باز و بسته کردِن دهانش ب یبرآمده  رِگ 
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 نه..  ای یاونم خونسرد رفتار کن  یجلو  یتون یم  ینجور یهم نمیبب  خوامی.. مگمی_من بهش م

کرد من   یم فکر  یرعلیزد.. چرا ام  رونی کناِر در برداشت و از در ب یِ گرفت و کتش را از چوب لباس  فاصله
 یسوخت.. من چاره ا یتنم در تالطِم حّس حضوِر الماس م  یخونسردم؟! بودم؟! نه.. نقطه به نقطه 

 یبا کّل خانداِن بازرگان و البته عارف آماده م قیعم یمشاجره ا یخودم را برا  دینداشتم.. با نیجز ا
حاال به الماس تعلق داشت.. چند  که   یرفتم.. اتاق  شیکردم.. از پنجره فاصله گرفتم و به سمِت اتاقم پ

.. الماس  دمیکه جواب داد در را باز کردم و به داخل سرک کش  هیتقه به در زدم و منتظر ماندم.. سم
و    سوختیم امنهیس  نِ یب  ییکرد.. جا یالماس پر م یداشت کمدم را از لباس ها  هیخواب بود و سم

 بود..  نیسنگ

 !؟ یندار  اجی احت یز ی_چ

 خانومو بذارم اونجا.. یکنم تا داروها  یخال  تونویعسل ی_نه آقا.. فقط.. من مجبور شدم کشو

..  دیکش یشدم.. آهسته نفس م رهیبه تکان دادن سرم اکتفا کردم و به صورِت مثِل گِچ الماس خ   تنها
و رو  با درد جابجا شد   میگلو بِک ینداشت.. س  یبه کما تفاوِت فاحش کیآدِم نزد  کیآنقدر که با 

 گرفتم..

 !هوشه؟یب  ینطور ی_معموال چندساعت ا

 انداخت و گفت:  نییسر پا ی.. با ناراحت دیاز کار کش دست

 _معموال حدوِد هفت هشت ساعت..

 .. باز هم سر تکان دادم و گفتم: ادیز یل یوقت داشتم.. خ ادیز

 تخت بخواب.. نیامشبو کنارش رو هم هی_

 کنم..  ی.. خانوم که به هوش اومد خبرتون من ی_چشم.. نگران نباش 

هم بود.. سرم را رو به سقف  یرعلی زدم... حاال اتاِق البرز اتاِق من و ام رونی از اتاق ب یواکنش چیه یب
.. وارِد آشپزخانه  دمینفس کش قیکردم و دوباره عم ی را از هوا خال میها هیحجِم ر  یگرفتم و همه 
و منتظِر تلفن زدِن  مام دادبه خورِد معده یاز حِس گرسنگ الی خ  یقهوه دم کردم و ب یشدم و فنجان 

  هیکناِر پنجره تک وارِ ی.. به حتم.. دوباره به دزدیزنگ م  دیرس  یخبر به گوشش م  نیعارف شدم.. تا ا
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چندساعت    نکهی.. اشدیمسئله ثابت نم کی ی.. ذهنم روچیبه ه یعن یدادم و به گذِر زمان فکر کردم.. 
را   یقبل از من گوش هیپوزخند زدم و سم فونیدانستم اما با به صدا درآمدِن زنِگ آ ینم  سِرپا بودم را

 کردم.. زیبرداشت.. از جا تکان نخوردم و گوش ت 

 ! د؟یی_بفرما

..._ 

 هستن به اسم عارف.. درو باز کنم؟! ییآقا  هی_بله.. آقا الوند.. 

 سر بهش فهماندم باز کن و آهسته لب زدم:  یدهانم را قورت دادم و با اشاره   ینداشته  آِب 

 ..ای ن رونی_از اتاق ب 

 _چشم..

  یحس چیدادم.. ه هیفاصله گرفتم و تا کناِر در رفتم.. بازش کردم و بهش تک واری رفت از د هیسم یوقت
 ه گذاشته بود..تمام قدم به خان یِ حس  ی.. انگار با بیناراحت  یاز نگاهش نخواندم.. حت

 _سالم..

آورد و   رونی دادم و عارف کتش را ب هیتک  نازیپر دنِ ی داخل شد و من در را بستم.. به محِل بوس و
 کرد..  زانیآو

 سالم..  ِک ی_عل

 ! ؟یخور یقهوه درست کنم.. م خوامی_م

 ...یخاکستر   یمردانه و شلوار  راهنِ ی سمِت آشپزخانه رفت و من از پشت بهش زل زدم.. پ به

 . تازه خوردم.. _نه.

رفتم و   شی مبل نشست.. پ  نیاول یزد و رو  رونی زود ب ی لی.. خ دمیقهوه ساز را شن  ینزد و صدا یحرف 
 بود..  بشیمن سِر ج ییِ اهدا ِس یمقابلش نشستم.. خودنو

 ! ؟یستی_چرا شرکت ن 
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از بچه ها و   یکی شده.. مجبور شدم کارو بسپرم دسِت   ییخبرا  هیزنگ زد گفت   یرعلی_بودم.. اما ام
 .. نجایا امیب

رفت.. عارف   یم  یکی داد و هوا کم کم رو به تار یسالن عدِد شِش عصر را نشان م یگوشه  ساعتِ 
 .. دیاز قهوه نوش یرا به باال سوق داد و جرعه ا  شی چند تاِر موها

 من بپرسم؟!  ی_منتظر 

 دادم... هیبل تکم یِ را فوت کردم و به پشت نفسم

 جواب بده..  ینی راست و حس پرسمیسوال ازت م هی_

 اخم هم نداشت.. کامال خونسرد..  ی.. حت دیگذاشت و خودش را جلو کش یا شهی ش  زِ ی م یرا رو  فنجان

 ! ؟یکن یم  یکوتاه  ادی برب یکار  هیبه حاِل مرگ باشه و فقط از دست تو   یکی_

 انداخت..  ینگاه می.. رو گرفت و به عکِس البرز ندمیهم شن دمیرا هم د  پوزخندش

البرز با   نکهی.. بعدم به استی.. پس در حال مرگ ن نهیساله وضعش هم یلی که الماس خ  یدونی_م
آدِم صد   ه یسوال بپرسم.. اگر با نجاِت  هی! بذار من ؟یکنه فکر کرد  دایپ یممکنه چه حس دنشید

 ! ؟یکن یبازم کمک م ؛یجونتو از دست بد به،ی پشت غر

 .. دستم مشت شد و اخم کردم.. اوردمیخودم ن  یاما به رو دیکمرم لرز ی رهیت

رو قبول داشتم..   یرعلیام یحرفها یکنم.. همه  ینم دت ییباِر که تا نیاول نیالوند.. ا نهی هم قای_دق
.. یکرد یم  نکارویا دی! به خاطِر البرز... نبا؟یکن یحِس پسر بودنت قلمبه کرد که مادر مادر م هوی

الوند؟!   یکن کاریچ یخوایزنگ زد و خبر داد.. م مایگردن.. توراه بودم که س یامشب برم نیهم  دمیشن
  هی قِ ی.. من رفیگفت یخونت.. به من م یاوردی زنو ن نیا  خودیب  دونمیخدا شاهده من به فکِر توام.. م

 !؟یدار  یمی تصم  نیدونستم همچ  یم دیروزه نبودم.. نبا

..  ختمیر یبدنم باال رفته بود و داشتم به وضوح عرق م یجا بلند شدم و دست به کمر گرفتم.. دما  از
 و گفتم:  دمیبه گردنم کش یدست

 دونستم اما.. الزم بود.. یبدون که خودمم نم نقدری_ا
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فرق سرش گذاشت و   یدستش را رو کی.. ستادینثارم کرد و مثل من بلند شد و ا ییبلند باال هه
 ..دمشید یچشم م یکمرش نشست.. من از گوشه  یدسِت آزادش رو

 !رن؟یگ یرو تو لحظه م یمهم  مِ یتصم  نی_همچ

 تر و شمرده شمرده گفتم:  یجد شهیو از هم  دمیسمتش چرخ به

 !؟یفهم  یجوانبش فکر کردم.. من مجبور بودم.. م  یگرفتم اما به همه   مویتصم نیدفعه ا هی_

 صورتم را از نظر گذراند  یایزوا یو همه  ستادیحرکت ا از

به البرز    یکن  ی.. به خودت فکر نمیر یراه م  نیاز سخت تر ی.. مطمئنم اما تو دار ی_مطمئنم فکر کرد
  دریح یدرباره  گهینشون بده.. د ی چه واکنش ستیتو خونت معلوم ن یفکر کن.. بشنوه الماسو آورد

.. با  هستهم  نازی نکرده... از اون طرف پر یکه کم برات مادر  زنمی نم یحرف  ن یپرو یو دِل شکسته 
 ..یبا اون خونه و خونواده دار   یارتباط هی یدیبهش نشون م یکارت فقط دار  نیا

 من پوزخند زدم..  نباریا

 _مگه ندارم؟!

.. اما لحنش  دیبار ی.. از نگاهش خشم مستادمیرفتم و مقابلش ا  حرفم تنها سکوت کرد.. جلو ماِت 
 هنوز آرام بود..

تونه  یبگم.. من بتونم البرز هم م  نویمن ا ستی_الماس، مادرمه.. مادِر البرز هم هست.. الزم ن 
که تو فکر   ی ! عارف به خدا اونطور ؟یچ ی عنیجنگ   یفهمیجنگم.. م  یوجودشو تحمل کنه.. من دارم م

  چکسیوسط ه نیا نکهی.. اشهینم نی ریش  یشکی.. با حلوا حلوا گفتن دهن هستیراحت ن  یکن یم
 اقال تو بفهم.. نوی.. استمیتو وجود من چه خبره مقصرش من ن فهمهینم

 وادار کردم.. یناتوانم را به دم و بازدم یها هیازش فاصله گرفتم و ر و

 ..نی .. الوند منو ببری.. اما سختش نکن.. به خودت سخت نگفهممی من م _به همون خدا



 سکون

773 
 

و من از پشِت شانه  ستادیداد و درست مقابلم ا یو تکان نخوردم.. خودش را تکان  خواستینم دلم
 وارهیبار خودش را به د اردهایلیم  هیصدم ثان کینامعلوم زل زدم.. قلبم هر  یپهنش به نقطه ا  یها
 .. از تنم خسته بود.. خسته!دیکوب یم امنه یس یاستخوان یها

  یرعل یرو قبول کرد.. ام  نیو پرو دریپدر و مادر بودِن ح  یرو داره.. از همون بچگ  ایلی خ تِ ی _البرز حما
..  دمیاز اون خونه و خونواده ندونست.. بهت حق م یخواهرشه.. مثِل تو خودشو جدا نازیبرادرش و پر

و    یر یدست اون زنو بگ هیانصاف ی.. به خدا ب هیانصاف  یب ن ی.. اما اشهیمادر نم هش یپدر نم  یدیفهم یم
 مادرم..  یو بگ یرگ جلو بد  یرعلی ام یخونت جلو یار یب

 و لبم کج شد.. آهسته تر از قبل جمالتم را به زبان آوردم..  دمیبه صورتم کش یدست

.. من قول ادیاشتباه الزم بود.. باور کن الزم بود.. بذار البرز ب  نیا ی_باشه.. حق با توئه.. اشتباه کردم ول 
 درستش کنم.. بهم اعتماد کن.. دمیم

کردم   یتو صورتش نگاه هم نم گهیتو بود د یجا ی.. هرکنهی_دارم.. بهت اعتماد دارم که االن حالم ا
و اعتماد دارم.. فقط..  دمیخوردم.. اما به تو هم حق م  دریح  یه سفر یکه پا  یبه حرمت نون و نمک 

 قائله رو تمومش کن.. نگراِن خودتم الوند.. نیخدا زودتر ا یمحِض رضا

 سوخت.. چشم بستم و لب زدم:  یپشِت پلکم م قایدادم و رو گرفتم.. عم سرتکان

 کنم..  یتمومش م یزود نی_به هم

.. زدی داد و به کتفم ضربه م  ین خوردم.. داشت تکانم مکتفم نشست و من تکا یعارف رو دستِ 
 ..ستادمیکردند اما ا ینم  یار ی میزانوها

کنه.. دودش فقط داره تو چشم  یو خاکسترم نم سوزونهیکه م زنمیدست و پا م یشی_عارف.. تو آت
 کنه.. عارف...   یالماس حق داره نفس بکشه.. زندگ گهیتو سرم م ییصدا هی.. رهی خودم م

  یداد و من به همراه دستش تکان م یماند.. همچنان عارف تکانم م مهی نکرد و حرفم ن یار ی میصدا و
 خوردم.. 
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.. خودتو عذاب نده.. بسه ی حقو دار  نی_آره.. حق داره الوند.. الماس هم حق داره.. اما تو هم ا
کن.. واسه خودت باش داداش..  یواسه خودت زندگ کم ی.. یرتو خم کردکم گران یبار د رِ ی هرچقدر ز

 کنم؟! تو فقط بگو..  کاری.. بگو چیباز منو کنارت دار  یهم بکن  یمن کنارتم.. هرکار 

 دستش گذاشتم و گفتم:  یرو دست

 کنم... یمنو پر کن.. جبران م ی_شرکت بمونه دستت امانت.. جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوخت..   یم  یخواب   یگذشت و چشمانم از ب یفرمان نشسته بودم.. ساعت داشت از بامداد م پشتِ 
فرمان ضرب گرفتم..  یبود و من قصِد رفتن نداشتم.. با چهار انگشت رو دمیدِر بزرِگ عمارت مقابِل د

  یو من حت دیکش  یم گاریبودم که به عمارت برگشت.. س دهیرا د یرعل یام ش یدو ساعت پ  نیهم
مثِل من   قایکه دق  ومرثی به ک یفکر نکنم.. حت زیچ چیدادم به ه یم حی گرفتنش را نداشتم.. ترج توانِ 

اندازه به  نیتا به ا نکهیرفتِن البرز.. از ا لِ ی.. مثِل اواردی از الماس نگ یتا خبر  دیجنگ  یباخودش م
...  یاتفاق چی.. با هشدیخوب نم  زیچ چینبودم.. حاِل خرابم با ه یابدا راضشباهت داشتم   ومرثیک

.. کمربندم را باز  ستادیعمارت ا یکه سرعتش را کم کرد و جلو دمیرا د  دریبلنِد ح   یشاس  نِ ی باالخره ماش
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.. با  ستادمیشد درست مقابلش ا ادهی که پ دریخلوت گذشتم.. ح  ابانِ ی شدم و از عرِض خ ادهیکردم و پ 
 کرد: زیخسته چشم ر یدرهم و چهره ا یابروها

 _سالم..

 ! ؟یکن یم کاریچ  نجایوقِت شب.. تو ا  نی_سالم.. پسرم ا

 کرد..  ریی به اطراف انداخت و لحنش تغ ینگاه مین

 کجاست؟! خوبه؟! یرعل ی_ام

 فشرد..  یدراز کردم و دستم را با نگران  دست

 ه.. خوبه..تو عمارت یرعل ی_ام

 ! ؟یکن یم  کاری چ نجای_پس.. ا

بود    یحروِف اسمش کاف ی.. حتنی.. پرو دمیشد و من از درون لرز ادهیکه انگار نگران شده بود پ نیپرو
 کرده بودم؟! کاریمادر.. چ یتمام کردِن کلمه  یبرا

 خوبه مادر؟!  یرعلی شده.. ام ی_پسرم.. چ 

 تو عمارته.. من فقط اومدم البرز رو ببرم خونه..  یرعل ی .. امنیخانم.. نگران نباش  نی_خوبه پرو

از راه دادِن الماس به   شدی.. دل شکسته مدیکش یبد  رِ یقلبش نشست و قلبم ت  یرو نیپرو دستِ 
  یام نشست و با ترس نهی س یو هر دو دستش رو دیکش ی از سر آسودگ یشد و نفس  کیام..؟! نزدخانه 

 گذاشت..  نی ذره ب  ریوجودم را ز یآشکار و مادرانه همه 

 مادر...  نمتی! بب؟ ی.. خودت خوبایخدا ی _نصِف عمر شدم.. وا

..  دمیرا به لب زدم و بوس  نیتوان داشتم.. چقدر؟! آب دهانم را به زحمت فرو دادم و دست پرو چقدر
 و گفتم:  دمییبو  دیرس یکه از کِف دستش به مشامم م یچشم بسته عطر 

 _نگران نباش مادر.. خوبم..
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.. گردنم را به زحمت گرفت و دیبار یوقفه م یکه ب دمید دگانشیبرق اشک را از د ارهکبیبه  و
تنها به   یواکنش چیه یحرکت و ب  چیه یانداختم.. ب  ینگاه  مین دریو من به ح دیرا بوس  امی شانیپ

 ی.. دست هادمید یهم در نگاهش نم  یشاد یرگه ها یکرد.. من حت ینگاه م  شیرو شی پ یصحنه 
 و من گفتم:   دیرا بوس امی شان یگوشم نشست و دوباره پ یرو  نیوپر

 نگرانتون کردم.. فقط.. دی_ببخش

آوردم.. داشتم خودم را   یکلمه را به زبان م نیانگار تواِن حرف زدن نداشت.. چقدر راحت ا نیپرو
را نه.. دلم   نازیراما پ  دمید یکلمه از زبانم خارج نشده بود... البرز را م نیکردم.. سالها بود ا یم هیتخل
و  ستادیکنار ا  دریح یبا اشاره  ن یکرد.. پرو یم  یلک زده بود و داشت خودش را مخف دنشید یبرا

 لب زدم:  دریکردنش ادامه داد.. رو به ح هیبه گر

 ..خوامی.. مخوامی_م

 کردم و دوباره تکرار کردم:  یرا از هوا پر و خال  میها هینفس نداشتم.. چندبار ر انگار

 _اومدم البرز رو ببرم خونه..

 می.. از عطش.. به پاهاسوختیکرد و من وجودم م ی م هیهمچنان گر نیسر تکان داد.. پرو دریح
شدم.. دِر    نیو پرو دریح  نیب یآهسته  یرفتم.. متوجه مکالمه  شی دادم و به سمِت البرز پ یتکان 

انداخته  ر ی که سر به ز دمیرا د نازیچشم پر یسمِت البرز را باز کردم و نگاِه البرز سستم کرد.. از گوشه 
 .. یبود و از نگاهم فرار 

 _سالم..

 جوابم را داد.. کنار گوِش البرز لب زدم:  ناز یفقط پر و

 خونه البرز..  میری ... مای_با من ب 

بغل   یصندل  یالبرز را کنارم گذاشت و من به زحمت البرز را از رو یِ صندل   دریازش فاصله گرفتم.. ح و
 زدم و گفتم: 

 .. برمشیم  نی تا ماش ینطور ی_هم
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بود و کاش    کیو مغموم.. هوا تار ر یانداختم.. همچنان سر به ز نازیتکان داد و من نگاِه آخر را به پر سر
به دست به سمتم آمد.. البرز   یصندل دریگذشتم و ح ابانی بغل از عرِض خبودم.. البرز به   دهیلبش را د

... صندوِق  دیدر بهم رس یکه ح  زدمیجلو گذاشتم و لباسش را مرتب کردم.. نفس نفس م  یصندل  یرا رو
 .. دیرس امه یلیبه مخ وار یاز هزار د دریح یدادم که صدا یرا جا یعقب را باز کردم و صندل

 پسرم؟! ی.. خوبست ین  یحاِل بد جسم  نی! ا؟یخوب  ی_مطمئن 

قانع نشد اما سکوت   دریبود اما به دروغ سر تکان دادم که خوبم.. ح  یبار هزارم جوابم منف یبرا و
 کرد..

 !؟یمون ی نم نجای_چرا شبو هم

داشتم..  لیدال یل یام حضور داشت.. خکه در خانه ی.. به خاطِر زن دری.. به خاطِر ح نازی خاطِر پر به
 .. یلیخ

 امشب نه.. ی.. ولامی_م_

خواست حرفم را از نگاهم بخواند.. مخالفت نکردم..   ینگاهم کرد.. انگار م  میجلو آمد و مستق   دریح
 .. بشنود.. حدس بزند و در آخر گفتم: ندیاجازه دادم هرچه که بود و نبود بب

 .. ری.. شب بخ نی.. شما هم بهتره استراحت کننی_خسته ا

 پسرم..  ری_شِب تو هم به خ 

  شهیکه حاال ش یناز ی کردن برداشته بود و پر هیانداختم که تازه دست از گر ینگاه مین  نیسمِت پرو به
فاصله گرفتم و پشِت فرمان نشستم.. با  دریکرد.. از ح یبود و به ما نگاه م دهیکش  نییرا پا  نیماش ی

نشده بود و حاال   ظماستارت زدم و از عمارت دور شدم.. هنوز نفسم من در،یح  یبرا  یبلند کردِن دست
که در   یقرص یسوخت.. دست دراز کردم و از بسته  ینگاِه پرسواِل البرز م رِ ی طرِف صورتم ز کی

فرو دادم.. هنوز البرز نگاهش به من بود که  یآب به سخت یِ آوردم و با بطر  رونی ب  یکی داشبورد بود 
 کستم و گفتم: قفِل سکوتم را ش 

 دارم..  یخواهش هینگام نکن.. ازت  ی_اونطور 

 .. البرز بو برده بود.. دمیشن  یکوبِش قلبش را م یگرفت و به روبرو دوخت.. صدا چشم
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روت   تونمینکن.. بهم اعتماد کن البرز.. م ی .. پشتمو خالیدر حقم تموم کن  وی امشب برادر خوامی_م
 حساب کنم؟! 

 دستش مقابلم بود.. یبرآمده  ی.. رگ هادمید یانقباِض فکش را م  من

 م م م ر ر ر رث؟! وی وی یک  یک  ی_ک ک ک ک ک

 خنده گفتم:  نیو ب دمی.. لبخند زدم.. خندزدی خوشحال بودم.. البرز حرف م من

 _به اونم ربط داره..

 حاِل خراب جرم نبود؟!   نیبا ا  یکرد و به لرزه افتاد.. رانندگ اخم

داره..  انی خوِن اون مرد تو رگ هات جر یچه نخوا ی.. چه بخوای_البرز فقط تحمل کن.. تو برادِر من
 ادا کن.. توی.. حق برادریتون یپس م

  یحرف  چیبه خانه ه دنیسّد استقامتم نشکند چشم گرفتم.. تا رس نکهیا یشد و من برا شتریب  لرزشش
کرد   یالبرز درد م ینشد اما گوِش من از حرف ها یار از زبانمان ج یحرف  چیرد و بدل نشد.. ه نمانیب

 من پر بود..  یو گوش او از حرف ها 

بلند..  یالماس را پشِت پنجره   ِف یظر ی هیرا پارک کردم.. چراِغ خانه روشن بود و من سا  نیماش
البرز را از    یِ شدم و صندل  ادهیو فکم منقرض شد.. پ دمی د ستادم،یا یکه خودم م ییدرست همانجا

البرز، الماس را شکار   نِ یزبیت ی.. مطمئن بودم هنوز چشم هاستادمیو مقابلش ا  دمیکش رونی صندوق ب
خم شدم و لباسش را طبِق عادت   کلشی ه ینشاندم.. رو یصندل  ینکرده بود.. البرز را بغل زدم و رو

 ..دینم به سقِف دهانم چسبگردنم را گرفت.. به لرزه افتاد و من زبا  کبارهی مرتب کردم اما البرز 

 _َا َا ال ال َو ون وند...

 ! ؟یخوایم یچ_جون الوند.. جانم داداش؟!

 دهیلحظه الماس را د نیهم قایبود.. دق دهی.. ددمیلرز  یالبرز م دِ یعرق بودم و از لرزِش شد  ِس یخ
 شد..  لیبه درد تبد نمیقیو   دمیباز و بسته شدِن دِر ساختمان را شن یبود.. صدا
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  دیالبرز.. آروم باش.. االن نه.. نبا ی.. دار ی.. تحمل کن.. به گردنم حق دار نجامی_البرز.. نه.. البرز من ا
 ! یار یکم ب

 !ومرث؟ی_ک

بود؟! دسِت الماس دوِر گردنم نشست و من از هردو طرف محاصره شدم..   یچه جهنم نی.. اایخدا آخ
 وجودم را..  یلرزاند و البرز همه   یکمرم را م ی رهیالماس ت 

 _البرز.. 

گذاشت و تالش کرد دسِت الماس را از دور گردنم باز کند اما موفق نبود.. البرز به   اطیپا به ح  هیسم
 ساخته دست و پا زدم..خود یو من در جهنم  دی کش  ینفس م یسخت

 خدا.. االن نه.. حاال نه...   ی_البرز.. محِض رضا

  یکه بود خودم دسِت الماس را از دور گردنم کنار زدم و قد راست کردم.. الماس ب یبه هر زحمت و
 نگاه کرد.. شیرو شیپ یمات و مبهوت به صحنه  هیگذاشت و سم امنهی س یتوجه سرش را رو

 .. ی.. فکر کردم تنهام گذاشتیکردم رفت ! فکرومرث؟یک ی_کجا بود

که انگار به خودش آمده بود پاتند کرد  هیو سم  دیکش ینفس م ینگاهم البرز بود.. هنوز به سخت رِ یمس
 و از ما دور شد.. لحظه به لحظه دسِت سرِد *". آهسته رو به نگاِه البرز لب زدم: 

 _نه.. حاال نه.. 

 را داشت.. ری بود حکِم شمش دهیچشِم البرز چک  یکه ناغافل از گوشه  یاشک  ردّ 

.. برو الماس.. *" و با مشت بهم ضربه یو بخواب  ی.. بهتره بر نجامیا گهی_باشه.. باشه الماس اومدم.. د
الماس   یآهسته  یِ الماس... صدا دنِ ید یکمتر.. کمتر از لحظه  یلی.. اما خدی لرز یزد و البرز هنوز م

 و داد شباهت داشت..   غیبه ج  شتریبحاال 

من کجان؟! ازت   ی.. ازت متنفرم.. پدر و مادرم کجان..؟! خواهرم.. برادرم.. پسراومرثی_ازت متنفرم ک
 متنفرم.. 
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 کی یبه اندازه   یز یکردم و حالم دست خودم نبود.. چ یجوشِش خون را در فرق سرم حس م من
.. بهِت نگاِه البرز و لرزِش  نشیالماس و لحِن خشمگ ی دهیراه نفسم را بسته بود.. رنِگ پر  نیزم یکره 

 آورد..  یبه سرم م   ییداشت چه بال اشی تمام نشدن 

 .. فقط آروم باش.. آروم..ارمی_الماس.. همه رو م

برگشت.. الماس زانو    اطیبسته قرص به ح کیآب و  وانیدو ل یِ حاو  ینیس کی و با  مهیسراس هیسم
زد.. مثل من  غی ج هیشد و من نشستم.. دستم را حائل گردنش کردم و سم  ن یشل کرد و پخش زم

 را به دست گرفت  وانیکف گذاشت و قرص و ل  یچمن ها ی را رو  ینی نشست و س

 که بخوره.. میبهش بد دی_قرصشه آقا.. با

  نیمحکمش، صورتم را هدف قرار داد و ب یِ ل یس نباریتکان دادم اما الماس دوباره جان گرفت و ا سر
 گفت:  هیگر

 .. ومرثیک ی .. تو کردی.. همشون مردن.. تموم شد.. به خاطر من همشون مردن.. تو کردیار ی ب وی_چ

لبش فرو بردم   یگرفتم و بافشار ال  هیمحکمش سخت تر بود.. قرص را از سم یل ی حرفش از درِد س دردِ 
داشت..   ییباال   یتواِن بدن  فش،یضع یزن نسبت به جثه  نی. اکرد. کیبه لبش نزد  هیرا سم وانیو ل

و تار   رهیت  شممچ ِش ی پ ای.. دنشدیبدتر نم نیخورد و حالم از ا  یدر هم گره نم  شتریب  نیاز ا میابروها
خاموش و سرد براندازم    ی.. با نگاهد یلرز یانداختم.. صورتش سرخ بود اما نم  ینگاه  میبود.. به البرز ن

و حرفش را    زدیشده بودم.. الماس هنوز در آغوشم مشت م دهیکش خیکرد و من از چهارسو به م یم
 کرد  یتکرار م

.. اونارو ازم  اری.. پسرامو ب ومرثیک  یمنو تو گرفت یزای.. مامانم.. بابام.. خواهرم.. برادرم.. عزی_تو کشت
 ... رینگ

را داشتم؟! جز او که   ی.. مگر مرد نبود؟! برادر نبود؟! من جز او کس دیشن یم دی .. بادید یم  دیبا البرز
 توانم بود.. نداشتم.. اما البرز...  یهمه 

 گفتم: هیهر دو دست بلندش کردم و به سم یالماس رفت و من رو یکم رمق از دست ها  کم

 گردم.. یآبو بده به البرز.. من االن برم  وانی_اون ل
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و من  د یلرز یدستم م نِ ینگاِه البرز گرفتم.. الماس هنوز ب یِ طناِب ناگسستن صبر نکردم و چشم از  و
 .. آخ.. آخ..ومرثی.. آخ کدمیکش یداشتم عذاب م

صورتش کنار زدم و ناغافل    یرنگش را از رو  ییخرما یتختم درازکش کردم و موها یرا رو  الماس
 .. زمزمه کردم: دمیاز عرقش را بوس سیسرد و خ یِ شانیپ

 ..رمی گ یم ومرثی.. انتقامتو از کرمی گ یالماس.. من انتقامتو م رمیگی_م

  یکردم و برا میتنظ اشنهیس یفرو دادم.. پتو را رو میشکل را با فشاِر دست از گلو یسنگ یآن غده  و
کرد و من جلو   یخوراندِن آب تقال م یبرا هیهنوز سم  دمیرس  اطیبه ح  ی.. وقتدمیالبرز پر کش دنِ ید

 را از دستش گرفتم و گفتم:  وانیرفتم.. ل

 الماس.. شی _برو پ

را به  وانی .. جلو رفتم و لدیلرز یو سرخ بود.. اما نم  سی با چشم دور شد.. نگاِه البرز هنوز خ هیسم و
و من عقب  دیلبش را فاصله داد و چند جرعه نوش نِ یب  دنمیو با د دیلبش زدم.. چشم باال کش

 ..دمیکش

 _ُب ُب ُب ُب ُب ُب ُبخ ُخ ُخ ُخ خو ر ر ر..

 نشستم.. نی زم  یتر کردم و رو یلب ل یم یکردم.. ب  اطاعت

 .. حقت بود.. یدونست یم دیالبرز.. با یکه به گردنت داشتم ادا کرد ی.. حقی_ادا کرد

..  دیلرز ی .. خودش نه اما نفسش مدمید یساعدش را م یبرآمده  یمشت بود و رگ ها دستش
 چمن پرت کردم و گفتم:  یرا رو وانیل

بود..   ومرثیو ک   دریوار.. خانوادش جاسوِس ح  وونهی.. داد یز یل یخواست.. خ یالماس رو م  ومرث، ی_ک
تونه الماس رو به اسم عروس وارِد خانواده   ینم گهید  دیفهم ومرثیک یلو رفت وقت یهمه چ یوقت

به عقد خودش   یپدرش وفا کرد.. جاسوس و خانوادشو کشت و الماس رو پنهون کنه، به قولش به 
 ماجراست..  یهمه  نیدرآورد.. ا

 رانش گذاشتم..  یدستم را رو شهیرمق تر از هم  یسرش را به عقب سوق داد و من ب البرز
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 _برگشت که من و تو رو به خاطر خوب شدِن حاِل الماس برگردونه خونش.. 

خواا ا ا د د د.. ش ش ش ش ِش ن ن ن ن    یاو او او اون.. ّت ّت ّت تو ر ر ر رو ّم ّم م_ّن ّن ّن ّ ّنه.. 
 ّد ّد ّد م.. یی ی

.. ماه در آسمان نبود و  دمیچمن خواب یآسمان گرفتم و دراز کش رو ِک یسرم را رو به سقِف تار ناباور
 کرد..  ینم تیستاره کفا دنِ یچ یمن برا دِ ید

ّد ّد   ی یَر َر رف ّف ّف ّف ت ت َتم او اون ّج ّج جا ش ش ش ّش ّن ّن   ی_و و و َو وق ّت ّت ّت ّت ت
 دم..

.. خوشحال  دیکش یکردم.. فقط خوشحال بودم که البرز هنوز نفس م  ی! حسش نمد؟یتپ  یم قلبم
 باز شد..  ینکرد.. چشم بستم و لبم به لبخند  یبودم که پشتم را خال 

 آروم.. من هستم! کناِر تو... _آروم البرز..

صورتش حس   ی.. دوباره بدنش به رعشه افتاده بود و هنوز رّد اشک را رودمید یم  نییرا از پا البرز
.. طعِم شدیتمام م  خواستیقسمِت ماجرا بود.. دلم م  نیالبرز امشب بدتر یها  دهیکردم... شن یم

مثِل من  نخواست چو   ی.. البرز را نمومرثی سوخت.. آخ ک یبرادرم م یدهانم تلِخ تلخ بود و دلم برا
.. نفرت در وجودم  دیکش یبد رِ یحس فکم منقبض شد و سرم ت  نیآمد؟! از ا  یسالم نبود؟! عارش م 

 کرد.. یم انیغل

 _دا دا ّش ّش ّش..

! دلم  دن؟یسرمستانه خند ینبود برا  یکاف نی کرد.. هم یگفتنش بهتر شده بود و کمتر مکث م  داداش
  یخورد.. توده  یخواستم اما عضالتم تکان نم  یگرفت.. م ینم  یمنحن میخواست اما لب ها  یم

  ارنه با واد قیعم  یرفت.. نه با نفس ها  ینم نی.. از بشدیکه راه نفسم را بسته بود محو نم یبزرگ
و   کرد.. داِغ داغ بودم  یجوره فروکش نم چیبه کوبش.. نه با فشاِر دست.. ه  یقلِب لعنت نیکردن ا

  ینم دایانگار راِه فرار پ یو بدبخت   یدیحجم از حِس ناام  نیسوختم.. ا یآتش م یانگار وسِط کوره 
 : مدادم و گفت  یرا تکان  میکه بود لب ها یآورد.. به هر زحمت  یکردند.. الوند کم نم 

 _جانم؟! جانم البرز؟! 



 سکون

783 
 

 _عا عا عا... 

 شدِت رعشه و کمبوِد نفس لب فرو بست و دوباره لب زد:  از

 ...ادی یّ  یّ  یّ  ی_عا عا عا ّر ّر ّر ف ف ف ّب ّب ّب گ گ گ و و و ّب ّب ب

محابا به چپ کج شد و   یچشم بستم.. لبم ب جهیبود و از سرگ  نیگرفت.. سرم سنگ یقینفِس عم  و
 گفتم: 

 .. یامشبو باز منو تو اتاقت تحمل کن ی! البرز مجبور کار؟ی چ ادی.. ب میدوتا برادر تنها باش دمیم حی _ترج

 کردم.. من...  ی را من صاف م   ومرثی.. حساِب ک دیفهم یحال بد را البرز م  نیا دینبا

 

 

 

 

 

 

کردم و از حالِت   میخودم تنظ   یجلو را رو ی نهیپرت کردم.. آ یکنار   یِ صندل  یخاموشم را رو  تلفنِ 
تر از    میلباسم بسته و کراواتم تنظ ی قهیمرتب..  شمینگاهم پوزخند زدم.. صورتم خونسرد.. ته ر

  یمو ارِ و اجازه دادم همان چند ت دمیدست نکش میجابجا شد و به موها میگلو بِک یبود.. س شهیهم
کِت جذبم را بستم و  یشدم.. تک دکمه  ادهیو پ دمی در را کش ی رهیدر هوا برقصند.. دستگ ییکذا

را   نی و دِر ماش  دمیاطراِف ساختمان مقابلم را د یاز هوا گرفتم.. نوِر چراغ ها یقی مرتبش کردم.. دِم عم
  موِت یبدنم ورم نداشتند.. ر یاز رگ ها کی چیداشت و ه ی.. نفسم با قلبم هماهنگدمیبه هم کوب

بود.. خلوت و آرام و به   یدنج یِ رفتم.. جا  شی گرفتم و پمشتم  نِ یرا ب   چشییرا فشردم و سو   نیماش
.. دمی شن  یآسفالت م  یکفشم را رو یبرخورِد پاشنه  یشهر... آنقدر آروم که صدا یاهویدور از ه

  چِ ییسو یِ فشردم و با قسمِت آهن  ار فونیزنِگ آ  یمعطل یو ب ستادمیرنگ ا دی دِر سف  یباالخره روبرو
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تا باالخره باز شد..   دمی.. دوباره زنگ زدم و در را کوبدیبه گوشم نرس ییصدا چی.. ه دمیدستم به در کوب
در هم گره خورده.. مشکوک    ییو ابروها اهیس ی.. با چشم هاستادیدرست مقابلم ا یمرِد قدبلند

 براندازم کرد و من لب زدم: 

 _بکش کنار.. 

پررنگ در برابرم   یاز خانه و با اخم رونی را هل داد و حاال هردو ب  ینفِر اول یگر یاخم کرد و مرِد د شتریب
 ..ستادندیا

 !؟یباش ی! شما ک ش؟ی_فرما

 گفتم: تی گرفت؟! لبم کج شد و با قاطع یم دهیناد ومرثیرا با ک شباهتم

 م.. از سر راهم برو کنار.. من ارباب زاده  یعنی _الوند.. پسِر اربابت.. 

که دوباره   دی نکش یدند با حرکِت دستم کنار زدم و پا به داخل گذاشتم... طولهردو تنومند بو نکهیبا ا و
 .. ستادمیهردو مانعم شدند و من خونسرد ا

 جز خودشون حق ورود ندارن..  چکسی.. آقا اجازه ندادن.. هدمیورود نم ی_من به شما اجازه 

 خواستم شر به پا کنم.. یبودم و نم یهردو را از نظر گذراندم.. عصبان  نیی از باال به پا ینگاه با

 .. یبحث کردن با من با اربابت حرف بزن ی_بهتره جا

 ییالیو یپربار عبور کردم و از هفت پله باال رفتم.. خانه  ی رفتم.. از وسِط باغچه   شیصبر نکردم و پ  و
  یکی  یک یخطرناک بودند..  وارها ید نیاشت.. ابلند.. بهرام حق د اریبس یوارها یبود با د یو بزرگ 
زد   رونی که ب یو پوزخند زدم.. دِر ساختمان باز شد و من نفِر سوم دمیمدار بسته را د یها نی دورب

 ..دمید

 ! ؟یهست ی_شما ک 

و   دهیو ترس ی.. عصبدمیرا د یتر کرد.. سر چرخاندم و دونفِر قبل  قیدستش پوزخندم را عم  ی اسلحه
 با تلفنشان مشغول بودند.. فیبالتکل 

 ..بی_الوند.. الونِد اد
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پشِت سرم عالمت داد و  یآورد و با چشم به آدمها نیی.. اسلحه را پا دمیسست شدِن دستش را د و
 ... اسریآمده بودم..  اسری دنِ ید یمن کنارش زدم.. من برا

 : د یپرس دهیاز همان گماشته ها پشِت سرم آمد و ترس یکی

 !ن؟یگرد یم  یِل چ_دنبا

اتاِق اول را باز کردم.. نبود.. کنارش زدم و دِر مقابلش را باز کردم.. آنجا هم نبود.. با هر حرکتم  درِ 
 نداشتم.. یسالح  چیاز ه یترس چیاسلحه دستش بود و من ه یداد.. هنوز حت یواکنش نشان م

 کجاست؟! اسری ... ی.. بگو کی_نگو چ

قصر شباهت   کیبه  شتریخانه ب نیست و من از سالن گذشتم.. اگرد شده لب فرو ب یچشم ها با
.. میگشت یو من گرِد جهان م  دریبود.. آب در کوزه و ح رانیا اسریهمه سال  نی.. ای.. وایداشت.. وا

حرف    یفنتل   ومرثی.. به حتم داشت با ک دمیشن  رونی نفر را از ب کی یمِچ دستم را گرفت و من مکالمه 
انداختم و دستم را  ینگاه میبود ن  یرعلیهمسِن ام دی.. پرخشم به همان پسرِک کم سن که شازدیم

 .. دمیپس کش

 ! ینیب ی کنم بد م داشیاگر خودم پ  ایبگو  ایکنم..  ی_سوالمو دوبار تکرار نم 

 آخر زده بودم.. مِ ی به س  یرعلیقوِل ام به

 شناسم..!  ی... من نم هیک اسر ی_آقا 

 زدم و گفتم:  یز ی تمسخرآم  پوزخندِ 

 .. ای یگ ی! م؟یکن  یو آقا صداش م یشناسیجزِو آقاها نبود.. نم دی_حاال شا

رفت   یم نیی باال و پا یکه به طبقه  ییباز نکرد و من با حرص پسش زدم و رد شدم.. راه پله ها لب
شدم و   دهیباال نظرم را جلب کرد.. به همان سمت کش  یو چراِغ باِز طبقه  دمیبا چشم د یرا سرسر 

 از پله ها باال رفتم..  نانیاز همان سو به گوشم خورد.. با اطم ییکه صدا دمیشن

 .. نیزنگ بزن ومرثی_به آقا ک
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نصب شده بود  واریکه به د یا یخشک شده  یادامه دادم.. از کله  رمی توجه به مس  یمن ب و
  یو با چشم همه  ستادمیکردم.. به محِض تمام شدِن پله ها ا ینم اطیتاح یگذشتم.. در راه رفتن حت

وجود نداشت..    یز یگلداِن شکسته چ کیو   یمعموِل زندگ لِ یزدم.. جز اسباب و وسا دیرا د میروبرو
 .. جلو رفتم و لب زدم: دینفسش را شن  یصدا شدیکردم.. به حتم م زی گوش ت

 .. اسری_

  نیخانه ا لِ یاسباب و وسا کیبه   کی.. انگار بعد از تمام کردِن حرفم شدیدر سکوِت فضا اکو م میصدا
 کردند.. یاسم را تکرار م

 که!  یشناسی.. الوند.. مومرثمینترس.. من پسِر ک  ای .. عمو.. باسری_

به .. چند گام به چپ و چند گام به راست برداشتم.. گوشم دیرس یبه گوش نم  ییصدا چیهم ه باز
 .. منتظِر کوبِش قلب و تند شدِن نفسش بودم.. شدیم کیتحر   ییصدا  نیکوچکتر

 ! ست؟ی.. بس نیکرد ی ساله خودتو مخف یبه س بی_اومدم صله رحم کنم.. قر

از پنجره ها   یکی باِز  ی شهیش یِ بودند و باد از ال  نییرفتم.. هر سه نگهبان هنوز پا یگفتم و جلو م یم
داشتم  نانیکردم.. حداقل اطم یعطرش را حس م  یِ شده بود.. بو یام قوکرد.. شاّمه یم ییخودنما

 کرده بود.. پوزخند زدم..  یگوشه و کنار خودش را مخف نیهم

 کنم..  داتیپ تونمی.. چون مرونی ب  ای_ب

باز   شیدکمه ها ِف یکه رد مردانه یراهنی و پ یراه راه و رکاب  ی ژامهی.. با پ دمشیکه د دینکش یطول
 شد.. نییباال و پا  میگلو  بِک ی .. سومرثیبه ک هی درست شب یو اخم  یجوگندم ییبود.. موها

 معروف.. اسرِ ی_سالم آقا 

و من به دست  میبود ستادهی از هم ا یدو متر  یکرد و تکان نخورد.. درست با فاصله ا زیر چشم
آدِم منفور تهمِت   نیپا بند بود با نفرت نگاه کردم.. به خاطِر ا یهنوز رو نکهیبه ا شی به لب ها شیها

 ! دم؟یشن یعفت یب

 !ومرث؟ی! پسِر ک ؟ی_تو الوند



 سکون

787 
 

 اش را ادامه داد:فک.. خودش جمله دِ یکردم از انقباِض شد سکوت

 ..یدیاون کش یها یبه جوون   یلی .. خی_آره.. خودش 

 ..یل یشهامت داشت.. خ ی لیخورد.. خ اما تکان ن   دیکه ترس دمیشدم.. د  کیگام بهش نزد کی

 .. یشناسی_پس م

 شدم   کینزد گریگام د کی کرد و من  مکث

 !نجا؟یا یاومد یچ ی_برا

 شد   نییباال دادم و سرم باال و پا  ابرو

 ..نمی .. اومدم تورو ببهی_سواِل خوب

مبل نشست..   کی یرو  شتریب یداد و با فاصله ا ینثارم کرد و باالخره به خودش تکان یجان  یب هه
 بود..  یر ی .. از آثاِر پزدیلنگ م  یاندک

 _خب؟! حرفتو بزن و برو.. 

..  دیجوش  یداشت م انیکه در عروقم جر یسالح آمده بودم اما خون  یدادم.. ب رونی را شل ب نفسم
  یصندل ی شِل لباسش را به چنگ گرفتم و از رو ی قهیحرکت   کی شدم و در  ک یبدنم داغ شد و نزد

 فاحش لب زد:  یگرد شده و ترس ییچشم ها  بلند کردم.. با

 عمو جان؟!  یکن  یم کاری_چ

 : دیبار یمتر فاصله داشتم.. حرص از کالمم م یبا صورتش تنها پنج سانت حاال

 ! اسر؟ی یکرد انتیکه بهت اعتماد کرد خ یدفاع.. دختر  یدختِر ب هیبه   ی! چطور ؟ی_چطور 

کرد.. من الونِد هشت ساله نبودم.. فشاِر   یخبر داشتم تعجب م نکهی.. از ادی باال پر  شیدو ابرو هر
 مشتم گذاشت:  یکردم که دست رو شتریدستم را ب

  شتریبوده ب یز یتو مغزت فرو کرده پسر؟! اگه هم چ یک نارویمنو... ا ی قهی! ول کن ؟یگیم یدار  ی_چ
 ! ؟یکن ینبِش قبر م ی... تو چرا اومدگذرهیسال م یاز س
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و رو به چشم  میو به حتم از ترس.. مستق دیلرز یهم م  اسریاز خشم..  دیلرز ی م شاقهی یرو مشتم
 دادم لب زدم:  ینم  صی رنگش را تشخ  یکه حت شیها

 مشخصه.. فقط بگو چرا..؟!  قتیگفته.. حق  یگفته و چ یک ستی_مهم ن

 باال رفت:   شیعقب هولم داد و من ازش فاصله گرفتم.. تِن صدا به

 می.. اگه کاررونیمن گم شو ب یغلطا.. از خونه   نیرو چه به ا ومرثی! پسر ک؟ی گ یم یچ ی_نصف شب 
مفت به   ویزی جماعت چ بیکه نبود.. پسِر خان بودم.. اد یکردم دلم خواسته.. اون دختر. با کم کس 

 ..ده یبه باد م ارهی دست ب

لحظه  یخورد.. برا  یدست و پا در آورد و به جانم افتاد.. مغزم، روحم، حسم را مثِل خوره م  حرفش
 کوتاه خودم را باختم.. یا

 فراموش نکن که م  نویگورتو گم کن... ا یدی_حاال که شن 

 یدلمو زد و ولش کردم.. خودشو کشت و شد بال ی. وقت ختمیبه پاش ر ارویبا من بود دن  یوقت تا
 که تاوان پس نداده بود رفته.. یاسر ی گهی.. دیهمه سال پس دادم.. اشتباه اومد نیجونم.. تاوانشو ا

.. دیکش یبد  ری کردن، تاوان پس دادن بود؟! لبم کج شد و سرم ت یهمه سال در ناز و نعمت زندگ  نیا
خون..  نیعرق بودم.. لعنت بر ا  سی و خ شدیقلبم پمپاژ مزهر داشت... هنوز خون از   شیحرف ها

 کرد...  یو در فرق سرم قل قل م دیجوش یمثِل آتشفشان م 

 ... ی! حاال هرّ ؟ی..؟! مگه جوابتو نگرفتیکن  یو بر و بر منو نگاه م یسادی_چرا وا

 ..دمید یو من به وضوح م  دیترس ی.. از من مستادمیگام فاصله ا کیبه سمتش رفتم و با   خونسرد

  یم  دریح  یتو چشما یزمان هیکه  هیکه تو چشماته همون ی.. اون یبزرگ شد دریدست ح  رِ یز  دمی_شن
من سر خم   یچطور باِرت آورده که جلو دری.. ح دمیفهم یم  نویا دنتیدونستم با د ی.. اگه نمدمید

.. ذاشتیچرخمون نم یچوب ال دری اگر اون ح شدمیمن همه کاره م امرزمیخداب  ی! بعِد بابا؟یکن  ینم
  یسراِغ من.. اون یو اسم در کرد چرا اومد دیاموال رس یحاال که با گم و گور شدن من، بابات به همه 

 باباته پسر نه من..!   یبچسب  قشوی دیکه با
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.. دیلرز یکرد و مشتم م ینم یار یکرد.. به خدا که  ینم  یار یو مغزم درست   دیکش یسوت م گوشم
 گفت:  دهیدر هم کش یسپر کرد و با چهره ا نهیس

که چرا مرد... چشما و   ادیم  فمیافتم ح یم ادشیبه  مییتو تنها  ی_خواهرش خوشگل بود.. هنوز وقت
 بود.. مثِل زاغ..   اهیموهاش س

 یتوان رو تِ ی مغزم زنِگ خطر نواخته شد و مشتم با نها یِ خاکستر  یدر وسِط سلول ها درست
پشِت سرش   یا شهیش یکه آخ کشان چند گام دور شد و به بوفه  دمیچشم ددهانش فرود آمد و به  

را   یشره کرد جلو رفتم و مشِت بعد شیانگشت ها نِ ی افتاد.. خون که از ب نی زم  یشد و رو دهیکوب
  یکردم.. حرفش هنوز زنِگ خطرها  یسن و سالش را نم تِ ی فرود آوردم.. ابدا رعا جگاهشی گ یرو

فرش افتاد و من مشتم را  یحس رو  یهمچون زاغ.. ب اهیس یچشم و موهاکرد..  یمغزم را روشن م 
  دمیشن یرا هنوز م  اسریشد.. آِخ کشداِر  یدسِت کس رِ یراه اس  نِ یسوم باال بردم و ب یزدِن ضربه  یبرا

.. هردو  دمی را د  ومرثی.. سر چرخاندم و ک بی.. خوِن نجِس اددمید یم زدیم رونیکه پرفشار ب  یو خون 
بلند کرد و به  اسری  یباز شد.. با فشاِر دستش من را از رو  یعصب یباال رفت و لبم به لبخند میابرو

 عقب هل داد..

 الوند؟! یدار  کاری ! چ؟یکن یم  یچه غلط نجای_تو ا

راه دستش را   نِ ی شد و من ب دهی به سمتم کش یو عصب   دمید اسر ی یرا رو اشده ینگران و ترس نگاهِ 
 زدن به من را داشت..   یکه سودا یشکستم دست ی... ممحکم گرفتم

 .. سای.. عقب وایخود دار  یِ .. عقب.. تو، جاومرثیک  سای_عقب وا

 : د یغر یتر شد و سرخ و عصب  ظی غل اخمش

 ! ؟یبلد  نجاروی! از کجا ا؟یخوا یم یچ  نجای! گفتم ا؟یگیم یچ ی_تو دار 

انداختم و مشِت   ینگاه مین دی چی پ یکه از درد به خودش م اسریرا به عقب هل دادم و به  دستش
 دادم.. یدردناکم را در هوا تکان 

 .. رمی_اومدم حساب پس بگ 

 .. همتون.. آخ..رونیب نی! گمش؟یکه پسرت به جونم بنداز  ی! برگشتومرث؟ی_ک
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 ...یل یکردم.. خ یخودم را کنترل م  یلیکرد.. خ یم  شتریهجوِم خون را در سرم ب حرفش،

  یچیاز صدقه سِر تو بود.. جز شر نه واسه من نه واسه خان ه دمیکش ی.. هرچاسری_تو خفه شو 
 .. بذار دهِن من بسته بمونه.. ینداشت

 لب زدم:  ومرثیو رو به ک دمیبه گردنم کش یدست

 شماها؟!  نیداشت ی.. واسه البرز هم.. جز شر چنی_واسه منم نداشت

 : د یبه سمتم چرخ ومرثیبه خودش داد و ک یتکان  اسری

! ؟یدار   یچه حال رهیگیو ازت حساب م سادهیخودت جلو روت وا یبابا؟! هان؟! حاال که بچه  هی_چ
 ... یبهم بگو که فقط اون گناه نکرد.. بگو که به خاطِر به دست آوردِن الماس خانوادشو کشت

حضوِر   یخبر داشتم و حت  اناتیجر  یه از هم شی وقت پ یل یوضوح جا خورد.. خبر نداشت از خ به
  یِ باز  نیکردِن ا دایزود اتفاق افتاد.. تحمِل کش پ یلی بود اما خ  یقبل یام با نقشه الماس در خانه 

 به هوا بلند شد..  اسری ینکره  یخنده ها یرا نداشتم... صدا  فیکث

با    یو گفت  یکه نشست ی! همون پسر نجاست؟یا یک نی.. بب بازمیکه م ستمی.. فقط من نومرثی_آخ ک
 ..بافهی.. داره طناِب دارتو مادیتا پشتت درب  یعشق ساخت

 هاج و واج براندازم کرد و من گفتم:  ومرثی.. ک سوختیاز نفرت م  وجودم

وار الماس رو   وونهیکنه.. انقدر د یهندستون نم ادِ ی لتیف لی دل یتو ب دونستمی.. مدونستمی_م
 .. ومرثی ک یدی.. خونتو به نجاست کشیگذشت  زتی که از همه چ یخواست

 یکراواتش را شل کرد و برا ومرثیکردم.. ک یدست صحبت م  عِ یبودم و با حرکاِت تند و سر  یعصب
 ..دمید یو من هنوز جوشِش خونش را م دیخند  یهنوز م اسریهرچند کوتاه اما از پا افتاد..  یلحظه ا

 ..ی .. بچه هاتو و زنتو باخت توی.. خودتو.. زندگومرثیک ین ی_به خواب بب

 .. دیبلندتر خند اسری

.. به خاطِر  کهی داداش کوچ یاما باخت ریزن.. با تاخ  هیجا باختم به خاطِر  هی زموی_مثِل من که همه چ
 .. یزن باخت هی
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  یو به زور رو  دیکش یم ر ی.. سرم تدمیشن  یم ادیصداها را کم و ز  یگاه یناخوش بود.. حت  حالم
 سوخت..  یم میبودم.. گلو ستادهیا میپاها

 .. خفه شو..اسری_خفه شو 

..  زدیام آتش فواره م نهی س نِ ی.. بدمیرا گرفت و حاال من بودم که خند اسری ی قهی  ومرثیکه ک دمید و
به  میکردم.. درست و مستق شی جدا اسریزدم و از  ومرثیتلو تلو خوران جلو رفتم و دستم را به کمِر ک 

 : زدم.. لب  دمیشن ی را م  اسریپر درِد  یو خنده ها دنیآخ کش یزل زد.. صدا  میچشمها

دونستم  ی.. م دمیبار ازت ترس  نیدوم یبرا یار یبه عقدم در م  نازویپر یمتیبه هر ق  یگفت  ی_وقت
..  ومرثیک یض ی.. تو مریبزن بیآس نازیبه پر  یتونیم ،یای پسِر خودت برم دنِ یهمونطور که از پِس دزد

دادن همه   دست.. تاوانش از ی.. الماس و البرز و منو له کردیکن یله م یدل ببند یاونقدر که به هرک 
 گرفتم.. توی.. جونت.. روحت.. خوشبختیکه دار  هیزیاون چ ی

خواستم خوب نفس   یرا کندم.. م راهنشیپ یدراز کردم و گره کراواتش را شل کردم و دکمه  دست
لبش   میخودش.. مات و مبهوت از حرف ها   ینفس ها ِف یکث یدر هوا دیکش  ینفس م  دیبکشد.. با

 بهقرمز شده بود و من  اشی رکاب ی دیانداختم.. سف اسریبه   ینگاه  میپلک نزد.. ن  یباز ماند و حت مهین
فکر کردم.. با دست به عقب هولش دادم و محکم گام  ومرثیک ی دهیو اتو کش زی تم یلباس ها

بود..   نیسنگ امنهیمزخرِف تهران گرفتم.. س یاز هوا یرفتم و دم  شیباز پ  یبرداشتم.. تا کناِر پنجره 
آمد و با اراده   باالاراده  یبه خودش زحمت بدهد.. دستم ب هیر نیکردم تا ا یکوه را جابجا م دیانگار با

 یخون و سوزشش را همان دم حس کردم.. گماشته ها یِ چشم بستم و داغ.. دمیکوب شهیبه ش
 آمدند.. شک نداشتم.. پوزخند زدم.. یباال نم   ومرثیک

 !؟یکرد کاری _پسرم؟! چ

نثاِر   یی! هه بلند باالدم؟یترس یکشتم؟! م یمرد را نم  نی بلند شد.. چرا ا اسری  یخنده  یصدا  دوباره
که   یو من خون میخودش را به من رساند و دستم را گرفت.. باهم نگاهش کرد  ومرثیخودم کردم و ک

 ..دمی.. پر درد خنددمید دیچک ی فرش م  یاز دستم رو

 نرو..  یطرفه به قاض هیبدم..  حی .. ؟! پسرم؟! بذار برات توضیسر خودت آورد یی_چه بال

 ست مقابِل صورتش تکان دادم..زدم و دستم را باال آوردم.. در  پوزخند



 سکون

792 
 

 !ومرث؟یک ین یب  یم ی_چ

 ... یداداش.. باخت ی! باخت ومرث؟ی_ک

 ختهیو پر نفوذ.. به هم ر قینگاه کردم.. عم ومرثیبه ک زدی خنده زخم م نیکه ب اسر ی توجه به حرِف  یب
 گرفتم.. آتش... آخ.. آخ.. یسوختم.. آتش م ی.. داشتم میک ی بود.. ظاهر و باطن 

 ..ادی ره خون م_دستت دا

  راهنِ یو پ  متی کِت گران ق یخورده ها را محکم رو شهیزدم.. خون و ش اشنهیدستم را به س کِف 
 پلک نزدم.. اخم نکردم..  یکردم و حت زی تم اشی اشراف

که  یستی .. همخونم ن یندار  ینسبت  چیبامن ه گهی.. ددمیتو رو به لقات بخش یخوِنت.. عطا نمی_ا
 ..ومرثیخونتو پس دادم ک 

و به کوبش افتاد..  ستادیشدم... قلبم ا  خکوبیو عارف سرجا م  دریح دنِ ی پشت کردم اما با د و
به عقب برداشت..   یمقابلش گام  یصحنه  دنیتا مانِع رفتنم شود با د  دیکه به سمتم چرخ ومرثیک
کرد دست از آخ و ناله کردن  وخامت اوضاع را درک نکهیو به محِض ا دی فهم رتریاز همه د اسری

حالت به ما زل زده  یهمچنان در سکوت و ب  در یکردم.. ح ی حس م دهیو بلند شد.. من ند برداشت
 شوکه بودم.. دنشانیاز د اسری و  ومرثیک یبود و عارف.. من هم به اندازه 

 ! من.. من.. با باور کن.. م م م من.. در؟ی_ح

سکوت و من    یدست بلند کرد به نشانه  دریبزنم اما ح یتواِن حرف زدن نداشت.. لب باز کردم حرف  و
 سکوت کردم... شهیخرابتر از هم

 : دمیشن  یدور م یلیخ یرا از پشِت سر اما از فاصله ا   ومرثیک یصدا

  کاری.. پسر تو چدریحروِم ح یپسر؟! تو.. حالِل من  یبنداز  ری من و عموتو گ یهمدست شد  دری_با ح 
 !؟یکرد

  یخواهرش را در من جست و جو م یکه حاال قاتِل آبرو یدر ی.. حدریداشتم از نگاه کردن به ح شرم
 ینگاهم باشد.. من را در بد مخمصه ا  ررِس یعارف در ت   خواستیاز خون من.. ابدا دلم نم یکرد.. کس

 اراده عقب رفتم..  یگام به جلو برداشت و من ب کی  دریانداخته بود.. ح
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خواست.. از   یخواست.. خودش منو م  ی! خواهرت منو م در؟ی! ح ؟یر یانتقاِم خواهرتو بگ ی_اومد
 .. برو.. رونی برو ب نجایا

که به  دمیو د  ستادیقرارتر.. درست دوشادوِش من ا یو من ب شدیم  کتریآهسته نزد یبا گام ها  دریح
 .. دمیانداختم... چشم بستم و نفس نکش نییمن از شرم سر پا سمتم سر کج کرد و

  یچون بد م ینکن ی.. بهتره اشتباه دریزندت نذارم ح   یآدم دارم که اگر دست از پا خطا کن نقدری_ا
 ! ینیب

همان اندک توانم را گرفت..   اسری ی هیگر ی.. صداشکشیپ  دی! تهدزد؟یچطور هنوز حرف م  ومرثیک
را گرفته بود و  میگلو خِ ی کرد.. باِر گناِه آن دو مرد ب یم  ینیپشتم سنگ یرو ام.. درستآخ از گذشته

  یِ نیکردم.. سنگ یزخِم دستم را حس نم  یحت  گری.. دسوختینفس نداشتم.. پوسِت صورتم م یحت
 دنیافتاد و تکانم داد.. چشم باز کردم و با د یبه دسِت کس میکه دور شد هر دو بازو دریحضوِر ح
 .. شتریبه تاسف تکان دادم.. شرمنده بود از من ب یعارف سر 

 ..اسریکردم   داتیکردم.. پ داتی! باالخره پ؟یینجای_پس ا

به  شدیکه از حروف به حروفش بلند م ی.. انگار حرص و خشمزدی به قلبم م شتری ن دریکلمه حرِف ح هر
 ..کرد یقلبم رسوخ م

 _شرمندم داداش.. شرمندم..

 چشمم حس کردم و از عارف رو گرفتم.. یاشک را در حدقه  یِ داغ

 اما...  رهیبم  یمهر  خواستم ی... من نمدی.. ببخشدی! ببخشدر؟ی_ح

چهار   دری خانمان برانداِز ح ادِ یفر یِ که به حتم به دهانش خورد خفه شد.. صدا یبا مشت  شیصدا و
 ستوِن خانه را لرزاند.. 

 .. خودم.. رمی همه سال دنبالت بودم تا خودم جونتو بگ نی_خفه شو الشخوِر حروم لقمه.. ا

 باال گرفت و من ناتوان رو به عارف لب زدم:  یر یدرگ

 با.. با تو...  دری.. حی_ح
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 آوردم.. یخانه دوام نم نی سقِف ا رِ ی صبر نکردم و عارف را پس زدم.. ز و

 ؟!_الوند

راحت شد..   المیخ  یحت دمیچند نفر آشنا د  نکهیرفتم.. هم  نییعارف را ندادم و از پله ها پا جواِب 
 سخت..  ی ل یآمد.. سخت.. خ یباال م   یبود.. نفسم به سخت امدهی تنها ن  دریح

 _آقا الوند؟! 

تادم.. به سرفه اف ژنیاکس یذره ا  یشناختمش اما خودم را به کوچه پرت کردم و برا  یبود.. م سهراب
نشست و به قلبم فشار وارد کردم.. نه.. حاال نه.. حاال  امنهیس یو کشدار.. دستم رو قیعم  ییسرفه ها

به وضوح رفتِن روح از    نازیپر یصدا دنِ یبرنداشته بودم که با شن  شتریوقت مردن نبود.. نه.. چند گام ب
کرد؟!  یحجم از فشار چه م نیا نِ ی پرت و خلوت و ماب یجا  نیوقت از شب.. ا ن یتنم را حس کردم.. ا

مقابلم.. نفس نفس زدن و صورِت رنگ   دنشیبه حتم توهم بود.. توهم... به راهم ادامه دادم اما د
چشمم حس کردم و سرم   یحدقه   رونِ اشک را د یِ حضورش را به اثبات رساند.. دوباره داغ اشده یپر

 یهمان لخته  یقلبم نشست.. درست رو یرو  نازیبستم.. دسِت پررا رو به سقِف آسمان گرفتم و پلک 
 مچاله شده..  یِ خون

 !؟یخوب   زمیقربونت برم.. عز ی_الوند؟! اله

نگران تر   شی .. صدادیرا به رخم کش اشی حس  یب نمی.. لمِس دسِت سنگدمیشن  یرا م  دنشیکش نیه
..  ختمیر یچسباندم.. مدام عرق م  نیبه زم ختنیفرو نر  یرا برا  می.. پاهادیرس  نمیسنگ یبه گوش ها

 .. زدیآتشم م نازیداِغ پر یبود و دست ها دهیکردم که لباسم به تنم چسب  یحس م یحت

 نکن.  ینطور یا رهی بم نازی_الوند؟! پر

 .. توروخدا.. الوند؟!نمی.. نازدخترت اومده.. بذار صورتتو ببنجامی.. من.. من انی بب 

از قبل مچاله   شتری.. قلبم بیچشم و مو پر کالغ اهیدخترِک س زدینم .. حرفزدی از مرگ حرف نم  کاش
کرد.. مدام  یام مشوک زده  نازی سوختم و دسِت سرِد پر یشد.. دستش را به گردنم زد.. مثِل کوره م

 و حِس ترک خوردن داشتم..  شدی تن سرد و گرم م نیا

 تنگ شده..  دنتید ریدِل س هی ی.. چند هفته ست.. نه چند ماهه دلم برانمتی.. الوند بذار بب نمتی_بب 
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  نازیپر یآوردم و دست ها  نیی.. سرم را پا شدیگذشت.. تمام نم یاما نم شدیلحظه تمام م  نیا کاش
را مرتب کرد..   میپا بلند شد و موها یپنجه  یهر دو طرِف صورتم را قاب گرفت.. حس کردم که رو

 ..دیخند  ی.. لِب لرزانم ماسری.. عارف.. ومرثی.. ک دریح

کرد و من انگار ِسر شده   یرا لمس م امنه یسر و صورت و گردن و س یرحم  ی با ب   نازیپر یها دست
.. دمیاز اشکش را د سی بودم.. تنها دست بلند کردم و دستش را گرفتم.. چشم باز کردم و صورِت خ

تمام   باو من   دیلرز یزدِن حرف یدش بود.. لبش برادر گر  امی من و دسِت زخم نِ یب اشی نگاِه باران 
 توان گفتم: 

 ..شششی_ه

چشمم را گرفتم.. اشک نبود.. حرص و   یِ س یرا به دندان گرفت و من با پشِت دست، خ نشییپا لِب 
 داد..  یخشم و درد بود که خودش را نشان م

 ...نازی _دست نزن.. نزن پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درست کنم؟!  یخوا ی_داداش؟! قهوه م
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داده بودم.. آب دهانم را به  ه ینرِم مبل تک یِ پشت یو رو  دهیکه جا داشت کش یحد نیتا آخر سرم
 کردم نشنوم..  یفرو دادم.. چشم باز نکردم و سع یسخت

 _نه.. واسه خودت درست کن.. 

  دیو شا  دمیشن  یرا از اتاِق البرز م  نازیو پر ونیکتا یآهسته  یمکالمه  یرا حس کردم.. صدا  مکثش
چشم ها را  ن ی.. حداقل ادمیشن یالماس هم م  ینفس ها یکردم صدا یم زیگوش ت  شتریب یاگر کم 

.. آنقدر  دمی شد و نفِس کشداِر عارف را شن نیی.. تشِک کاناپه باال و پا نمی بسته نگه داشتم.. بهتر بود نب
 میآخِر انفجار را برا یها هیآمد.. سرم ثان یسوخت که سوزِش دستم به چشم نم یم امنه یوسِط س

 کرد..  یم یتداع

 _الوند؟! داداش حداقل بذار دستتو پانسمان کنم..

االن تنها   دیکردم؟! نبا یچه م  نجایکتفم نشست.. من ا ینشان ندادم و دستش رو یواکنش چیه
بودم؟! کاش   نجایو چرا.. چرا ا  شدیم  کی.. داشت نزددمیشن یالبرز را م یبرِق صندل یِ باشم؟! صدا

 را گم و گور کرده بودم.. امی را خوِد لعنت یاعتس

 !؟ی خوایم  یز ی_البرز.. چ

لرزشش را حس کردم..   یحت دهی شد.. درست کناِر کاناپه متوقف شد و من ند  کیکردم که نزد حس
  یلی.. خراب بودم.. خدمیکه هنوز از دهانش خارج نشده بود شن یحرف زدنش.. اصوات  یتقال برا
 خراب.. 

 ._د د دا دا ش.

 _جونم البرز؟! 

و صورِت نگران و   دمیتنش را د یمردانه   راهنِ ی.. پ دمیچشم باز کردم و به سمتش چرخ یمعطل یب و
 سرخش..  یچشم ها

 ! ؟ی_ّخ ّخ خو خو خوب ّب بّ 

  دمی.. خودم را جلو کشدیپرس یداشت حالم را م دادیجواب سواالتم را با پلک زدن نم یکه حت یالبرز 
 و دسِت عارف از کتفم کنار رفت.. 
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 !؟ی_خوبم.. تو خوب 

گذاشتم و نگاهش را به   شیزانو ی.. دسِت سالمم را روشدیم نییتند و تند باال و پا شی گلو بِک یس
 ..دمید امی دسِت زخم

 ... یّس ّس ّس ّت ّت ت ی_ّن ّن نّ 

 ..دیای از لبخند کش ب یلبم به طرح شد یهم باورم نم  خودم

 خوبم.. یول  میعصب  کمی_

 !مارستان؟یب می بر ای دستتو پانسمان کنم  ارمیرو ب هیاول یکمک ها ی_الوند؟! جعبه 

 البرز تواِن مخالفت داشتم؟! یشنوا شهینگاه و گوِش هم رِ یز

  یزحمت بکش خوادی.. تو هم نمبندمی زخمشو م نجایهم  ستی که ن یمهم زینه.. چ مارستانی_باشه.. ب 
 .. تونمیخودم م

 ستادیناتواِن البرز از جا بلند شدم.. البرز سربلند کرد و عارف کنارم ا یبا کمِک زانو و

 .. ارمیب  رمیم  نی.. بشذارمی_ابدا نم

 ی.. کسختمیر یپا بند بودم اما من حداقل مقابِل البرز فرو نم  ینزدم که دور شد.. به زحمت رو یحرف 
  یصدا نازیو پر ونیو انگار کتا ستادمیا یاه گ هیتک چیرا جز من داشت؟! من چه؟! داشتم؟! بدون ه 

 بودند که از اتاق خارج شدند... دهیمکالماتمان را شن 

 ا ا اّد ّد.. ایّ  یّ  یّ  ی_ّخ ّخ ّخو و و ن ّم ّم م

نداشت.. خون و زخِم دلمه بسته و  ی را باال آوردم و مقابِل صورتم گرفتم.. چندان اوضاِع جالب دستم
 .. لبم کج شد و گفتم: زدی پوستم برق م  رِ ی که ز شهیچند تکه ش

 !ست؟ی! وقت داروهات ن ارم؟یبرات ب  یخوای.. نگران نباش.. آب مستین  یز ی_نه بند اومده.. چ

 _ّن ّن ّن نه..
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دختر   ن یبود.. ا نازیپر دمیرا که د ی کس نیباهم از راهرو خارج شدند... اول ناز یو پر ونیو کتا عارف
کابوس شباهت    کیبه  شتریرا باور نداشتم.. ب دنشی خواست؟! انگار هنوز بودن و د  یچه م نجایا

سوخت..   یرفت و دستم از تبش م  یکه مقابلم راه م ی.. آن چنان واقعیواقع  یداشت.. کابوس 
 داشت.. قتیداشت.. واقعا حق قتیحق

 آقا الوند؟!  نی_بهتر

جعبه را از دستش گرفت و   نازی آمد اما پر شی گرفتم.. عارف پ دهیرا ناد ونیرنِگ کتا  یکالباس زِ یشوم
 گفت: 

 من انجامش بدم؟!   شهیتونم.. م ی_من م

 !؟ی_مگه بلد

بود و چطور   ری بابت حرفش دلگ نازی.. هنوز از پردمید یرا از نگاِه عارف م یو دلخور  یت یآثاِر نارضا من
 بود؟! با عارف حرف داشتم.. دهیجنگ کش  دانیدختر را گرفته و به م نیدسِت ا

به کتِف البرز زدم و   یانداخت و من ضربه ا ینگاه میتکان دادم و عارف به من ن یسر  ونیکتا یبرا
را مشت کردم.. سرم به    میفرو بردم و دسِت زخم بمی و دستم را در ج ستادمیدور شدم.. پشِت پنجره ا

بستم  م.. از شدِت دردش چششدی سوخت و داشت منفجر م یکرد.. م یحال مرگ افتاده بود.. درد م
کرده بود..  یعارف را راض ناز،یشکالت به مشامم خورد متوجه شدم پر یبو ی.. وقتدیکش ری و گوشم ت

دور و دورتر شد..   ونیکتا یِ رلب یز  یمکالمه  یو صدا دندیکش نی زم یالبرز را رو یِ حس کردم که صندل
گذاشت و    زی م یرا رو ه.. جعبستادیو کنارم ا دیرا جلو کش  یکوچک زِ ی رفت.. کاش.. م  یم نازیکاش پر

را تا   کش یتون  نِ یکرد.. هنوز... آست یم هیکه هنوز گر دمی چشم د یسمِت راستم قرار گرفت.. از گوشه 
 .. آرنج تا زد و من از رنِگ سبزش چشم گرفتم و به روبرو زل زدم

 !؟ین یش  ی_نم

 ی.. دکمه دینکردم.. دست دراز کرد و ساعدم را گرفت و به سمِت خودش کش  یندادم.. حرکت یجواب
کوبِش قلبش مغزم را   یو صدا  دیلرز ی.. دستش مدی به خودش لرز دنشیرا باز کرد و با د  نمیآست

 شکافت.. 

 خوردست..  شهیپوست دستت پر از ش  ی.. همه ستیدستت خوب ن تی.. الوند وضعمارستانیب  می_بر
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را به دندان گرفت   نشییدادم.. لِب پا هیسرد تک ی شهیسمتش سر کج کردم و دسِت چپم را به ش  به
 و گفت: 

 !؟ی_درد دار 

بسته  ِک ی تار یو ماده  ی.. به وسعِت آن انرژ شیچشم ها یاهی به وسعِت س  ی.. دردیلی.. خداشتم
 .. ابرو باال انداختم..زیسوسه برانگو یها یشده پشِت سرش.. همان پر کالغ

 _نه اونقدر که ُبُکشه..

بد   یبه نگاه یآوردم.. کِ  یانگار تازه حرفش را به خاطر م دمش،ید یم هیفاصله و زاو نیکه از ا حاال
 کرد..  یدرد م رتمینگاه کرده بودم؟! غ ییبایهمه ز نیبه ا

 .. ارمیهارو در ب شهیش نیا شهیمبل.. بذار حداقل تا اونجا که م نیرو ا  نیبش  ای_ب

  فشی و از ک  یچی .. از جعبه قدیزانو خم شد و دوباره لب گز یو چشم ازش برنداشتم.. رو نشستم
و من به جمع شدِن چهره اش نگاه   دیکش یم  رونیها را ب  شهیش  یکی  یکی آورد..  رونی ب نیموچ

..  دداد و با دقت براندازش کر یداد.. دستم را تکان  یاش نشان مچهره من درد را در  یکردم.. او به جا
رفت و من   یم نییباال و پا  می گلو بِک یجهت س ی.. بشدیهدف جابجا م یدستش داغ بود.. فکم ب

 آغشته کرد و سرش را باال آورد:  نیرا با بتاد  لیچشم بردارم.. گاز استر خواستمینم

 !؟یکن  ی.. ممکنه بسوزه.. تحمل مادیدرد م کمی_

کرد.. من    یو خودش را شکنجه م  دیکش یم یسطح  ی زخم ها یحرفش دردناکتر بود؟! گاز را رو از
بدنم درد داشت   یسوخت.. اما همه  یخدا نم   یِ محِض رضا یکردم.. حت یحس نم یدرد چیواقعا ه

 خند زدم.. شده بود.. پوز  یخون نازیپر ییِ سوخت جز دستم.. ساعِت اهدا یو م

 _دردت گرفت؟! 

 .. کارتو بکن.. نازی_نه پر

  بایدوِر گردنش معلوم بود.. تقر  ی.. پشِت آن تکه پارچه دمیبغضش را د یِ و من برآمدگ  دیلرز لبش
.. من به رفتِن خوِن دیاز زخم ها دوباره جوش یک یکرد و  زی دستم را تم یرو یخشک شده  یخون ها
  یتباطار  ومرثی داشت به ک انیهرچه در عروقم جر  یبودم.. مابق یکردم و راض ینگاه م  بینجِس اد
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و الکل شست و شو داد.. پانسمان کرد و با   نیکرد.. با گاز خوِن تازه را پاک کرد و با بتاد ینم دایپ
نشست و    راهنمیتا شده پ  نِ یآست یاز جا بلند شدم اما دستش رو یمعطل یچسب محکمش کرد.. ب

 مانعم شد..

 _الوند...؟!

 ..دهیبلندش به هم چسب ینمناک و مژه ها شیبود.. چشم ها  یهم خون نازیپر دستِ 

 _جانم؟! 

.. یکه از دستم.. از دستم ناراحت   دونمیبله.. من.. م یگی جانم.. خوشحالم که نم  یگی_خوشحالم که م
 الوند؟!

دستم ثابت نگه   یرا رو شس یخ یو گونه ها دیدستم را با همان ساعت گرفت و بلند کرد.*".. بوس مچِ 
چه   دریآمد.. ح یم دی.. عارف نبادید یمن را م دی.. البرز نبادیماندم.. نبا یم نجایا دیداشت.. من نبا

درون وجودم را   از یخبر   یب نی.. خبر نداشتم چه شد.. خبر نداشتم و ا دمیپرس  یکرده بود؟! من نم
 کرد.. یم یمتالش

 از دهنم در رفت..  تی گفتم.. فقط تو عصبان  یچ  دمی_الوند؟! نفهم

  ی قیتنگ بود.. نفِس عم میبرا ی شمس ی.. سقف تهران به کنار.. سقِف منظومه چیخانه که ه سقِف 
و من  دی گونه اش بود چشم باال کش یانداختم.. همانطور که دستم رو ینگاه میو بهش ن  دمیکش

 .. زدی برق م.. از اشک دمیزاللش د یها هی خودم را در قرن رِ یتصو

 الوند؟! من.. من.. دی_ببخش

 ...شششی_ه

.. با سِر انگشت نِم اشکش را گرفتم و دیگونه و لبش چک یسمج رو یبست و دوباره قطره اشک لب
  چیه یب ی.. بوسه ا دمیسرش را بوس  یو زمان و مکان رو تی توجه به موقع یشدم.. ب  کیبهش نزد

 ... یحس چی.. هیحس

به   یرعل ی.. امنی.. پرودری.. بخاطر پانسمان ازت ممنونم.. اما برگرد عمارت.. ح نازیپر یباش   نجایا دی_نبا
 دارن.. برگرد عمارت.. ازیوجودت ن
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 !؟یندار   اجی! بهم احت؟ی_تو چ

توجه به حاِل خرابم خودش را در آغوشم انداخت و دستش به  یب  نازیاش کنار زدم و پررا از گونه دستم
 .. دیتپ  یم را باال بردم.. قلبش درست، در وجودم مکمرم نشست و من سر یرو یسخت

 هی یدونم اما هرکس یزدم م ی.. حرف بدخوامی! من معذرت م؟یبخش  ینم چوقتی منو ه یعنی_
 داره.. منم به تو فرصت دادم..  ازی فرصت ن

شد   نییباال و پا میگلو بِک ی! سزد؟یحرف م   یمهلت حرف زدن نداده بود و از چه فرصت ی! حتفرصت؟
 کردم.. یتوجه  ی ب امی و به جهنِم درون 

  شتریب قه یدق هیکنم برگرد عمارت.. هر  ی! خواهش م؟ یشی..؟! ازت خواهش کنم متوجه منازی_پر
 .. حداقل االن نه.. برو.. ستین  نجای.. جات ادهیگلوم فشار م یرو شتریموندنت فقط پاتو ب

خودش را کنترل نکرد و   یحت  نباریتم؟! اداش  یو من چه جان دیلرز یآغوشم م نِ یظرافتش ب ی همه
 فرو برد و آخ قلبم.. آخ.. امنه یدر س  شتریافتاد.. سرش را ب  هیبلند به گر

 تموم شد؟! یعن ی.. یبخش  ی_منو نم

 ! من خسته بودم از بچه بزرگ کردن.. خسته بودم..شد؟یبزرگ م یکِ 

 به من نگاه کن..  نازینکن.. به خاطر من انقدر خودتو عذاب نده.. پر  تی_خودتو انقدر اذ

 ..دمیمتورمش را د یسرخ و پلک ها ین یبرداشت و ب  امنهیسر از س  باالخره

 عارف سر راهش شمارو هم برسونه.. گمی_م

که   دینکش  هیثانبه در زدم.. به  یدِر اتاِق البرز تقه ا  یِ را جا گذاشتم و روبرو نازیازش فاصله گرفتم.. پر و
از اخمش کم  یو تنها اندک  دیعارف در را باز کرد و نگران وجودم را برانداز کرد.. پانسماِن دستم را د

 نگاهش من بودم...  رِ یلِب تخت نشسته بود و البرز مس  ونیشد.. کتا

 ! ؟یبچه هارو برسون شهی_برات زحمت م

 شد:  سر تکان داد و از جا بلند ونیرا متوجه شدم.. کتا  مکثش
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 حاضر شم..   رمی.. منیتنها باش  نیکنم دوست دار یبرم اما درک م خوادی_من دلم نم

 آورد:  نیی را پا شیاز کناِر من و عارف رد شد و عارف تِن صدا ونینکردم.. کتا  یو اعتراض مخالفت

 ! ؟یکن  یم رونی _منم ب

 خواست..  یم ییو دلم تنها دی لرز  یاما م فیخف البرز

 .. هیساعت هم کاف هیکنم..  دای_نه عارف.. فقط بذار خودمو پ

 گرفت..  یالبرز قرارم را م یها ییخرما

متقاعد کرد   درویمن و آقاح یببرم؟! به خدا حت یچطور  نازویمن پر ی.. ولدمی_باشه.. بهت حق م
 .. دیاز کجا حرفامونو شن  دونمی.. اصال نمادیب

 بشنوم اما سکوت کردم..   خواستینم دلم

  ییبال دم یترس یخاموش کرد  توی.. گوشیکارو تموم کن یخوایم یو گفت یزنگ زد  یاونطور  ی_وقت
شده بود  می قا یتو کدوم سوراخ موش  دونمیهم نم نازیگفتم.. پر زوی همه چ دریرفتم به آقا ح  ادیسرت ب
 با اصرار اومد.. نجاهمی.. امینه بگ مینتونست دریو نه من و نه آقاح دیاما شن

 به کتفش زدم و بهش نگاه نکردم..  یدست

 .. ی.. باهاش حرف زدم عارف.. تو هم نگران نباش.. کاِر درستو کردادی_م

 ..میحاضر  نازیمن و پر زمی _عز

 که به تاسف تکان داد یو سر   دمیعارف را شن ی بود... پوِف کالفه  یخوب دِ ینو ونیکتا یصدا

 .. دیبه ذهنم نرس  یز یکنم.. تو اون لحظه چ یمعذرت خواه یدونم چطور  ی_نم

 را مخاطب قرار داد:   ونیبلندتر کتا و

 ..امی_دارم م

 گرمه... یلیهوا خ  ای .. زود بنیکنار ماش می ری م نازی_پس من و پر



 سکون

803 
 

 حرف..  یب هیده ثان  بای زل زدم.. تقر شیگام برداشت اما برگشت و من به چشم ها کی

 .. زنمی _تلفنتو روشن کن بهت زنگ م

 یزد و من نگاهم رو رونی به کتِف راستم از در ب یسر جواِب مثبت دادم و باالخره عارف با ضربه ا با
 البرز ثابت شد.. 

 _خداحافظ الوند.. 

از شب و روز بودن نداشتم.. فقط   یدرِک درست قایعارف را ندادم و پا به داخِل اتاق گذاشتم.. دق جواِب 
البرز خم شدم و قصِد بلند کردنش را  ی.. روشی پنجره گرگ و م رونِ یب یروشن بود و محوطه  چراغ

 داشتم اما گفت: 

_َن َن َن ُک ُک ُک ن ّت ّت ّت ّتو ِب ّب بّخ ّخ خوا ا ا ا ا ّب ّب.. ّص ّص ّص صب ّب ّب ح ّش ّش ّش  
  َک َکم ّب ّب بّخ خوا ا ا ب..  ّیّ ّد ّد ه.. 

و قد راست کردم..  دمیسرش را بر طبِق عادت بوس  یرفت و رو نی با تمام شدِن حرفش از ب مکثم
پنجره   یگوشه   یِ صندل  یآوردم و هر دو را رو رونی دم و ساعتم را برا باز کر راهنمی پ یدکمه ها ِف یرد

مرتب شده را کنار زدم و تِن   یِ .. پتودمیکش رونیانداختم.. کمربندم را باز کردم و کفش و جورابم را ب
.. هنوز به هوش بودم  دمیالبرز را شن  یبرِق صندل  یتخت انداختم.. چشم بستم و صدا یام را روخسته

.. پر درد..  دی.. لبم خندشینشست.. البرز و دست ها امنه یس ی.. پتو را تکان داد و رودمیفهم  یو م
بود.. با همان   ادمیجان گرفت..  ذهنمالبرِز دوساله در  یالبرز برگشته بود.. خاطره   یجان به دست ها

 گرفت..  یدستم را م یظرافِت دوسالگ 

 ا ا ّب ّب دا دا دا ش... _ِب ِب ّب بّخوا ا 
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 بود..  داری.. بدمیجان سوز چشم باز کردم.. البرز را همان لحظه د یدرد با

 .. ری _صبح بخ

 و دستم درد داشت..  می.. سرم.. گردنم.. چشم هادمیتکان داد و من از درد، چهره در هم کش سر

 _ُب ُب خو خو خور.. 

  رونیرا از بسته ب  یکی بود اشاره کرد.. ُمَسّکن بود..  یل عس یکه رو یآب وانِ یقرص و ل  یبه بسته  و
را از چوب  راهنمی و پ ستادمیکمد ا  یو با آب خوردم و پتو را کنار زدم و بلند شدم.. روبرو دمیکش

بستم و   نییگرفتم.. چهار دکمه را از پا یدوش م دی.. بادمیو همان لحظه پوش  دمیکش رونی ب  یلباس
 حوله برداشتم.. 

کن و اگه شارژ نداره بزن به   داش یکجا گذاشتم.. پ لمو یدونم موبا ی.. فقط نمرمی گ یدوش م هی_
 عارف زنگ بزنه..  دیبرق.. شا

که با الماس    یرا داشت.. کس یهرکار  ییِ البرز توانا نیگرفتم.. ا یبا البرِز تازه متولد شده خو م داشتم
  هیراه سم نِ ی .. جوابم را نداد و من حوله به دست به سمِت حمام رفتم... بتوانست یکنار آمده بود م

 ..دمیرا د

.. اومدم واسه خانوم آب ببرم که قرصشونو بخورن.. ساعت هشت قرص  ری_سالم آقا صبحتون بخ 
 دارن..

 _سالم..
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 بور بودم.. با اشغال اتاقم توسِط الماس مج ی کردم ول یازش استفاده نم ادیرفتم که ز  یسمِت حمام به

 !ن؟ یدار لیم ی_براتون صبحونه حاضر کنم؟! چ

 حدس زد.. شدی.. نگاِه کنجکاوش را مستادمیحمام ا یدِر بسته  یروبرو

 !ومد؟ین  شیپ  یمشکل شبی.. دخورمیم یز یچ هیالبرز املت.. خوب بپز.. منم خودم  ی_برا

 دی به دامنش کش یرا مرتب کرد و دست  شالش

 حالتون خوب نبود..  ادیز شبی! آخه احساس کردم دن؟ی _خوب بود.. شما خوب

 رونیکه از اتاق ب  دمیانداخت و من البرز را د ن ییکند.. سر پا یرو ادهی ز دیکردم که متوجه شد نبا اخم
به   یکوتاه دِ یبه دست و با ببخش ین یس هیانداخت و سم ینگاه مین هیبه سم  ظیغل یآمد.. با اخم 

نزده بود؟!  گزن هیبه سم  ومرثیک   یعنیو پا به حمام گذاشتم..   دمیرفت.. پوف کش شیم پ سمِت اتاق
رفت و هنوز آثاِر   یمالش م  یهمچنان از حاِل الماس خبر نداشت؟! پوزخند زدم.. معده ام از گرسنگ 

  یدست کیشدِن بانداِژ دستم و  سی کردم بدوِن خ  یکردم.. سع  یحس م امنهی س  نِ یخشم را درست ب
و کالهش رو   دمیپوشربع بعد حوله  کی باینداشتم.. تقر یبود اما چاره ا ی.. کار سخت رمی دوش بگ

 رونیوافرش را پاک کردم... از دِر حمام ب   یِ سیو خ  دمیکش میابروها یرو یانداختم.. دست میموها یرو
  ینگاه مین  فی.. ناباور به آن جسم نحدیچسبمثل کنه بهم  یز یزدم و هنوز در را نبسته بودم که چ

 رفت..  که توان داشت باال ییتا جا میالماس ابروها دنِ یانداختم و با د

 !؟ی ! بازم منو تنها گذاشت؟ی! کجا بودومرث؟ی_ک

 .. زدی انعطاف دوِر کمرم حلقه شده بود و حرف م یب دستش

 ..ستمین ومرثی! من ک؟یکن  یم کاری _الماس.. چ

مکث کرد و سر باال آورد.. مات براندازم کرد و دستش دو طرِف صورتم را قاب گرفت.. لبش   یا لحظه
 ..امدی خودش را به ما رساند اما جلو ن  هی.. سمدیاش چکگونه  یرو  یو قطره اشک دیخند مارگونهیب

 ..ستنی ن  ومرثی_الماس خانوم.. آقا پسرتونه.. آقا ک 

 .. دیچرخ  یچشمش م یه و مدام در حدق شدیچشمش ثابت نم یها یعسل
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 _پسرم؟! 

 ! منم الوند..؟یخوای م یز ی_جانم مادر؟! چ

 : د ینال یباحالت ملتمسانه ا و

 کجاست؟!  ومرثی_الوند.. پسرم ک

 الماس را گرفت..  یبه خودش دل و جرات داد و بازوها هی.. سمدمیدر هم کش ابرو

 تا بهتون صبحونه بدم..  نیایخانوم.. قربونتون برم بامن ب  انی_م

 کرد هیمادر مرده مو یزن مثلِ 

که خواست با من کرد و االنم منو انداخته  ی.. منو هم گذاشت کنار.. هرکار ادی که نم دونمی.. مادی_نم
 دور.. 

 خودم را حفظ کنم..  یکردم خونسرد ی.. سعدمیرا از دور د البرز

 !؟ی خواست ی.. مگه پسراتو نم می.. من و البرز هست_من هستم.. الماس

بلوِز گل و گشاد و شلواِر گشادترش ثابت ماند.. لباس    یالماس را ازم فاصله داد و نگاهم رو ه،یسم
 بود.. ی معمول یادیخوابش ز

 .. ادیتونم پسرم.. بگو ب  ینم  ومرثی.. من بدون کادی .. بهش بگو بومرث یاما با ک خوامی_م

 تلفن همراهم که به هوا بلند شد گفتم:  یاِن کنترل کردِن خودم را نداشتم.. صداتو  نیاز ا شیب

 _باشه الماس.. حاال آروم باش..

و   شیگلو یمتورم شده   بِک ی.. سدم یشدم و اخمش را د  دهیکنترلش کرد.. به سمت البرز کش هیسم و
 دایرا پ  رشیتازه کردم و با چشم به دنبال تلفنم گشتم.. گوشم مس یداد.. نفس ی که به هم فشار م  یلب
شد..  قطعتماس  دمی.. جلو رفتم و تا رس زیم  یبه برق بود و خودش رو ونی زیکرد.. کناِر تلو ینم

و   دیمشتم لرز نیداشتم.. دوباره تلفن ب نازیتماس از دست رفته از شرکت و عارف و البته پر نیچند



 سکون

807 
 

داشتم و با وجوِد البرز مجبور شدم جواب   ی.. تنها پنج درصد باطر دمیوف کش.. پومرثیک  یشماره 
 بدهم..

 الوند؟! یهست ی_کدوم گور 

حدس بزنم.. از البرز رو   دهیرا ند اشی توانستم آشفتگ یبود و م  شتریب شهیاز هم شیصدا  یها خش
 خواست...  یرا م  ومرثیکرد و ک یم هیبود که هنوز مو یکه نگاهش به من و الماس یگرفتم.. البرز 

 ای ی.. دوست دار تی هات.. پسرت.. زنت.. مال و اموالت.. جونت.. روحت.. خوشبخت یی_کناِر دارا
 نه؟!

 ومد یجا خورد اما از موضعش کوتاه ن میصدا تِ ی قاطع از

 یطمه ا! چه ل؟یکرد کاری با من چ  یدون یم چی.. تو هریالوند.. با دِم ش یکن یم  یباز   ریبا دم ش  ی_دار 
 !؟یبه من و خاندان خودت زد

 کند..  هیو حرصش را تخل  تی داشت عصبان اجیاحت  ومرثیسکوت منتظر ماندم.. ک در

با   یدونی م چی! ه؟یزنی حرف م  یبا من از چ  یمرده.. تو دار  ای زندست   ستی_عموتو بردن.. معلوم ن 
 ! ؟یفهم  ی.. مرهیدار و ندارم به باد م  یبو ببره همه  اسر یاز زنده بودِن  یکی! اگر  ؟یکرد کاریمن چ

 بود.. نیدانستم.. هدف هم ی از گفتنش م قبل

تالش کردم    یل یکن.. منم خ دای.. برادرتو پومرثی! بگرد دنبالش ک؟ی.. حاال چرا به من زنگ زددونمی_م
  تیموفق نیبند نبود.. مطمئن باش تو به هم ییکردم اما دستم به جا دایپ نکهیکنم.. با ا داشیکه پ

 .. یکن  ینم دایرو پ  اسری.. یرسیکم هم نم

 د یلرز یتلفن م یو مغزم رسوخ کرد.. بلندگو یو درست در حلزون  مودیبعِد مسافت را پ خشمش

پسر..    یخور ی نکن.. شکست م ی.. با من باز یعوض  دریهم به اون ح گمیهم به تو م نوی_الوند؟! ا
 .. یخور یشکست م

  یم ییبدنم کمتر خودنما یهنوز سرد بود.. دردها خی.. صورتم از آِب دمینمدارم کش ِش یبه ته ر یدست
 پوزخند زدم و گفتم:  نی هم یکرد.. برا
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 .. پدر و پسر.. میمنتظرتم.. بهتره باهم مذاکره کن  ینکرد دایو پ  یگشت ی_وقت

.. به لفِظ پدر و پسر پر درد دمیر از خشمش خندکشدا  ی.. به حرِص کالم و نفس هادمیخند و
 .. دمیخند

 .. خوب فکر کن.. ومرثیک ری _وقتمو نگ

 هیسم یالماس قطع شده بود و با مکالمه  ی.. صدادمیتلفن را قطع کردم.. به سمِت البرز چرخ  و
 کرد و لب زدم:  زیکه هردو در آشپزخانه بودند.. البرز چشم ر دمیفهم

 ...یکی  یکی کنم..  یم یکاراشو تالف  یکی  یکیشروع شده البرز..  ی_باز 

 کرد.. یچکه م میخم شدم.. هنوز آب از موها اشی صندل ی رفتم و درست رو جلو

 _ن ن ّن نَگ َگ َگ را را ن ن نم.. 

 به کتفش زدم..  یو دست دمیخند

 ..خوادی املت تورو م یبو  نیا ای.. به من اعتماد کن.. ب_نباش

قرار دادم و  زی را پشِت م اشیاما مخالفت نکرد.. صندل  ندی بنش زی م کیبود با الماس سِر   یناراض
  راهنِ یانداختم.. پ ینگاه میلباس به اتاِق البرز برگشتم.. حاضر و آماده به خودم ن دنِ یپوش یخودم برا

 دیبرداشتم.. با  یصندل یساعدم انداختم و ساعتم را از رو ی.. کتم را رویمشک یو شلواِر پارچه ا  دیسف
 یبرا یلقمه ا  یبا مهربان هیکه سم دمیکردم.. پا به آشپزخانه گذاشتم و د یم  زیخون ها را تم  نیا

گذاشتم و  زی م یوکرد.. ساعت را ر یگرفت و البرز باز هم مخالفت نم یالبرز م  یبرا یالماس و لقمه ا
 گفتم: 

 ..دمیدستمال بکش.. من صبحونشونو م هی نویزحمت ا یخانوم.. ب  هی_سم

از جا بلند شد و ساعت به دست از آشپزخانه دور شد.. نگاِه الماس به   یواکنش  چیه یگفت و ب  چشم
 شده بود..  خیالبرز و نگاِه البرز به الماس م

 ..اد ی ن شی پ یمشکل  دوارمیشب هستم.. ام یول  سرم شلوغه.. ممکنه ظهر سر نزنم کمی _امروز 

 نزد اما البرز گفت:  یگذاشت حرف  یم ر ی حرکاتش تاث یکه انگار تازه قرص رو الماس
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 ن ن نا ا ا ز ز ز..   یر  ی_پ پ پ پر پر 

 .. ادی_نم

وارِد آشپزخانه شد و ساعت   هیخودم چند لقمه از املِت البرز گرفتم و خوردم و سم یسکوت کرد.. برا و
 را مقابلم نگه داشت.. 

 آقا..   دیی_بفرما

 _ممنون..

 را گرفتم و بلند شدم و رو به جمع گفتم:  ساعت

 اگر گفت بابامه..  ی.. حتنیباز نکن چکسی کنم ه یم دی.. تاکچکسی ه ی_در رو برا

را به دست گرفتم..   چمییکنسول برداشتم و سو یرا از رو فمی و ک دمیرا از برق کش  زدم.. تلفنم رونی ب و
به بانداژ  یراه دور مچ دستم بستم و نگاه  نِ یو از در خارج شدم.. ساعتم را ب دمیجوراب و کفش پوش

 جواب داد: دهیرسعارف را گرفتم و با بوق دوم ن  یکج شد.. شماره   یپوزخند یانداختم.. لبم برا

 !؟ی و.. سالم الوند خوب_ال

 جواب دادم:   خونسرد

 ! ؟یی_سالم.. کجا

 : دم یشن  دیکش یکه از سر آسودگ   ینفس

 سر پروژه... رفتمی_شرکتم داداش.. داشتم م

 ! ؟یکه تحت نظر  ادتهی _عارف.. هنوز 

 کتف و گونش نگه داشته..   نی را ب  ی.. انگار که دستش پر بود و گوششدی م ادی کم و ز شیصدا

 .. رهیگ  ی_آره حواسم هست.. از امروز تو رو هم تحت نظر م

 .. ومرثی.. آخ کدمیرا فشردم و سوار شدم و در را محکم به هم کوب نی ماش موِت یر
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 کرد..  دمیاالن بهم زنگ زد.. رسما تهد  ومرثی! ک؟یدار  یخبر   دری.. تو از حدونمی_م

بسته شدِن دِر اتاقش را حس کردم و   یم افتاد حس کردم.. صداکه به دِل او ه یو من ترس دیخند
 .. یوانیبا مر اشی خداحافظ 

پولش تو حساِب تو.. زنش   درِ ی.. برادرش دسِت ح ستیبند ن  ییدستش به جا رانی _نگران نباش.. تو ا
نه با تلفن.. از  ی.. ولفرستمیبرات م  درویمقابلش.. آدرِس ح  یتو خونت.. تو هم که درست نقطه 

 تلفنتو کنترل کنه.. منتظِر خبرم باش..   ستین  دیبع  ومرثیک

 و استارت زدم..  دمیالبرز پشت پنجره پوف کش دنِ ی.. سر تکان دادم و با ددیدوباره خند و

 .. رونی ب  زنمی_پس منتظرم.. دارم از خونه م

 .کنم.. با تو گاگنگستر بودنم تجربه کردم.. خداحافظ. یم  فشی_باشه رد

 _خداحافظ..

به  امکیپ یِ چشِم البرز دور شدم.. صدا ِش ی را به حرکت درآوردم و از پ نیرا بستم و ماش  کمربندم
را   امکیکردم و پ یروشن.. آهسته رانندگ یِ تلفِن معمول  کیگوشم خورد و داشبورد را باز کردم.. 

 پت و پهن باز شد... یلبم به لبخند دنشیخواندم و با د
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  نهیشدم و هز ادهیپ یممکن نه.. از تاکس رِ ی سخت بود اما غ ومرثیک یدن از دسِت گماشته هاکر فرار
  یرنگ و رو رفته ا یِ در آهن یکه رفت چشم چرخاندم و جلو رفتم.. روبرو  یرا حساب کردم.. تاکس 

 و در زدم..  ستادمیا

 !ه؟ی_ک

 _منم سهراب.. الوند! 

سمِت چپ و   نیداخل شدم.. دو ماش اطیح یبه محوطه   اطیباز شد و من با احت یبد یدر با صدا و
 پارک شده بود.. ری کناِر چند تا

 منتظِر شماست...  دری_سالم آقا الوند.. آقا ح 

از   امی نیپر از رنگ و روغن بود و ب نیشدم که اشاره کرد.. زم دهیکش یتکان دادم و به همان سمت سر
 .. سوختی رنگ م یبو یِ تند

سر   ییناکرده بال یوحشت کردم.. گفتم نکنه خدا دمیلحظه شمارو د هی شبی_شما حالتون خوبه؟! د
 .. نیاری خودتون ب

با همان   اسری.. دمیرا د  دریزود قامِت ح  یل یاستفاده گذشتم و خ یب  یرا ندادم و از چهارچوب  جوابش
نظِر همه به  نیزم  یکفشم رو ی پاشنه بسته شده بود.. با برخوردِ   یصندل یو شلوار راه راه رو   یرکاب

و با سر جواب  دمرا گرفت.. با سر سالم کر فمی کتم را باز کردم و سهراب ک یسمتم جلب شد.. دکمه 
و  دمیرا د  راهنشی پ یتا خورده  یها نینشسته بود و من آست یصندل  یدورتر رو ییرزایگرفتم.. م
آه و ناله   یکه صدا ستادمیا اسریو  دریاز ح یمتر  کی یدادم.. با فاصله  صیخون را تشخ یچند لکه 

 خوب از حجالتش درآمده بود..  درینبود.. ح  صیقابِل تشخ بایبه هوا بلند شد.. صورتش تقر اسری ی

 ! ن؟یکن یم یکش فی.. ضع نیناموس.. بس کن ی.. *" ب ای_آخ عوض

 .. دمیاش را شناکو شده یبعد صدا هیثان کیسکوِت فضا را شکست و تا   ییرزایم ی خنده

 کفتار؟!  یف یما..؟! تو ضع ای  ییکش تو ف یوجود.. ضع یآشغاِل ب یزنی_هنوز حرف م



 سکون

812 
 

  دریرفت و ح رونی من دست بلند کرد و من باهمان تکاِن سر اکتفا کردم.. سهراب از در ب یبرا ییرزایم
 یشتم.. نگاهم هرکجا بود اال آن دو گورا ندا  دریح یشد.. من شهامِت نگاه کردن در چشم ها کینزد
 و ُمِحّق..  اهیس

 پسرم؟! ی_خوب 

 داشت.. یاما بهتر  نیواژه حاال حِس سنگ نیا

 .. دری_خوبم آقا ح

 کرد..  یم تیرنگ شاّمه ام را اذ  یبو

 _دستت چطوره؟!

  یوشدم و از پشت گردنش را گرفتم.. ر  کینزد اسریفرار کردم.. به  بایرا پنهان کردم و تقر مشتم
 گردنش خم شدم و کناِر گوشش لب زدم: 

.. من مثِل یفتی به غلط کردن ب  یاستفاده کن که مجبور نش یاز کلمات درِ یمخاطبت من و ح ی_وقت
  یکس فیکنم.. ضع یبهت رحم نم  فتیبه خاطر خوِن کث   یکنم حت  ی.. بهت رحم نمستمین  چکسیه

.. با من از یو پروار شد یهمه سال خورد نینه تو که ا یجونشو گرفت شی سال پ یبود که تو س
 .. اسریحرف نزن  یکش فیضع

 ... ستادیکه کنارم ا دمیرا د دریو من ح د یخند یم زی ر ییرزایم

  یپسِر برادرم  نکهی_دست از سرم بردار.. گمشو الوند.. برو خدارو شکر کن دستم بسته س وگرنه به ا
و   یاز مرد یکه دار  ییخبر ندارم تو ی.. فکر کردنیآب خورد آخور هیکردم که جفتتون از  یرحم نم 
 .. دریواسه دختِر ح دهیخودت دست و دلت لرز یکن یواسه من نطق م  یکش  فیو ضع یمردونگ

عرق شدم   سی خ  کبارهی کردند..  یفرِق سرم خال  یرو یخی نفسم رفت.. انگار سطِل آِب  یلحظه ا یبرا
  ییرزایم یخنده  یکمرم را نشانه رفت و چشم بستم.. صدا ی رهی درست ت یبست.. درد خیو دستم 

گرفت و   ی .. آخ.. پشِت پلکم سوخت و سرم دوراِن بددر ی.. آخ حدمینفس نکش   یقطع شد و من حت
شد و تعجب و بهِت    کینزد ییرزایکه م دمینگه داشتم.. شن اسریرا با همان گردِن غرق در خوِن  ودمخ

 روحم را گرفت..  شیصدا
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 !؟ی_چ

  اسریحرکت نداشتم.. به  یبرا   یتوان چیو من ه دی .. پر درد خنددیخند روزمندانهی پ اسری نباریا و
 بود.. دهیشن  دری.. شک نداشتم حدمیکش  یدرست کنارم بود.. نفس نم  دریبودم.. ح دهیچسب

بودم؟! بابات بهم   خبری همه سال از همه جا ب نیمن ا یشد الوند؟! فکر کنم لو دادم.. تو فکر کرد  ی_چ
 از من دل برد؛ ازت دل برده..  یهمونطور که مهر  دریدختِر ح ناز،یگفته بود که پر

 اسری ی قهی تی جلو آمد و با عصبان ییرزایکردم.. م یاش نمبست؟! من چرا خفه   یدهانش را نم چرا
 یگاه م  هیتک و دستم به دنباِل   خوردمی.. داشتم تلو تلو مدمیرا گرفت و تکان داد و من عقب کش

انگار تن و بدِن من را  خوردیم  اسریکه  یمشت و لگد یمحکم نگهم داشت.. صدا در،یگشت و ح 
 آمد  یکوتاه نم اسری اما  دمیلرز یرفت.. به وضوح م ینشانه م

خانداِن   یوجوِد همه  ی رهیگفتم؟! آخخخخخ.. الوند ش یچ  یدی.. شنی! آخ لعنتدر؟یح  یدی_شن
 .. آخ.. ِب یاد

  یم رشی.. تصودمیرا مقابلم د  دریرا خفه کرد.. چشم باز کردم و ح  شیمشِت آخر به کل صدا و
 میاستخوان ها یهمه  یِ بود.. مچالگ دهیبه هم چسب میها  هیشد و ر یتر نم ظی غل نی.. اخمم از ادیلرز

 کردم.. یرا حس م 

 !در؟یح  ی_حِ 

  یحالتش نگاه کردم.. نم  یخونسرد و ب یبه چشم ها ی لحظات  یرا محکم گرفته بود و من برا دستم
با دسِت آزادش که  دریداشتم؟! لبم باز و بسته شد و ح یتیدانم اگر دستم را نگرفته بود االن چه وضع

 که گفت:  دمی را نگه داشته بود به کتفم زد و شن  حشی تسب

 .. رونی _برو ب

انداختم که گردنش کج شده بود و  اسریبه  ینگاه  میحنش را نداشتم.. نل  ِص یتواِن تشخ  یحت
 کرد..  یآشکار به من نگاه م یکه با خشم و بهت ییرزایم

 .. دریح  ی_آقا حِ 

 گوشم را پاره کرد  یبلند و محکمش پرده  یصدا و
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 الوند..  رونی _گفتم ب

رنگ پر شد و تواِن پس زدنش را نداشتم.. لب فرو بستم و ازش فاصله   یاز بو  میها هیر ناباورانه
 : دمیرا شن  ییرزایم نِ یخشمگ ادی فر یزدم و صدا رونی گرفتم*" از اتاق ب

 ! الوند....دم؟ ی! درست شندر؟یح  گهیم یکفتار چ نی_ا

 بلندتر قطع کرد:  یادیحرفش را با فر  دریح و

 !رهی بم دی.. نباار ی رو به هوش ب  اسری_

ماندن نبود.. هنوز باور نداشتم.. به گوشم شک  یجا  نجایتفاوت رد شدم.. ا  یو ب دمیرا د سهراب
..  دیکوب ینداشت.. قلبم محکم م قتیحق  دریبلنِد ح ادِ یشک کردم.. آن نگاه و فر میکردم.. به چشم ها

 یو همه  گردنم نشست ی.. آخ.. آخ.. دستم روزدیم  رونی ب امنهی محکم تر.. داشت از س شهیاز هم
  نِ یداشت.. ع قتی .. حقدمیو چندبار پوف کش نیرا پوف کردم.. چند میها هی ر  یحبس شده  یهوا
به  دمی ترس   ی.. از هرچه مدریآخر را زد.. درست مقابِل چشِم ح  یبه من ضربه  اسریبود..  قتیحق

سلول به سلولم التماس کردم االن نه.. هنوز  یچسباندم و به همه  یآجر  وارِ یسرم آمد.. کمرم را به د
 بد..  یل ی.. خدیو بد فهم   دیفهم دریوقِت از پا افتادن نبود.. ح

 _الوند؟!

.. باز همان حالِت نگاه  دمیو به سمتش چرخ  ستادمیگاه ا هیتک   یکمرم را راست کرد و ب دریح یصدا
  دیخورش   دِ ید.. به خاطِر نوِر شدکردم.. سرخ شده بو  یپوستش را حس م  یرنگدانه ها  رِ ییاما من تغ

را دروِن   حش ی کرد و دو گام به سمتم برداشت.. تکان نخوردم و نفسم را کنترل کردم.. تسب زیچشم ر
حرکاتش را    یانداخت.. من همه   نیسقِف ماش  یآورد و رو رونیفرو کرد و کتش را ب  اشقه یجل ِب یج
 بودم..  یکردم و منتظِر هر عکس العمل یم یاب یارز

 ! من.. در؟ی_آقا ح 

  یصحه م  اسری کردم و بر حرِف  یاعتراف م دیگم شد.. با میخواستم اما صدا یادامه ندادم.. م و
شد.. حاال    کیدوباره نزد دریرا در عروقم داشتم؟! ح بی اد ِف یکردم که خوِن کث یم دییگذاشتم؟! تا

 مشتش صورتم را هدف قرار دهد.. آنقدر بود که نمانی ب یفاصله 



 سکون

815 
 

 شنوم.. ی_م

 رو گرفتم و به چپ سر چرخاندم..  دهی ترس  یو حت  یدل نگران، عصب ،یحرص کالفه،

 رّد؟!  ای یکن یم دیی! تو تا؟ یچ یعن ی اسری_حرِف 

و رد   د ییبدنم ورم کردند.. درست و غلِط تا یرگ ها یو همه  دمیشن یقلبم را به گوش م کوبِش 
 و از التهابم کم نشد.. دمیبه صورتم کش  یدست فیدانستم.. بالتکل  یکردنش را نم

 ! ؟یکن یم د ییرو تا  اسری جوابم.. حرِف  هی_الوند؟! منتظِر 

 یهفته بهبود.. همه  کیبعد از   یِ به سرماخوردگ  هیشب  یسطح یِ گرفتگ کیخش داشت..  شیصدا
 و لب زدم:  دمیبند بود.. تند و کشدار نفس کش یبه باد میبر نفس ها کنترلم

 بدم..  حیتوض  نی جواب بدم بذار  نکهی_قبل از.. قبل از ا

 بود؟! یچه آتش نی.. ااسری.. آخ نازیباال انداخت و سر تکان داد.. آخ پر  ابرو

 .. حی.. بعد هم.. به حتم توضخوامیمن اول جواب م ی_ول

کرد و من   ینگاهم م تی و با قاطع میرتم زدم و دردش را حس کردم.. مستق راستم را به صو  دستِ 
 شهامتم را جمع کردم:  یانداختم و همه  نیی داشتم تنها سر پا یحال خفگ

 رو به چشم خواهر نه.. به چشِم همسر دوست دارم..  نازیکنم.. من پر  ی م دیی_تا

کرد برداشته شد و من پلک بستم.. منتظِر ضرِب   یم ی نی دوشم سنگ یکه مدت ها رو یاراده بار  یب
 دستش بودم اما...

 _سوار شو.. 

که  یو نگاه زدی م یکه به سرخ  ینداشت جز پوست یحالت  چیباز کردم و بهش زل زدم.. ه چشم
 .. زدیرا موج م  تیجد

 گفتم؟! سوار شو..  یچ یدی_نشن
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از کنارم دور   دریلب باز کردم اما ح نداشت.. لیپشِت سرم اشاره کرد.. مغزم قدرِت تحل  نِ ی به ماش و
 مشت گرفت و بلند داد زد:  نیشد و کتش را ب

 بمون تا برگردم..  نجای_سهراب؟! ا

را داخل گذاشت و    شیلنگه پا کی را باز کرد و  نیدِر ماش  دری.. ح دمیچشِم بلنِد سهراب را از دور شن  و
 گفت:  تیبودم با جد ستادهیرو به من که هنوز ا

 _الوند؟! با تو بودم.. سوار شو.. 

نداشتم..  یفکر  چیفرماِن راه رفتن دادم و جلو رفتم.. پوست تنم در حاِل ورقه شدن بود و ه میپاها به
 عقب پرت کرد.. یِ صندل یدِر سمِت خودش را بست و کتش را رو دریپشِت فرمان نشستم و ح

 .. فتی _راه ب

دادم سکوت کنم.. استارت   حی داشت نکردم.. ترجبر یز یچ  چیرخش ه میو از ن  دمیسمتش چرخ به
  دریرا باز کرد و سر تکان داد.. نه من و نه ح  یرا به حرکت درآوردم.. سهراب دِر آهن  نیزدم و ماش 

 انزدم و با دست به راست اشاره کرد و من به هم رونیخرابه ب  ی.. از خانه مینشان نداد یواکنش
کرد..   ینم یار یراه نفسم را بسته بود.. ابدا مغزم   سیتن توپ کی یبه اندازه  ی ز ی.. چدمیچی سمت پ

که دوباره به راست اشاره   دمیرس   یبود.. به دوراه بی .. عجیفکر  چی.. هزدی به سرم نم  یفکر  چیه
 کرد..  ی نم یزندگ   چکسیاطراف ه نیخلوت بود.. انگار ا یل یکرد.. خ

 !در؟یآقا ح میری_کجا م 

 .. میرس یبکن و حرف نزن الوند.. صبر کن م  توی_رانندگ

عالقمند شده بودم اما من  نازی .. به پرشدمیم  یبود؟! داشتم عصب دهید میبرا یاالتیخواب و خ چه
  یحس چیگرفته ه یتارها نیماندم.. ا  یم تمیمسئول  یشدم.. مرد و مردانه پا یزمان حال نم  اسرِ ی

خانه  دادِ .. تعمیمتروکه رد شد یباالخره از کوچه ها  ... به چپ اشاره کرد وینداشت جز همان گرفتگ
داد.. حاِل   ینشان نم  یواکنش  دری مقابلم تا ناکجاآباد امتداد داشت و ح یِ خاک یها کمتر شد و جاده 

بعد به   لومتریپنج ک  بای ادامه دادم و تقر ری.. به مسدیکش  نییرا پا شهیش شدینم یداشتم و حت یخفگ
بعد وسِط   قهیبود.. دو دق ه... قلبم به کوبش افتاددمی چی پ  یکی بار یچپ اشاره کرد و من به جاده 
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بود  چیکرد ه ینگه داشتم.. تا چشم کار م زی را ت  نیدشِت خشک و برهوت دست تکان داد و من ماش
 ..چیو ه

 شو..  ادهی_پ

را دور زد و درست    نیماش  دریشدم و ح  هادیپ  عیشد.. مط ادهیخودش قبل از من در را باز کرد و پ و
 بود و آرام و قرار نداشتم..  نیدِر ماش ی.. هنوز دستم لبه ستادیمتر ا کی یمقابلم و با فاصله 

 حرفتو تکرار کن!  گهیبار د هی_خب؟! 

ام را به عقب سوق عرق کرده یموها یو با دست همه   دمی.. در را به هم کوبدمیپوف کش کالفه
 دادم..

 ! من.. من حرفمو زدم.. ن؟یهست یفهمم دنباِل چ یمن نم  دریتکرار کنم؟! آقا ح  وی_چ

گام به   کیو من  دیبه کتفم کوب  کینزد ییجا امنهیداشت را به س حی آمد و دستش را که تسب جلو
سرِخ چشم  یخواند.. رگه ها خشم را از نگاهش  شدی عقب برداشتم و تعادلم را حفظ کردم.. حاال م

 وجودم را به لرزه انداخت..  شیها

 ! یگفت یجلو روم بگو چ گهیبار د هی _گفتم تکرار کن.. بگو 

 یبرنداشت و من به معنا امنه ی.. دست از سِر س دیلرز یاز خشم و حرص م  شیصدا  یتارها یحت
 کردم..   یکلمه قالب ته یواقع

...._ 

گام،   کی.. دیخشمش را به سمتم پرتاب کرد که خودش خسته شد و پس کش یسه شعبه  رِ یت  آنقدر
.. انگار زبانم به  دیکش قیزد و چند نفِس عم اشی شانیدو گام و سه گام فاصله گرفت و دستش را به پ

 بود.. دهیسقِف دهانم چسب

 ! در؟ی_آقا ح 
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 مِ یاما س شدی انع مو من نگاهش نکردم.. شرم، ترس، حرمت هرچه که بود م دی به سمتم چرخ   یعصب
  نازی.. پرشدیچال م نجایام هماگر جنازه  یکردم حت   یداشت.. از احساسم دفاع م یآخر زدن عالم 

 .. رمیرا داشت.. ارزشش را داشت.. حِس لمسش باعث شد گر بگ  اقتشیل

.. دمی بهاش باشه م  ی.. دندم نرم چشمم کور هرچدریآقا ح خوامیرو م نازی_دوسش دارم.. من پر 
..  خوامی.. از خونت نه مادر خواستم نه پدر.. اما دخترتو مارم یکنم تا به دستش ب   یالزم باشه م یهرکار 

 ... دری.. آقا حسادمیمردونه پاش وا

.. سخت بود مقابِل  دیلرز یم میداشت و صدا ری اعصابم تاث یتک به تک تارها یخونبارش رو نگاه
من را، به عنواِن  یقبل داشت عمو ی قهیچند دق نیاز خواستِن دخترش حرف بزنم که هم  یدر یح

 کرد..  یقاتِل ناموسش محاکمه م

بار به چشم بد نگاش نکردم.. اشتباه کردم نگفتم.. از اول خواستمو با شما در   هی_به خوِد خدا قسم 
 .. نداشتم؟!درینذاشتم.. اما حق داشتم آقا ح ونیم

حاِل   قشیعم  یو نفس ها دیلرز  یداشت م دری.. حنمی اش ببکالمم را در چهره  رِ ی دم تا تاثبلند کر سر
هر   یسپر کردم برا نهیدستش پاره شد و به سمتم آمد و من س نِ یب  حی داد.. تسب یبدش را نشان م
 عکس العملش.. 

 _الوند؟!

و نگاهش  دیلرز یم  دیاش مثل ببه هم چفت شده  یزبان و پشت دندان ها یدرست رو اسمم
 .. نیخشمگ

ازت   نازویپر خوامی! مدر؟ی .. آقا حشهیواسه من خواهر نم   نازیکه پر دمیفهم  ری.. ددمیفهم  ری_د
 .. ییکنم؟! بزرگترم شما یخواستگار 

و پشت پلکم سوخت.. درست در    دمیرا د دریچشِم ح یِ نداد.. سرخ یشرویپ ی اجازه  یبغِض لعنت و
انداخت و   یام رد مگونه  یداغ رو یعیروزها ما نیبه سوزش افتاد.. ا امی ن یو ب  دیکش ری اعماِق مغزم ت

 را گرفت..  راهنمیپ ی قهیگره خورده  یبا ابروها  دریح

 _الوند؟!
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 سوزاند..  یکرد و پوست صورتم را م یم دادیبرهوت ب  نیداشت وسِط ا گرما

 _مجبورم دخترتو از خودت بخوام.. 

چشمش   یکه از گوشه  یبا قطره اشک  دریو ح  اوردمی لمِس مشِت لرزانش دست باال ن یبرا یحت
 برداشت و عقب رفت..  امقه یدست از سِر  دیچک

 برو.. برو الوند..  نجای_از ا

رفتن نداشتم.. دانه   یبرا یپشت کرد و من قصد بود و من تکان نخوردم.. یقاطع و دستور  لحنش
 ینگاه کردم که هم پدر بود و هم مرد یخاک دفن شدند و من از پشت به قامِت مرد رِ ی ز حی تسب یها

 ..شدمینم اسری نبود و من  یمهر  نازی.. پرشدیدوباره تکرار نم خی زخم خورده.. تار

 برو..   نجای_از ا

با نگاه   یانداختم.. لحظه ا  نییو من سر پا  دیبه سمتم چرخ یآشفته و عصب  دری.. حستادمیا مصرانه
 براندازم کرد و به سمتم آمد.. محکم تر از قبل..

 بدونم چند مدته که...  خوامی! م؟ی_از کِ 

 نداد و تکه تکه شدم.. ادامه

بهش دست    ناز،یخودتون خوردم.. به حرمِت شما و خوِد پر یکه سر سفره   ی.. به نون و نمکدری_آقا ح 
به روزم اومده با   یچ دمینکردم.. فقط نتونستم از احساسم بگذرم.. نتونستم حاال که خودم فهم یدراز 

 دخترتو بخوام... یپسرم خطابم کرد نکهیوجوِد ا

دخترمو از سر راه   ین آبروتو بوق و کرنا جار بزنه.. م اسریتا  ی.. انقدر نگفت یو نگفت ی_اما خواست
 نیدستت ندادم امانت؟! ا نازویراه دادم.. مگه بهت نگفتم؟! مگه پر نیالوند.. خواهرمو تو ا اوردمین

بزنن به   یناموس  یبشم و انِگ ب  خی و چند سالم سنِگ رو  نیدوسِت چند ی! جلوت؟ی بود امانت دار
 دخترم؟!  یپسرم و چوِب حراج به آبرو

 تر از قبل فاصله گرفت..  یعصبان   دریعاجز ماندم.. ح  یزدِن هر حرف یشاندم و برادست دهانم را پو با
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 یو عصا یکردم پسرم  ی... فکر م اسری نه  یگفت یکاش تو م ی.. ادمیشن یکاش از خودت م  ی_ا
  هیبه روِز  یچ ییحرف ها  نیهمچ دنِ یشن یکه بفهم یکردم انقدر درک و شعور دار  یدستم.. فکر م

 ! برو الوند.. برو.. ارهیمرد م

  دریدادم.. ح یبه خودم حق نم  یکردم حت   یبودم و خراب کرده بودم.. حاال که به گذشته فکر م خراب
 بد...   یلیحق داشت.. من بد کرده بودم.. خ

  دیشا ی.. با نگاهستادمیحالت کنارم نگه داشتم.. سر کج کردم و مقابلش ا ی رفتم و دستم را ب  جلو
 دادم:  یخشکم را تکان  یو خشم براندازم کرد و من لب ها و تمسخر  ری سراسر تحق

  نازیتونم از پر یاما.. من نم دمی انجام م نیبگ یکه کردم هرکار  یی.. واسه جبران خطادمی_بهاشو م
 بگذرم.. 

 به تاسف تکان داد و من درمانده لب زدم:  یسر 

  یمدت کم بدبخت  نیتو ا  که افتاد مانع شد.. یو اتفاقات ومرثیگفتم اما نتونستم.. ک یم دی_با
 کن..  یواسم پدر   دریبگذرم.. آقا ح نازیتونم از پر ی.. من.. نمدمینکش

 کرد.. من را تکه تکه کرد..  یدِل سنگ را آب م پوزخندش

.. از تو توقعم باال  یل ی.. خنهیسنگ ی لی اشتباهت خ یکنم که دخترمو بهت بدم؟! نه الوند.. تو بها ی_پدر 
 شرمنده بشم.. ی.. باعث شدستین  خواستمیکه من م یالوند اون پسر  نیبود.. ا

 من نبود..  یرفتم.. انگار حرکاتم به اراده  شی در هوا تکان دادم و پ یدست

 خورد.. یتو سرم چرخ م  زی چ هی.. هزار و دمی_منم شرمندم.. به خدا شرم داشتم نگفتم.. ترس

و من ماندم و برهوِت   دمیکه به تاسف تکان داد و رفتنش را د ینم را گرفت.. سر توا یهمه  نگاهش
  دمینبود.. چرخ فینبود.. قابِل توص اتمیاز تجرب کی چیبه ه  هیشب نازیمقابلم.. حس از دست دادن پر

شد؟! با دست    تمام یعنیکرد..   یدور نگاه م  یشده بود و به نقطه ا نیکه سوار ماش  دمیرا د دریو ح
رفتم و پشت فرمان  شی رمق پ  ینخ به نخشان بلند شد.. ب   غیکه ج دمیرا محکم کش میموها

بزنم اما دست بلند کرد و من خفه شدم.. استارت زدم و از   یتا حرف  دمینشستم.. به سمتش چرخ
 که آمده بودم برگشتم.. یهمان راه
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  یم یک یشدم.. هوا رو به تار ادهی برداشتم و پ  میپاها یمشتم گرفتم و کتم را از رو  نیرا محکم ب  فمیک
 ختهیدستم ر یرا رو  یآِب پاک دری.. حستادمیدِر خانه ا  یرا حساب کردم و روبرو یتاکس هیرفت.. کرا

افتاد و خم شدم..  دستمآوردم.. از  رونیب  بمی از ج یرا با بدبخت  دمیبود.. نازدختر سهم من نبود؟! کل
بودم که  انداختهی قفل ن یرا رو دی به زور تحمِل وزنم را داشتند.. هنوز کل میسرم دوران داشت و پاها

 ی.. دستم رودمیبه فکم خورد و به در چسب یو تا خواستم برگردم جسِم سخت دمیرا شن   ومرثیک یصدا
 ..دمیدپر درد خن ومرثیک یمشِت گره خورده  دنِ یفکم نشست و با د

 !ی_پس باالخره اومد

گذاشتم.. دو مرِد پشِت   نیزم یرا کناِر در رو  فمیدادم.. کت و ک  یجا بمی را در ج دیو کل  ستادمیا صاف
حرف زدن قدغن بود اما مشت زدِن از پشِت   شیو پوزخند زدم.. مقابِل نوچه ها دمیرا د اشیسر 

 سر...

 .. ومرثیک یکرد ی_لشکر کش

مرد لذت ببرد.. خسته بودم اما  نی.. مبادا ادمیچهره در هم نکش یتکرد اما ح یبشدت درد م فکم
آوردم.. از همه جا طرد شده بودم اما حاال نه..   یخودم نم  یبودم اما به رو دهیدادم.. بر ینشان نم

 ..شدی م  روزیپ  دینبا ومرثیک
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 ... یایاون م شی از پ دمینفهم یکرد الی کجاست؟! خ اسری_

 بودم..  فیو کث  یبه لباسم اشاره کرد.. خاک و

 !اره؟یبه خاطرت نم و یزی.. خاِک رو لباسم چام یم اسری شی _آره از پ

به دفاع از    یعقب رفت و دو مرِد پسِت سر  ومرثیگام به جلو برداشتم.. ک کیو من  دیدر هم کش ابرو
ِت قبل برگشتند.. کت و شلواِر  هر دو دستش را باال آورد و هردو به حال  ومرثیجلو آمدند و ک   ومرثیک

  ردهزل زدم و شمرده شم شیبه چشم ها قایبود... دق  یخوش دوخت و اشراف شهیتنش مثل هم 
 گفتم: 

 .. گمیم تی.. تسل امی.. از سِر خاکش م ومرثیک  یکرد ری_د

 ناباور بهم زل زد و به سمتم هجوم آورد و دستش را در هوا گرفتم.. یا لحظه

 .. یکش یخودتو نم  ی.. عمویستی.. تو آدمکش ن یندار  نکاروی_خفه شو الوند.. تو جنِم ا

  یگرفتند سکندر  یرا نم   ومرثیک  یعمق گرفت و به عقب هولش دادم و اگر دونفِر پشِت سر  پوزخندم
 خورد..  یم

 ی رهیکه انگ هیدست من امانت نبود.. دسِت کس اسری.. اما ستمیثِل تو قاتل ن .. مستمی_آره.. من ن
 ساله داره.. نیقتلشو چند

 ... ومرثینزده بود اما ک  دری.. ح یکرد.. لعنت  یمشتش درد م یجا

 یقشیکه ال  یز ی فراموش کنم.. بهت بگم پسرم و چ یکه کرد ی_بگو کجاست پسر؟! بگو تا منم خبط 
 بهت بدم.. 

 خنده گفتم:   نیگفت؟! ب یچه م ومرثی.. کدمی.. از ته دل خنددمیبه دور خودم زدم و خند  یچرخ

  نجای.. از اومرثیکم ک  یلی.. واسه من کمه.. خشهینم دایدارم دور و بِر تو پ  اقتشوی که من ل یز ی_اون چ
 برو.. وگرنه... 
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 یکه گوشه  یدختر  یو حتگرفتم  دهیها را ناد نینزد و من فاصله گرفتم.. عبور و مروِر ماش یحرف 
او پر حرص   نباریکه ا دمیبه فکم کش یرد کردم.. دست یکرد سرسر  یما نگاه م  یبه مشاجره  ابانیخ

 : دیخند

  یِ که همونطور که بله چشم قربان گو یکی.. یدِم دست ینوچه  هیخودش بار آورده..  نِ ی تو رو ع دری_ح
.. برو  یاما نخواست یکرد یم یی.. با من آقا یدم تکون بد دریواسه ح یرحمان خان بود؛ تو همونطور 

 حاال.. نی.. هم اریالوند.. الماس رو برام ب 

  ومرثی.. فقط کمینبود یاحد چیه  ینوچه  درینداشت.. نه من و نه ح یتیبرام ابدا اهم  شیها حرف
 ..دیفهم  ی.. نم دیفهم  یحرمت نم 

حال و روز   نی.. الماس به استیقاتل ن هی ِش یکه بهش تعلق داره.. جاش پ   یی_الماس برگشته جا
.. اما من هستم..  یحال و روز افتاد چون تو ولش کرد  نی.. البرز به ایافتاد چون تو خانوادشو کشت

 تویا.. از من و خانوادم دور باش.. اونقدر که سومرثیهمه سال گذشت و حاال من مقابلتم ک نیا
 .. دور باش...ومرثیک زنمی م ریبا ت   توی.. سانمینب

شلوغ شده بود و چند نفر به نزاِع   یکم تردد که حاال اندک  شهیهم ابانِ یبه اطراِف خ ینگاه  مین با
 کردند گفتم:  ینگاه م نمانیب

 تا برات دردسر نشده.. یرو خبر کنه.. بهتره بر  سی پل یکس خوادی_تو که دلت نم

 و حرِص کالمش را به گوشم رساند:   دمیمنقبضش را د فک

 ..میرس ی.. مبیالونِد اد میرس ی_به هم م

 .. ومرثی کنم ک یم  یرو تالف یکه زد  ی_اون روز مشت 

 ی.. خودش خوب مدیخط و نشان کش میتکان داد و با چشم برا  دواریبار تهد نیرا چند انگشتش
کردم و   یتوجه  یکه به تماشا نشسته بودند ب ی... به مردمدیرس ینم  یز یبه چ وهیش  نیدانست با ا

آوردم و در قفل   رونی ب  بمیرا از ج دیو کتم را از کناِر در برداشتم و کل  فی.. کدمیرا د ومرثیرفتِن ک
 .. نازی نداشت.. آخ پر  یاسم و رسم و صفت چیچرخاندم و داخل شدم.. حاِل خرابم ه
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رفتم..   شیو من پ  دیکش ی پنجره انتظارم را م فّک دردناکم نشست.. البرز پشتِ   یرو امی دسِت زخم و
  هیاز سم یدانستم.. خبر  ینداشتم.. م یچرخاند.. حال و روِز خوب  یدر را باز کردم و البرز به سمتم صندل

 و الماس نبود و چه بهتر..

 ترکه.. یالبرز.. سرم داره م خوابمیو م  رمیگ  یدوش م هی_سالم.. 

رها کردم و خسته   وارید یرا تا اتاق آورده بودم.. گوشه  فمی. کت و ک گرفتم.  شیراِه اتاِق البرز را پ  و
را باز کردم و حوله به دست گرفتم.. البرز را که در چهارچوِب   راهنمیپ یدکمه ها ِف ی.. رددمیپوف کش

پنجره انداختم و لِب  وشهگ یصندل  یحمام رفتن را زدم.. حوله را رو دِ یق یرو گرفتم و حت  دمیدر د
 کجا نداشتم.. خسته بودم..  چیخّط اعصابم بود.. راه به ه  یرو  دریح یتخت نشستم.. حرف ها

 _دا دا داش..

 از جانب البرز گفتم:  یکه داخل شد و من قبل از هر حرف دمیشن

 کردم.. یم یکه از خودمم مخف ویحس دی.. فهمد یفهم ویهمه چ دری_ح

را   یشِب لعنت  نیوقت بود.. چطور ا  یلیداد و تا صبح خ  یرا نشان م  عدِد هفت یعسل  یرو  ساعتِ 
 زانو خم شدم..  یرا عقب فرستادم و رو می حجِم موها یکردم؟! با دست همه  یصبح م

 .. شرمندش کردم.. ذارهیدخترشم رو دوشم نم ی_جنازه 

 دم.. شدن بو یدوشم نشست و من تکان نخوردم.. از درون درحاِل متالش یالبرز رو دستِ 

 ک ک ُک ّنه..   یم م م ی ی ین ن ناز ب ب با بّا ُر ُر ُر راض ض ی_ال الو ون ون د د .. پ پ پر ر 

از   شی خودم تکرار کردم.. بارها و بارها.. ب  یکه البرز به زبان آورد را برا ییو چندبار آواها نیچند
 تکرار..  اردهایلیم

 کنه" یم  یبابا رو راض  ناز ی"پر

کرد؟!  یم یرا راض   دریح نازی.. پرشدیبابا مدام در سرم اکو م یبلند کردم و به البرز زل زدم.. کلمه  سر
 را به هم گره زد.. آخ.. آخ.. می! بابا؟! و لبخنِد البرز ابروهادر؟یح
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ا نه من .. امیشب گذشته بود و خواب از چشِم من و البرز فرار  مهیزدم.. ساعت از دِو ن رونیاتاق ب  از
 یصدا دهی نرس رهیگرفتم.. اما دستم به دستگ شیرا در پ یبهداشت   سیزده بودم نه او.. راه سرو یحرف 
 .. پوزخند زدم و گوشم را به در چسباندم..دیبه گوشم رس یزنانه ا ینجوا

  یطاقت شده.. کِ  یب  نیای گفتم شما قراره ب ی.. از وقتدارِ ی_آره آقا.. همه خوابن.. فقط الماس خانوم ب 
 ! من درو باز گذاشتم..ن؟یایم

 هیتک  واریعمل کرد.. عقب عقب رفتم و به د اشفهیبه وظ  هیعمق گرفت.. پس باالخره سم  پوزخندم
شرشِر آب به گوشم  یگرفتم.. صدا نهیبازم را بستم و دست به س یدادم و منتظر ماندم.. دکمه ها

پ را خاموش کرد.. هنوز متوجه من نشده بود و من هر  و الم دیکش  نییدر را پا ی رهیو دستگ دیرس
گام به عقب پرت شد و   کیو  د یکش یبلند نیه دیبودم.. تا من را د  ومرثیک  دنِ یآن منتظِر سر رس

 قلبش گذاشت.. به لکنت افتاد.. یهر دو دستش را رو

 ... نجایا ی.. آ آقا ال الوند.. ش ش شما ای_وا

  اشدهیرنِگ پر شدیروشن م وارکوبیکه تنها با نوِر د یکیدر تار  یحتنزد.. من   یحرف  دیرا که د سکوتم
 .. دمید یرا م

 ! ن؟یخوا یم یم یز یش شده؟! چ یز ی_چ
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 ! دار؟یب ای_الماس خوبه؟! خوابه  

 بود..  صی در قابِل تشخ یِ که از ال یو نور  دمیاتاقم د یرا به دِر بسته  اشده یترس نگاهِ 

 .. ف فکر کنم که خ خواب با باشن..دونمی_ن نم

به جلو برداشتم که با ترس خودش را  یانداختم و گام ی نگاه میباال انداختم و به تلفِن دستش ن  ابرو
 پرت کرد.. ییبه دستشو

 .. هیسم رونی ب  ای_ب

 نکردم..  ی_چ چرا آقا.. ؟! م من که کا کار 

 تکان دادم و گفتم:  سر

 .. ای ن رونی اس و تا نگفتم بالم شی فقط برو تو اتاق پ دونمی_م

  دمیراه تلفنش را از دستش قاپ نِ ی زد و من ب رونی ب ییتند سر تکان داد و با ترس و لرز از دستشو تند
 و گفتم: 

 الماس..  شی .. برو پی_بهتره دهنتو ببند

زدم   رونیگفت و رفت.. دِر اتاق را که بست از راهرو ب یا دهیبر دهیچشِم بر هیتر شد و سم ظیغل اخمم
را    نازیبودم که پر ستادهیا ییپا انداختم.. حاال درست همانجا یدادم و پا رو هیآشپزخانه تک  وارِ یو به د

 ... دمیبوس

در   یدهم.. درست روبرو انیانتظار پا نیزمان برد تا به ا قهیکرد.. کمتر از پنج دق  یهنوز درد م سرم
 ستادیکه در را باز کرد عقب ا یسر و صدا باز شد و کس نی و با کمتر یو در به آهستگ ستادمیا یورود
من به  دنِ یبا د ا.. امدیکش ی م  گاریراحت بود که س الشی.. آنقدر خ دیمن را د ریبا تاخ  ومرثیو ک
.. با تکاِن  دم یضامنش را شن  دنِ یکش  یو صدا دیکه در را باز کرده بود اسلحه کش یو کس  دیچسب  نیزم

کردم..   ینگاهش م  نهی.. همچنان دست به سدیمرد اسلحه را غالف کرد و کنار کش ومرث،یدسِت ک
پا به داخل گذاشت و با   شیبه هردو نوچه ها ینگاه میبا ن   ومرثیدستم بود که ک نِ یب هیتلفِن سم 

  نیکه ماه به زم ییروشن بود و اندک روشنا نهی.. فضا تنها با نوِر آباژوِر کناِر شومستادیمتر فاصله ا کی
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و تلفن را به لب زدم و به راه افتادم. چند گام به چپ و چند    دمیباال کش ینیب   یشی.. نمادیبخش یم
 فوت کرد.. رازد و دودش   گارشیبه س یقی گام به راست.. پک عم 

 ! ومرث؟یک  یگرد یم  یز یدنبال چ  ی_نصِف شب و دزدک

شکالتش به مغز استخوانم   یگرفت.. دو گام به جلو برداشت و بو ی قیکاِم عم گارشیاز س  دوباره
 رسوخ کرد.. 

 گردم..  ی_دنباِل حقم م

 !؟ یو شبونه تصاحبش کن   یدزدک دیکه با هیمن؟! چه حق ی_تو خونه 

 آورد..  یخودش نم یسوخت اما به رو یم میفشاِر حرف ها  رِ یکالمم شد.. ز یطعنه  متوجه

 ..! دیدزد  دیرو با ی_ماِل دزد

 .. دمیخند کوتاه

که پسرتو از رو   ستمی .. من مثِل تو نی.. الماس رو تو خودت به من امانت داددم یرو ندزد  ی_من کس
کنه   یم یباز  ر یکه داره با دم ش  یاون  یدونست  ینم  ی.. ولیتا منو تصاحب کن  یبدزد  مارستانیتخت ب

 رفت من متاسفانه پسرتم و از خون تو..  ادتی .. ییو تو ستمیمن ن

به کتش زدم   یدلهره اما پر خشم.. دست یترس و ب یکنسول گذاشتم و جلو رفتم.. ب یرا رو هیسم تللنِ 
 کردم:  انیشمرده شمرده ب دیچرخ  یکه در ذهنم م یو حروف

که   راتتی از سِر هرکدوم از تقص ومرث ی.. کیخواست که تو نداشت یم  رتیخواست.. غ یم  ی_مردونگ
چون البرز   یگذرم.. فکر کرد ینم  یناخواسته در حّق البرز کرد ایکه خواسته  یبگذرم، از سِر گناه

  و! تو روش از خواستِن من ؟یبهش گفت  یفهمه؟! چ  یتحرکه عقل نداره؟! حرفاتو نم  یساکت و ب 
 !؟ی هست ی! آخه تو چه جور جونور رت؟یغ یب   یبودنش گفت یل یطف

 داد که از کجا خبر داشتم.. یابرو باال انداخت.. داشت افکارش را نظم م ناباور

 گذرم از حّق البرز..  ی.. آخ که من نمیهست ی.. خوِد البرز گفت که چه لجنومرث ی_خودش گفت ک

 اما نزدم.. ازم فاصله گرفت و حق به جانب پشت کرد:  دیمشت شد و مشتم لرز دستم
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و الَلم ِشفا   لی کنم؟! سور و سات راه بندازم و تو بوق و کرنا جار بزنم که پسِر عل کاریچ دی_االن با
 .. الماس کجاست؟! نجامیا یا گهید زِ یگرفته؟! من واسه چ

  یلیو فکم بشدت منقبض شد.. خ برابر کرد نیمرد خشمم را چند یمرد.. واژه   نیفشرده شد.. ا قلبم
نکنم اما خونم به جوش و خروش افتاده بود و دلم  ی نزنم.. کار  یکردم که حرف  یخودم را کنترل م

 : فتمگ ومرثی پشِت در بودند و من رو به ک ومرثیک یخواست.. هنوز نوچه ها  یگرفتِن گردنش را م

کنم  یونه واسه من.. خوب بلدم کار _سور و ساتش بمونه واسه من.. جار زدن تو بوق و کرنا هم بم
..  نیکاراتونو پس بد کیبه  کی .. چنان تو بوق و کرناتون کنم که تقاِص یدنباِل سوراخ موش بگرد

 ... خبری از خدا ب یهم تو هم اون عمو

رو به افول بود اما هنوز از ژسِت باال به   یچراغ نکهی.. با ادیزد و به سمتم چرخ یصدادار   پوزخندِ 
 کم نشده بود.. نش ییپا

  انیآدمام ب  ای یگیروش.. الماس کجاست الوند؟! م نمیبراومدم.. ا  یهمه سال از پِس هر مشکل نی_ا
 آرامش برادرت به هم نخوره الوند!  خوامیکنن.. من م کسرهیو کارو 

 انداختم... ینگاه  میاسلحه بود ن یکه دستشان رو  و به هردو مرِد پشِت در دمی کش شمیبه ته ر یدست

 شطرنجت نبودم.. اما االن من خوِد شاهم.. درست مقابلت! ی_اون همه سال من جزِو مهره ها

کرد.. به  یباخت را قبول م دی کرد.. ناچارا با یخورده بود که باور م   یداشت.. آنقدر از من باز  باور
 داد.. ریی که لحنش را تغ دمیوضوح د

باعِث افتخاِر منه.. تو  یسیمن وا یکه تو رو یشد یاندازه قو  نیتا به ا نکهیاشه الوند.. قبول.. ا_ب
 .. پسِر خلِف من..خوامیکه من م یهست  یهمون قایدق

 را پشِت دستم پنهان کردم.. تمام مدت حواسم به آن دو مرد مسلح بود..  لبخندم

  نقدریبه جز من ا چکسی .. حرف تورو هومرثیک یگیم  یچ  دونمیپدِر ناخلف! م هی_آره.. پسِر خلِف 
 ...ذارمیبخشم.. با تو، پا تو بهشت هم نم  یمن به خاطِر البرز نم  یفهمه.. ول ینم  قیخوب و دق
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فرو رفت   بش یکه در ج یشد و من ناخواسته دست کی.. نزددیکش یش زبانه مداشت از نگاه  خشم
  یچاقو یِ ز یگام عقب رفتم و ت  کی  دیکش  رونی انداخت.. دستش را که ب نیزم یرا رو  گارشیو س دمید

 دستش چشمم را گرفت.. 

 .. ادی.. با من م اریاالن الماس رو ب نی_هم

که پا به خانه گذاشتند و هردو اسلحه را  دمیکردند و د دا یدل و جرات پ ومرثی دو مرد با حرکِت ک آن
 کج شد..  یتازه کردم و لبم به پوزخند  یبه سمتم نشانه رفتند.. نفس

 .. ومرثیک رونیمن گمشو ب ی_از خونه 

 به جلو برداشت و گفت:  یسمِت راستش گام  مردِ 

 االن..  نی.. هماری_دوست ندارم دست به خشونت بزنم.. خانوم رو ب

.. آِب دهانم را قورت دادم و یعقاب   یِ نیکم پشت و ب  یاندازش کردم.. چهل ساله با موهابر خوب
 شدم..  نهیدوباره دست به س

 _الوند؟!

 آورد..   نییجلو آمد و چاقو را پا  ومرثیک

مذاکره   ی خواستیرو بهم بگو.. مگه نم اسری ی.. جااریبشه.. الماس رو ب ختهیخون پسرم ر  خوامی_نم
 .. اسری .. الماس و نهیا من ِط ی ! شرا؟یکن

 ثابت شدم.. ومرثی ک یتفنگ ها در گردش بود و در آخر رو یهردو لوله   نِ یب نگاهم

کنم الماس   ی .. قبول میالبرز رو نگه دار  ینگه دارم.. مثِل تو که نتونست نجایتونم الماس رو ا ی_من نم
و قبولت کرد و مارو دور انداخت پس   ی دونست تو قاتِل خانوادش یاون همه سال م ی.. وقت یرو ببر 

دست من   ونکنم.. ا یتونم بهت کمک یمن نم  اسری یخودت بمونه.. اما درباره   شیهمون بهتر پ
  دریمذاکره با ح زِ ی م یپا دی.. درمورد اون بارمیگ  ینم یم یتصم  چیو من درباره سرنوشتش ه  ستین

 .. ینیبش

 داد و من گفتم: یشاره ابه هردو مرد ا   ومرثیک
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 الماسو برات حاضر کرده..  کتیجاسوِس کوچ  ه، ی.. سم یی_اتاِق روبرو

و  ستادیگام فاصله ا کی با  ومرثی.. کشدمیداد و من مانع نم  یم حی .. الماس رفتن را ترجدمیخند و
باز و   ی.. صدادمیدستش درست مقابِل د یبود و چاقو  نیی کتفم نشست.. من سرم پا یدستش رو

 ..دمیو چشم باال کش دمیرا شن هیآمدِن الماس و سم  رونیبسته شدِن در و ب 

 ! ومرثیسوالمو بده ک هی_جواِب 

 افتاد.. نی چشمش چ ی گوشه

 _چرا من آره، البرز نه..؟!

  یر یخ چیو به آغوشش فرو رفت.. ه دیبه سمتمان دو ومرثیک دنِ یکه پا به سالن گذاشت با د الماس
 ..میرو شیپ یکرد؟! رو گرفتم و از صحنه   یبودم.. مرد بغض نم دهیاز پدر و مادر ند

 !م؟یکه بر نیای _آقا.. نم

 آهسته لب زد:  ومرثی که ک دمیکرد و شن   یم هیدوباره گر الماس

 .. یکه بهش تعلق دار  ییخونه.. جا میریم می_آروم الماسم.. دار

من دست الماس را   ی رهینگاِه خ رِ یجلو آمد و با ترس و لرز و ز  هیسم ومرث،یدست ک یاشاره  با
 گرفت و با خودش همراه کرد..

 که من داشتم.. یتو وجودت دار  و یزی_چون تو همون چ

 بود.. شک نداشتم... داریرا گفت و رفت.. البرز ب نیا
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باز   مهی در ن یردم که از الک یعمارت نگاه م یبودم و به محوطه  ستادهیالبرز ا یکناِر صندل  درست
 جلو آمد و دست دراز کرد و با درد فشردم.. ی.. مشهددیکش یسرک م

 شده؟! ی_خدا بد نده آقا الوند.. دستتون چ

 جواب دادن به سوالش گفتم:  یو به جا دمیرا پس کش دستم

  نازیداره به پر یوتراپیزی سرم شلوغه.. البرز امروز عصر نوبت ف کمی _البرز رو ببر اتاقش.. من امروز 
 .. یکن مشهد یادآور ی

 یدسته ها یو مشهد ستادمیندارم.. تنها سر تکان داد و من کنار ا یشد که حال مساعد متوجه
 را گرفت... از عمارت رانده شده بودم..   یصندل

 ..گمی_چشم.. حتما م

 به جلو برداشتم و رو به البرز لب زدم:  یگام

 فکر نکن باشه؟! یچ ی_به ه

 خشکش را تکان داد و من جلوتر رفتم.. یها لب

 _ّم ّم ّم مر را ّق ّق ّق قب ّب ّب ّب ّب...

 دست به کتفش زدم و گفتم:  نانیکرد و من با اطم ری باش گ یکلمه  یزبانش رو و

 _مراقبم.. باشه مراقبم.. 

 که با لبخند گفت:  دمی را شن  یمشهد یصدا
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 شهی.. انشاهلل عمر باعزت به هردوتون بده آقا.. من همشهیخوب م  یلی_خداروشکر البرز داره خ
 و سالمتتونو خواستم.. یخوشبخت

 لبخند زدم:  یشینما یراست کردم و رو به مشهد قد

 برو داخل..  گهی.. دی_ممنون مشهد

بود  یپتک قایبه لرزه افتاد و بسته شدِن در عمارت دق بمی ان داد و از کنارم گذشتند.. تلفن در جتک  سر
 .. عارف بوددمیکش رونیبر فرق سرم.. تلفن را ب 

 شده عارف؟! ی_سالم.. چ

 !نجا؟یا یای سر ب هی یتون  ی_سالم.. م

  نیبه ساعتم انداختم.. ده صبح بود.. اخم کردم و از عمارت فاصله گرفتم و تا کناِر ماش ینگاه مین
 رفتم..  شیپ

 اومده؟! شی پ  ی! مشکل؟یی_کجا

نداشتم  نانی بودنم اطم بی هنوز به تحت تعق نکهیرا چک کردم.. با ا ابانیکرد و من دو طرِف خ  مکث
 ن نشستم..واجب بود.. در را باز کردم و پشت فرما اطیاما احت

 .. ستی ن ی _خونم.. نه مشکل

 سر پروژه!  ای  یشرکت باش  دیکردم با ی_فکر م

 فوت کرد..  یرا در گوش   نفسش

 !؟ی ایمعتمد.. م هی.. نگران نباش اونجا رو سپردم دست گردمیو برم گمیکارمو م  یای_اگه تو ب

و استارت زدم و به  دمیکش  ی.. پوف نامحسوس زدی .. عارف مشکوک مدمی کش شمیبه ته ر یدست
 ..دمیکش نییرا پا  ری کمربندم را بستم و آفتابگ یسخت

کارت اونقدر واجب باشه که منو تا خونت   دوارمیبرسم.. ام  کشهیطول م  کمیعمارتم..  کی_نزد
 ...یبکشون 
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 ..ی.. کوتاه و جددیخند

 _واجبه مردک..

انداختم..  یکنار  یصندل   یکردم و رو  کردم و به راه افتادم.. تلفن را قطع تیدست فرمان را هدا کی با
پر بود و حرف آخر   دریمغزم از ح یسلول ها یپشت سرم بود.. همه  یها ن یمدام حواسم به ماش

  ندِ بود.. به حتم من فرز  دریرفت.. حق داشت.. حق با ح  یخط اعصابم رژه م یرو قای دق ومرثیک
.. فکم  دیفهم دریگفت را داشتم و ح یم ومرثیکه ک ینامفهوم  یبودم.. همان نقطه   ومرثیناخلِف ک 

  موتیشدم.. ر ادهیرا پارک کردم و پ نی آپارتماِن عارف ماش یمنقبض شد و خودم را لعنت کردم.. روبرو
  دینکش  ی.. زنگ در را فشردم و طول ستادمیدر واحد عارف ا یرا فشردم و با آسانسور باال رفتم و روبرو

 که در را باز کرد.. 

 تو..  ای _سالم ب

داد.. قصِد رفتن داشت.. قدم به داخل گذاشتم و  یجذبش خبر از آماده شدنش م یمردانه  راهنِ یپ
 به در گذاشتم و گفتم: کی نزد زِ ی م یرا رو فمیک

 _سالم.. کجا؟! 

 ..گهیشرکت د  رمی_م

را به دست گرفت و کفش   فشی ماندم.. کت و ک رهی باز رها کرد و من به حرکاتش خ مهی را ن در
 کردم و گفتم:  زی.. مشکوک چشم ردیپوش

 عارف؟!  نم ی_اومدم که رفتنتو بب

مکث کرد..   یلحظه ا یو برا ستادینداشت.. درست مقابلم ا نانیکرد و انگار هنوز از خودش اطم  مکث
 .. دمیصورتم گذاشتم و پوف کش یشناختم.. هردو دستم را رو یطرِز نگاه را م نیا

 _عارف؟! نگو که.. 

 _الوند؟!
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  یعارف سر   یو پر حرص برا یو عصب انداختمینگاه هم ن میپشِت سِر عارف ن  یآشنا  یبه سمِت صدا و
از   یآمد و من شبح  کیانداخت و نزد نییچرا.. سر پا   دمیبه تاسف تکان دادم و با همان نگاه پرس

 .. دمید نازیپر

  هیدختر   نیا خورمیخواستم تورو تو عمل انجام شده قرار بدم.. اما قسم م ی_الوند؟! به خدا من نم 
باهاش    نیتسلط داره! نتونستم رد کنم.. بش یکیتو قانع کردن داره.. حداقل رو من  یی قدرت ماورا

 .. هیحرف بزن.. حرفاش منطق

و آمد.. در پشِت  جل نازیبه کتفم زد و از کنارم گذشت و شبِح پر یجز اخم نداشتم.. دست  یواکنش چیه
دو نفر گردباد بودند..  نیپروا به سمتم گام برداشت.. عمل انجام شده؟! ا یب  نازی سرم بسته شد و پر

 طوفان...

 _الوند؟!

  یشدم.. از اشک رهیخ  اهشیس یو من باالخره به چشم ها دیلرز یاز بغض م  ش ی صدا یِ لعنت  یتارها
 ... زدیبرق م  شدیکه تازه داشت متولد م 

 .. الوند؟!زدمی باهات حرف م دی_از عارف ناراحت نباش.. من مجبورش کردم.. با

و گوشت و   راهن یمتصاعد شده از کِف دستش کت و پ  یِ نشست.. گرما  امنهیس  یبلند کرد و رو دست
 .. رو گرفتم و لب زدم: دیپوست را رد کرد و به قلبم رس

به رابطمون   یچه لطمه ا یکارت دار  نیبا ا یفهمی .. تو نمنازیپر یدیقرار م یبد  تی منو تو موقع ی_دار 
 ! یزنیم

  نازیکرد.. پر دنیشروع به بار شیرابطه اما چشم ها کیاز جمع بستِن من و خودش در   دیخند  لبش
 بود.. یبهار  یبه ابرها هیشب

بهم نگفت   ی .. کسیو چرا منو از خودت روند یدیچرا جوابمو نم دونمیکنم.. م ی م کاری چ دونمی_من م
 ..دهیفهم زویبابا همه چ دونمی .. من مدمیخودم فهم 

جدا کردم.. ازش فاصله گرفتم و درست وسِط سالن   امنه یشدم اما دستش را گرفتم و از س  متعجب
 ..ستادمیا
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 ! ؟یکن یکار  چیه یخوای ! نم؟یباش ینطور یتا ابد ا یخوا  ی.. میخوای_الوند؟! م

به   دمیکردم تهش رس یتوان داشتم گذاشتم.. تو رو از بابات خواستگار  ی! هرچناز؟یکنم پر کاری_چ
... بهتره بگم دخترشو به پسِر  ستمیپسرش ن  ی.. البته االن حتدهیبابات دخترشو به پسرش نم نکهیا
 !دهینم ومرثیک

دوباره مقابلم   نازی فرو بردم که پر میموها یام را الدستم را به کمرم زدم و دسِت بانداژ شده کی
 به همان رنگ.. رو گرفتم و گفتم:  یو تاپ دی.. شاِل سفیخ ی نِ یو شلواِر ج  یآب ی... مانتوستادیا

 ..یباز کرد  یباز  نیعارف رو هم به ا ی_بهتره من برم.. پا

 !؟یکن  یتالش  یخوایبود؟! تو نم ن یهم یعنی_

 ... دمیو پوف کش! گره کراواتم را شل کردم  د؟یفهم ینم چرا

 بزن.. توی! حرف اصل ناز؟یپر یخوایم ی_چ

خوردِن شالش توجهم را    زیاش با لپوست گردن و استخواِن ترقوه یِ دیانداخت.. سف نییسر پا مغموم
 جلب کرد.. رو گرفتم.. 

 .. زنمی .. اگه الزم باشه با بابام حرف میدون ی_الوند من تو رو دوست دارم.. خودت هم م 

 .. ابدا..خواستمینم

 ..یگیکلمه نم  کی ی_نه.. حت

کرد.. من هق هِق  یمبل نشست و با دست صورتش را مخف یدسته  یخورد و فاصله گرفت.. رو جا
 ..دمیشن  یاش را مآهسته

 دمی رو بسپر به من.. بذار من درستش کنم.. قول م هیقض نی_برگرد عمارت.. البرز اونجاست.. ا
 نکن..  یار چکی.. فقط تو هنازی درستش کنم پر

.. بلند شد و به سمتم  دمیاشکبارش را د یکه سربلند کرد و من چشم ها دیدر دلش تاب  یدینوِر ام  انگار
 .. سوختیبودم.. پوستم م ستادهیحرکت ا  یآمد.. من هنوز ب
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  ی.. من تو اون خونه حال خفگدهی ناراحت بود.. مامانمم فهم   یلی! الوند بابام خ ؟یزنی_با بابام حرف م
تو رو از   خوام یتونم و نم  ینگاه کنم.. الوند من نم یکس یتونم تو رو یکردم نم ینگار کار بددارم.. ا

 کن... شیدست بدم.. با بابام حرف بزن و راض 

  یراض  دریبودم.. آخ.. ح  ینداشتم.. عصبان  دنیچه؟! توان پرس یرعلیدانست؟! ام یهم م نیپرو یحت
شد و   کتری تکان دادم.. بهم نزد د ییبه تا یسر  نازیپر ینگه داشتن چشم ها یراض  ی.. اما براشدینم

گرد شده  یکرد؟ با چشم ها ی .. داشت با دِل من چه مدمیرا به وضوح د ش یمن تار به تاِر موها
 فرستادم:  رونیبراندازم کرد و من نفِس حبس شده ام را به همراه جمالتم ب 

خودم شرمنده شم.. فقط از حسم نگفتم و انگشت اتهام االن   یجلو  خوامینکن.. نم نکاروی_ با من ا
 .. یمتیبه هر ق ارمیباشه... من به دستت م  قتیاتهام حق نی ا خوامی سمِت منه.. نم

.. کم کم داشت درک  دیفهم  یدوست داشتم.. حرفم را م دیچرخ  یم اهشیس ی ها هیکه در قرن یز یچ
و قلبم به کوبش افتاد.. ازش فاصله   دیکرد.. خوشحال بودم.. چشم بست و انگشتم را نرم بوس یم

 گرفتم و پشت کردم.. 

 ! ؟ینگام کن یخواینم  یالوند؟! االن حت ی_باشه.. ول 

 خواستم.. اما.. یم

 من برگردونمت عمارت؟! ای یتون  ی_م

سقف و باوجود آن  نیا ریال که ز*". حا دیلرز یم فی.. لبش خفدمیکرد و من به سمتش چرخ  مکث
خواست...  یدادم.. دلم بغل کردنش را م  یخواستم... از دستش نم  یرا م نازیهنوز پر یر یهمه درگ

آمد.. دستم را  یسربلند کرد و به دنبالم تا کناِر دِر خروج  دهیترس نازیفاصله گرفتم و پر شتریازش ب 
 .. ستادمیگرفت و من ا

 کنه؟! ی_هنوز درد م

  یگرفته بود.. اگر آنقدر نم میتوان از پاها شیچشم ها یو سرخ  تی.. معصومدمیش چرخسمت به
 خواستمش *"

 نه..  گهی_د
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وجودم در   یانصاف بود.. دستم را بلند کرد و به لب زد و من چقدر توان داشتم .. ذره ذره  یب  نازیپر
  ییپروا یب  نازیکرد... پر ی! لعنت بر عارف که خودش مرد بود و درک نم د؟یفهم یتکاپو بود و چرا نم

.. حّس  شدمینم اسریدهانم را قورت دادم..  یخواست.. آِب نداشته  یم ییپروا یکرد و دلم ب  یم
خواندم و خدا عارف را   شی... سر بلند کرد و احساسش را از چشم هانازیبود. پر  نیریحضورش ش 

ثابت ماند.. حّس بغل کردنش به مغزم   شیچشم ها یبردم و نگاهم رو لعنت کند.. سرم را جلو 
 چشم بست.. لب زدم:  نازی... جلوتر رفتم و پردادیدستور م

 !ارم یبه دستت م  یمتیکنم.. به هر ق یم یمن راض درویجنگم.. ح یم ا یبخاطرت با دن  نازی_پر

چشمش  یکه اشک از گوشه   دمی باالخره چشم باز کرد و من د نازیو عقب رفتم.. پر  دمیدست کش و
سرخش   یداد و گونه ها ینشان م یرا به خوب  جانشیه  اشنهیس یشدِن قفسه  نیی.. باال و پا دیچک

 گفتم:  یرا به دست گرفتم و دستور  فمیو ک دمیکش ی قیحالم را خراب تر کرد.. پوف عم

 کار دارم!  یلی عمارت.. منم شرکت خ  یبرگرد  دیبردار.. شالتو مرتب کن.. با  فتوی_ک

به در   کینزد ی نهی برگشت و شالش را در آ  یرنگ  دیسف یِ دست  فیزود با ک  یلیسر تکان داد و خ عیمط
داشتنش را دادم که حاال   ی... به خودم وعده  دمید یرا م شیگونه ها یمرتب کرد و من هنوز سرخ

 وبودن، عشق بود و مقدس.. پاک بود  دریخارج از دختِر ح  نازیلحظه ازش گذشتم.. پر نیو ا
 کردم... یمعصوم.. من خرابش نم
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  یاعصابم رژه م یآوردم.. دستم عرق کرده بود و سوزشش رو رونشیو ب  دمیدوِر بانداژ را کش  چسِب 
ودم خالص  وج رانگرِ یکرد تا از حِس و یحالم را بهتر م   یک یو سکوت و تار ییتنها یکم  دیرفت.. شا

  یادیگذشته بود و من مدت ز مهی ساعت از شب خلوت بود و چه بهتر.. ساعت از ن نیشوم.. شرکت ا
کنم و   یخال یز یداشتم فکرم را از هر چ  یکردم و سع  یچراغ ها نگاه م یرا پشِت پنجره به سوسو

..  دریمقابِل حبود مگر  فتادهیچند مدت مغزم ابدا از کار ن نیدانستم ممکن نبود.. ا یخودم خوب م 
گلو کشتم..   درام را در هم کرد... آخم را چند بار دست راستم را باز و بسته کردم و سوزشش چهره 

بودنش را   فیو کث  یهم خون  یک یدر تار یرا به حرکت وادار کردم و بانداژ را که حت میباالخره پاها
که به  یدر باز شد و عارف را پشِت هجوِم باد کبارهی دادم در سطِل زباله انداختم و  یم  صیتشخ

در را از   ی رهی و دستگ ردمکث ک هی.. فقط دو ثاندمیشدِت باز کردِن در به صورتم خورد د یواسطه 
 به داخِل اتاق برداشت..  یو پوف کشان گام  دیکش رونیدستش ب

فتم امتحانش ضرر  گ  یول یستی فکر کردم ن دمیکه چراغ اتاقتو خاموش د رونی! از ب ؟یینجای_تو ا
 !؟یکن  یم کاری چ نجایا یینداره.. تنها

و پشت به عارف    یصندل یجواب گذاشتم و باالخره بعد از ساعت ها سرپا ماندن رو   یرا ب عارف
  یم قیعم یکه در را بست و به سمتم آمد.. مدام نفس ها دمینشستم.. چراغ را روشن نکرد و شن 

 ..دیکش

حِق توئه تو هم حّق اون.. کم به خودت    نازیخواستم.. پر  رتوی من خ! الوند به خدا ؟ی_از من ناراحت
داد  حی تو خونه توض  طشویشرا یتموم بشه؟! وقت یهمه چ  ینجور یکه حاال بخواد ا یسخت گرفت 

 ...دمید

 : دم یحرفش پر انِ یم به

 عارف.. ستی_سِر اون ن

  یدسته  یزدم و رو  یشانیکنارم نشست.. دستم را به پ یصندل   یرا حس کردم و باالخره رو تعللش
 بود.. دمی گذاشتم.. اما ران و کفِشش مقابِل د یصندل

 شده؟!  ی_پس چ
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 نزدم..   یرا نامحسوس فوت کردم و حرف نفسم

.. البرز با اون حالش  گهیطرِف د ه یطرف.. الماس از  هیاز  ومرثینه.. ک ایسوالم درسته  دونمی_اصال نم 
..  میشدن.. از کار هم که عقب افتاد هتیبرعل  یهاست... کّل عمارِت بازرگان هم که انگار تو عمارت تن

 !؟یکن  کاریچ یخوای! م؟ یدار  ینشده.. الوند.. فکر  یشده بگم چ یبپرسم چ نکهیا یجا دیبا

 به زبان آوردم:  یبه سخت خوردیکه از صبح مغزم را مثل خوره م یفکر 

 نه؟! ای دونهیم ی ز ی چ انیجر نیاز ا یرعلی که ام ی_تو خبر دار 

آشفته به  شی .. موهادمیدستم برداشتم و به سمتش چرخ  یشد و من سرم را از رو یطوالن سکوتش
کرد.. از نگاهش   یکار م شتریب شهی از هم نروزهایچشمش گود افتاده بود.. عارف ا رِ ی و ز  دیرس  ینظر م
 نگرفتم و دوباره سوالم را تکرار کردم:  یجواب

 داره؟!  _خبر

.. گفت به تو هم بگم خوب دیمنو چسب ی قهیاز دستت شکار بود.. امروز سر پروژه  میل ی_داره الوند.. خ
 بلده حسابتو کف دستت بذاره! 

 سر تکان دادم و از جا بلند شدم..  یعصب

 ! ؟یکن کاریچ یخوای_الوند؟! م

را به دست گرفتم    فمینداشتن کشدار شده بود... ک ییراه به جا نی.. چقدر ایلی خسته بودم.. خ  یلیخ
 برداشتم.. ی و کتم را از چوب لباس

تو براش   هی.. رهی بابات دامن منو بگ  نی_برگرد خونه عارف.. انقدر شب و روز دنبال من نباش که نفر
 .. ای .. عارف دنبالم نرمی اونم من ازش بگ خوادیدلم نم چیه یموند

 تر از قبل گفتم:  یواج براندازم کرد و من جدکه بلند شده بود هاج و  عارف

  کمیافتادم..  یدونستم تو چه طوفان یدارم.. از اول هم م ییفکرا هی_نگران نباش واسه بازرگان ها 
خونه خودم.. فردا صبح    رمیعوض نشده.. تو برگرد خونه منم م یز ی چ یزودتر از موعد اتفاق افتاد.. ول

 ..هیهفته سکوت کاف  هی.. زنمی حرف م  یرعلیو ام  دریبا ح 
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 رفتم..  شی به سمِت در پ و

 !؟ی تند نرفت کمی_الوند؟! 

 ..شدیم دهیکش نیزم  یرو بایتقر میزدم.. پاها   رونی و ب دمی کش نیی را پا رهیدستگ

 !ری خودمو هماهنگ کنم.. شب بخ دیرو دوِر تند افتاده با  یزندگ ی_وقت

 ! ری_شب بخ 

بودم که اول  دهینرس نمیشدم.. هنوز به ماش نگیپا به آسانسور گذاشتم و وارِد پارک  یمعطل یب و
 یرو ایلبش خاِر چشمم شد.. واقعا دن یگوشه  گارِ یته س یِ .. سرخ دمیرا د یرعلی و بعد خوِد ام نیماش

و   فیرا سپر کرد.. ک امنه یاش سو دسِت مشت شده د یبار  یدوِر تند افتاده بود.. از نگاهش خون م
  ،یجانم را گرفت.. حرص  قشی گام به سمتش برداشتم.. پِک عم کیگذاشتم و  نیماش  یکتم را رو

من با   یانداخت و با زل زدن در چشم ها  نیزم یرو مهیرا ن  گاریسر تکان داد.. س نیخشمگ  ،یعصب
شدِن  تهباز و بس یبرنداشته بود که صدا گارشیس یکفش به عمرش خاتمه داد.. هنوز پا از رو

صحنه سکوت کرده   نیا دنِ ی.. انگار او هم با ددمیعارف را شن یانسور به گوشم خورد و گام هاآس
... باالخره ستادیگام فاصله، عقب تر از من ا کی و عارف با   دمیرا به پشِت سرم د یرعل یبود.. نگاِه ام

 ینفس ها یا.. صدستادیمتر فاصله ا کیگرفت و به سمتم آمد.. با  نیرا از ماش اشه یتک  یرعل یام
 خش دار و خسته و گرفته بود:  شیاخم نداشتم.. صدا یکردم و من حت  یحس م یعارف را به خوب 

  رِ یکه کردم معذرت خواستم و ز یی_بهت گفتم داداش.. جلوت سر خم کردم.. واسه جبران کار و خطا
به  دنمیکش گاریس نیاز هم  ی.. حتیدستت تو اون خراب شده مشغول به کار شدم تا بلکه منو ببخش

 خاطر تو گذشتم.. 

.. دمید یرفتارش را به چشم م رِ یی بود.. حاال علِت تغ نهیبه تک حروفش پر از نفرت و خشم و ک  تک
 گفت:  یرعل یواقعا بزرگ شده بود.. عارف رو به ام  یرعل یام

 .. ستین  یمناسب ی کاِر.. جامحلِ  نجای_ا

به   زیگره کرده ت یزد و با ابروها یتلخ  شخندِ ین یرعل یدست بلند کردم و عارف سکوت کرد اما ام  من
 را محکم گرفت..  راهنمیپ ی قهیسمتم آمد و 
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 ! ناز؟ی نه.. خواهرررررم؟! پر چکسی_الللللووووونننننددددد؟! ه

رِگ   دمی.. ددیلرز یم راهنمیپ ی قهی ی.. مشتش روبا دست به عارف عالمت دادم تو دخالت نکن من
گردنش رد انداخت و من لب   یتا رو اشقهیشق یعرق از گوشه  یرا.. قطره ا رتشیغ یورم کرده 

 زدم: 

 ... میزن  یحرف م ی .. بذار آروم که شدیرعلیام یا ی_االن عصبان 

 کرد.. دا یپ انیزهر داشت و در عروقم جر پوزخندش

..  یشدم.. االن آرومم.. برو خداتو شکر کن همون لحظه جلوم نبود  یچه حال دمی شن  یوقت  یدون  ی_نم
 نامرد خواهرم؟! 

 مراقب حرف زدنت باش..  یرعل ی_ام

گام دور شد..  کیمن را رها کرد و  ی قهی یرعل یتر شد و ام کیکرد.. نزد یعارف دخالت نم  کاش
 سرِخ سرخ بود.. یرعل ی.. امدمی کش راهنمیبه پ یدست

 .. یبش مونینزن که بعدا پش ی_حرف 

 فوق العاده کنترل شده رو به عارف لب زد:  ییصدا با

بزنم که بعدا نتونم جمعش کنم.. طرف حساب من تو  یحرف   خوامی_تو دخالت نکن عارف.. نم
 .. الونِد... یستین

کرد..   یم امی عصب   گاریتنِد س یآشفته تر.. بو  شهیاز هم شیچروک شده بود و موها ی رعلی ام راهنِ یپ
دادم.. هر   یحق م  نباریا یرعلیدانستم.. به ام یخودم هم نم  یرا حت  زدمینم یچرا حرف نکهیحاال ا
 .. ی.. هر برادر دیرس ی حال م نیبه ا یبرادر 

  یا گهی! دختِر دناز؟ینامفهومت به من نگاه نکن.. بهم بگو چرا پر یبا اون چشمها ینطور ی_تو الوند.. ا
اگر من بفهمم ممکنه چه   یمن، واسه دخترش بلغزه؟! فکر نکرد یبابا ی پات تو خونه قاینبود که دق

 بدم؟!  نازیدست خودم و تو و پر یکار 
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و نفسم هماهنگ نبود.. دوباره به سمتم آمد و من نه از سِر   دیتپ  ی! قلبم نمزد؟ی حرف م  یچه لغزش از
 را شکافت.. امنه یس دشی انداختم.. انگشِت تهد نییشرم اما سرم را پا

چشمت   شی! از چند وقت پ ؟ی شد با تو بود؟! باتو بود الوند؟! از کِ  ادهی پ نتیکه از ماش  ی_اون شب 
 ! سرم گذاشتم؟ یرت ی غ یدنبال خواهرم بود و من کاله ب

  یتن و بدنم فرود م یکردم.. خشمش مثل مشت رو یگردنم حس م  یرا درست رو  یرعلیام دست
 د یتپ یآمد و قلبم هنوز نم

و   سوزمی .. دارم میلعنت  رمیگ ی م شیو خواهرم.. دارم آت  یبرادر بزرگترا رو در آورد ی_واسه من ادا
تونم اون حس احمق بودنمو مشت کنم و    یسرت داد بزنم.. نم تویحرص و عصبان  نیتونم ا ینم  یحت

سر خودم و تو   ییکنم تا بال کاریکنم تا خودمو آروم کنم.. چ کاری چ دیبکوبم تو صورتت.. الوند.. بگو با
.. خواهرم و برادرم... آخ الوند گنیکه همه م ویمردم نگاه کنم و تحمل کنم حرف ی ! تا بتونم تو روارم؟ین

و مِن خر   یکرد  ی.. خوب منم منم میزدی که خوب حرف م شهی! هم؟یگینم یچی .. چرا هزمسویدارم م
 ... دمیفهم ینم

  یاز چراغ ها یکی مشت شد..  امنه یس یرو  یرعلیبه جلو برداشت و دسِت ام ی کردم عارف گام حس
شده   شتریب  شیسرِخ چشم ها ی.. رگه ها دمیو من چشم باال کش زدیمدام چشمک م نگیسقِف پارک
 .. زدینبض م شیها قهیبود و شق 

  یدونیباال و دفترتو رو سرت خراب نکنم؟! م امی تا ن رمیچند ساعته که دارم با خودم کلنجار م یدونی_م
شد؟!  ی بود و چ  یواسه تو چ  نازیو پر نازیتو واسه پر  ادین  ادمیکنم تا  یچقدر دارم خودمو کنترل م

رو    ایدن یِ رت ی غ یب  که دیبه رخم کش یجور  هی.. دمی.. از بابا شن یبه روزم آورد یچ  یفهم  ی مطمئنم نم
 سرم آوار شد.. 

گام عقب رفتم و به کتِف عارف برخورد کردم و رو به عارف   کیو   دیکوب امنهیهر دو مشتش به س با
 تنها لب زدم: 

 _برو..

 را صدا کرد:   یرعلیکه عارف همزمان با داد اسِم ام دمیشن

 !؟یل رعی_ام
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به عارف   ینگاه  می.. با ندیبار  یخشم و بغض م شی از خنده ها ی.. حتدی پر درد خند یرعل یام و
 فاصله گرفت و گفت:  یگام یت یو با نارضا یخواهش کردم برو و عارف عصب 

 بکن..  یخواست ی_زود قضاوت نکن.. حرف الوندو گوش کن بعد هرکار 

و نگران   ی.. عارف ناراض دیبلندتر خند یرعل یانداختم و ام یمشت شد و پر خشم به عارف نگاه  دستم
 ی قهیخوابزده  یها وانهیمثِل د یرعلی تکان داد و باالخره نفسش را پوف کرد و دور شد.. ام یسر 

ش را  و نفس  دیکوب اشقه یداد و با کِف دست به هردو شق یرا از گردنش فاصله م  راهنشی باِز پ مهین
که  دمیبه سمتش برداشتم و د ی گردنش ورم کرد... گام یچنان پوف کرد که صورتش سرخ و رگ ها

 عارف پشِت فرمان نشست.. 

 !؟یرعل ی_ام

 اکو شد:  نگیپارک   یِ خال یو چندبار در فضا نی چند ادشیفر یصدا و

 ...اااااااااریالوند.. ن اری.. اسِم منو به زبونت ن اری_اسِم منو ن

  یرعل یو ام شد یکردم.. فضا مدام روشن و خاموش م یعرق بودم اما من تپِش قلبم را حس نم  ِس یخ
 گردنش را به مشت گرفت و به سرفه افتاد..

 .. آخ الوندددددد... شمی_دارم خفه م

انعطاف پسم زد و بلندتر و کشدارتر   یمحکم و ب دهیبه سمتش رفتم و دستم به کتفش نرس  نگران
 سرفه کرد.. 

 ! ؟یرعلی _آروم پسر.. آروم.. ام

به  کی.. ستادیبر من صاف و محکم ا هیرا گرفت و با تک  راهنمیپ ی قهی  نباریبه سمتش رفتم ا  دوباره
سر مثل بمب   نیا دمیترس یکه م د یرس  یو آن قدر سرخ به نظر م  دیلرز یصورتش م یعصب ها کی

 به انفجار برسد... 

 ..هی.. هی ای ی! تو برادر بود؟یخواست یم  ی_از جوِن خواهرم چ
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و من همه   اوردینامرد و چشم چران و هوسران را از نگاهش خواندم اما نگفت.. به زبان ن  یواژه  من
 مغزش بود..  دنِ یتالشم بر به انفجار نرس ی

زن و   هیخوشبختانه پدر و مادر نداشتم..   ایمتاسفانه  نیمن خواهرتو نه به چشم بد.. بب یرعل ی_ام
  یم کاریمن چ  یخواستمش.. تو جا یبودن که م ی مرد بودن که از قضا پدر و مادِر همون دختر 

  پونزده.. از شی وقت پ یل یدوست دارم.. از خ نازوی.. پردمیم حی نه اما به تو توض دری! واسه ح؟یکرد
من نمک   یدونست دخترشو بخوام.. ول  یاباش که منو پسرش مسال قبل.. اما نتونستم از ب ستیب

 خوردم و نمکدون نشکستم... 

که از بدنش   یعرق بود و هرِم داغ  ِس ی.. خدیلرز یاز خشم م یرعلیدست بلند نکردم اما ام یحت من
 انداخت..  یپوستم را به گز گز کردن م شدیساطع م

.. چرا دمی.. من چرا ندایخدا یوا یتونم باور کنم.. وا ی.. نمستیالوند.. ممکن ن  یگیم  یچ یفهم ی _نم
 شد و تو..  هوشیب  نازیپر یتو اون مهمون دمیکور بودم.. د

تکه چوب را  کیبزند.. زبانم حکِم  رونیچشمانش از حدقه ب  اهِ یآن ممکن بود آن دو مردمِک س هر
 یچسباند.. چند قدم یه هم مباز به عقب هولم داد.. انگار داشت پازِل گذشته را ب  یرعل ی داشت و ام

  یرعلی.. امد یکش یرا م یز یرفت.. انتظار چه چ  ی.. چرا نمدمیدور شد و من باز عارف را پشِت فرمان د
و با   دی .. بعد به سمتم چرخدی پرپشتش را به چنگ گرفت و کش یبه دور خودش زد و موها  یچرخ

 غضبناک و پرسوال براندازم کرد:  یخون  یهمان دو لخته 

 بود؟! یباز  نیکنه؟! اونم تو ا  ی! اونم به تو فکر م ؟ی_اون چ

 .. یحرص یخنده ها  نیخودش جواِب خودش را داد.. ب و

جنازه   هوی دم یباال بزنه د نیمامان گفت قراره واسه الوند آست ی_چرا زودتر بهش فکر نکرده بودم.. وقت
چشمش خون..   هیچشمش اشک بود و  هی دمیتو اتاق حبس کرد.. دخودشو   دمی.. ددمیشد و نفهم 

 کنه الوند..  یم وونمیهمه حماقت داره د نیمن چقدر احمقم.. ا ایخدا یوا یوا

افتاد.. من واقعا  شی.. دوباره به جاِن موهانازیبود نه من و پر  یاز خودش شاک شتر یحاال ب انگار
با تشر    نباریو ا دمیکش رونی ب شی موها نِ یرفتم و از ب نگرانش بودم.. جلو رفتم و هر دو دستش را گ 

 گفتم: 
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و پنج سالته..   ستی ب یرعل یشرم حضور دارم.. ام دری تو حرف بزنم از ح یتونم جلو  ی_اونقدر که م
برهه از زمان به خلوتم راه ندادم...  چیرو تو ه یزن  چی.. هیسنت رو من شناخت دار  یاندازه 

.. به جون البرز  گمیم یچ  یفهم  یم یمن بود و دستم خطا نرفت.. خودت مرد یخواهرت ممنوعه 
دوست   نازویکنم.. من پر ی.. اعتراف منیخبر دار  دریحاال که هم تو و هم ح یخطا نرفت.. ول  ممچش

  ی.. تاوانش گردن من.. ولدمیاما م نینگ.. بهاش هرچقدر سدمیراه و رسمشه انجام م  یدارم.. هرچ
  ینیری ش وروزا با گل    نی... همیخطاکار نگاه کن هیبه چشم   نازیچه به من چه به پر دم یبهت اجازه نم

 کنم... یسپر م نمویبخواد حرف بزنه مردونه س یکنم.. جلو هرک یم یو رسما خواستگار  نازیو پر امیم

رگ گردنش محکم   یاما سست شد و من محکم نگهش داشتم.. نبِض برآمده  دیلرز یهنوز م بدنش
 داد.. هیبهش تک  یرعلیکشاندم و ام نیو من دستش را دور گردنم انداختم و سمِت ماش  دیکوب یم

 ...نازیکه تو و پر دمی همه سال بو نبردم؟! چرا نفهم  نی_چرا من ا

 ..دمیحرفش پر انِ یم به

از برگ گل نازکتر بود به خودم اجازه ندادم پرپرش   نازیهرز نرم.. پر که دمی_چون من با خودم جنگ
..  یدینفهم یشما گذروندم.. با خودت فکر نکن حماقت کرد یمن عمرمو تو خونه  یکنم.. مرِد حساب

 بود و تو.. دریح دیفهم  یکه م  یکس  نیرفت اول   یرفت چشمم خطا م ی من اگر دستم خطا م

کرد..  ک یاز هم تفک شدیکه نم ییپرسوال و پر از حس ها یو بهم زل زد.. با نگاه  دیباال کش چشم
  دیلرز یکه هنوز از خشم م ییچفت شده و صدا یدندان ها نِ ی دست باال آورد و گردنم را گرفت.. از ب

 لب زد: 

 باالتر.. یل یباالتر.. خ یتو.. حت یخّط قرمزه.. مثِل البرز برا هیمن  یبرا نازی _باور کنم؟! الوند.. پر

کرد.. آخ   یچکه م شی و از تار به تاِر موها  دیجوش  یداد و مدام عرق از فرق سرش م یرا تکان م گردنم
خشک و متورمم را به   یِ خوب نبود و من.. لب ها یرعلیداد.. ام یجان م  یاز قلبم که داشت از نگران

 جابجا کردِن کوه تکان دادم و گفتم:  یِ سخت

خانم بگو فرداشب    نیو پرو دری به آقاح   یول روقتهیکنم.. د یالزم باشه م یار _واسه اثباِت حرفم هرک 
... فقط زنمیخواستگار دِر خونتونو م  هیمهمون دارن.. نه به عنواِن پسِر اون خانواده.. به عنواِن 

 همون خونن... ی.. پدر و مادر ندارم و برادرام، پسراامیکه تنها م د یببخش
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سوق داد و بغض اماِن حرف زدن بهش   نگیپارک یشل شد و سرش را رو به سقِف دود گرفته  دستش
شده  ادهی .. پدمی.. فقط به ظاهر.. سر چرخاندم و عارف را دختیر  یبه ظاهر اشک نم  یرعلینداد.. ام

..  دخواناش را از چهره  یترس و نگران  شدیبود و م  نیدر ماش یبه ما.. دستش لبه  رهی بود و نگاهش خ
 ینگاه می دادم و اطاعت کردند.. با ن ستادنیدستوِر ا می خبر بودم.. فقط به پاها ی من از حاِل خودم ب

  رونیآب ب  یِ بطر  نیفاصله گرفتم و از ماش  یبست قدم یرا م  نشی به عارف که حاال داشت دِر ماش
 و رو گرفت.. دیرا دستم د  ی.. بطر ستادمیا یرعلی ام یو روبرو دمیکش

 .. بخور..یکرد یوگرنه خودت وحشت م ی نیب ی حالتو نم بخور..  کمی_

گذاشت   ی م ر یبدن تاث یِ حرکت ستمِ یس یگذشت رو یکه از حد م تی .. عصبانستادیپا ا یرو یسخت به
نداشت و من مصرانه  دنیتواِن درست نفس کش یحت  یرعلیدانستم.. ام یم  یرا به خوب نیو من ا

 بردم..  شیدست پ

 آب بخور..  نیاز ا کمی _با خودت لج نکن.. 

را    یو مابق دینوش یجرعه ا فیو تنها از سِر رفِع تکل یلیم  ی.. با بدمیفهم یاز دستم شکار بود.. م هنوز
  یرا به گوشه ا  یخال یِ برگشت.. بطر   ریرفت و با تاخ  یلحظه ا  یو نفسش برا خت یفرق سرش ر یرو

تر شده بود  کینزدپر معنا بهم انداخت و به سمِت عارف سر کج کرد.. چند گام بهم  یپرت کرد و نگاه
 ..نیهمچنان خشمگ یِ رعل یمن و ام نیب  زدیهنوز دو دو م شیو چشم ها

 _برو خداروشکر کن هرچقدر هم نخوام قبول کنم اما باورت دارم الوند.. وگرنه...

.. نفسش را  دیفهم یبود و حرمت م  دریو هرچقدر پرخاشگر اما پسِر ح  یهرچقدر عصب  یرعل یام
  دنیبود.. تا رس دهیانداختم که به بدنش چسب  ینگاه می ن سش یخ  راهنِ یفوت کرد و من به پ یحرص

  یخودش را نگه داشت و در حال ن یماش یبر بدنه  هیخورد و باالخره با تک یسکندر  کباری نشیبه ماش
جلو رفتم تا مانعش شوم.. با   یسوار شد و من قدم شدی م نیی دت باال و پابش اشنهیس یقفسه  هک
 کرد..  یم ی رانندگ دیحال نبا نیا

 _الوند؟!

آف از جا کنده شد و نگاِه   کیبا ت  یرعلیام نِ یشدم و ماش   خکوبی که اسمم را صدا کرد سر جا م عارف
 ..ستادی.. عارف کنارم ادمیآخرش را د
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 داداش؟! ی_خوب 

گرفت..   یمقابلم را م رِ ی از تصو یم یافتاده بود ن امی شانی پ یکه رو می! چند تاِر موهاد؟ید یرا نم حالم
شلوارم فرو بردم و فکم   ِب یام را در ج.. دسِت مشت شدهدیلرز یبود و م س ی همان چندتاِر مو خ

 منقبض شد.. از عارف فاصله گرفتم و گفتم: 

 رف؟!عا  یبار بهت گفتم برو.. چرا موند نی_چند

 _به خاطِر تو.. 

 داد.. هیو او هم تک ستادیزود کنارم ا   یلیدادم... خ هیتک   نیسرِد ماش ینزدم و به بدنه   یحرف 

 ..ارهیسِر خودش ب  ییبال هی_عارف نره 

 ..ادی االنم نم ومدهیسرش ن   ییبال دهی_نگران نباش.. اگر از صبح که شن 

دهانم را با   یشد و آِب نداشته  ن ییسرم باال و پا نانهیکرد اما خوشب یکالمش دلم را آرام نم  نانِ یاطم
 با درد جابجا شد... میگلو بِک یقورت دادم و س یبدبخت

 !یبا من ندار  یاونا فرق  ی_الوند؟! واسه فرداشب رو من و پدر و مادرم حساب کن.. تو برا

هدف کج شد..  یو لبم ب دمیبه صورت ملتهبم کش یدست بستم و پشِت پلکم به سوزش افتاد.. چشم
 انگار درِد دستم فراموشم شده بود...

 ..ادی نبود که سرم ن ییمدت بال نی.. تو اشمی م وونهی_رسما دارم د

  نیا یبرا ی.. ابرو در هم گره کردم و تماِم افکارم را گشتم تا علت دمیو من به سمتش چرخ  دیخند عارف
اش را جمع کرد م.. حال و روزم خنده دار بود؟! انگار خودش متوجه شد که خنده کن دایپ  جای ب یخنده 
 گفت:  یو جد

 .. یشیدوماد م ی.. دار ستینداشتم فقط دست خودم ن  ی_منظور 

  ی.. آه از نهادم بلند شد که دسِت عارف روومرثی.. ک درینداشتم.. ح یداماد پشتم را لرزاند.. آمادگ لفِظ 
 ..شدیو روشن م   کیکه مدام تار ییکتفم نشست و به روبرو زل زدم و فضا
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 ... میحال و روز بخند نیعوام بعدا به ا یداشته باشه و طبِق گفته  قتیحق  دوارمی_فقط ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نده بود و من به خاطِر احتماِل  فروشگاه منتظرم ما کی  نگیمن در پارک یِ به اشکان که با هماهنگ رو
 شده بودم گفتم:  نشیسواِر ماش یز یو گر بیهرگونه تعق

 منتظرم بمون تا برگردم..  نجای_هم

 _چشم..

  ادهیرا برداشتم و پ فمی گذاشت و تلفنش را به دست گرفت.. ک شیموها یرا رو  اشی آفتاب نِک یع
رنگ و رو رفته گام برداشتم..   یِ تک بوق زد و من با نگاه به دِر آهن میرا بستم و برا دشیشدم... دِر پرا

 امی شان ی.. عرِق پاشتحاِل بد به او هم ربط د نی.. ادمید  یرا م  اسری  دیرس یشب م  نکهیقبل از ا دیبا
 سهراب به گوشم خورد:  یرا گرفتم و رنِگ در را فشردم و باز صدا

 !ه؟ی_ک

 _باز کن سهراب..
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نگاِه کنجکاِو   یبزند پا به داخل گذاشتم و در را رو یحرف   نکهیکه در باز شد و قبل از ا دینکش یطول
 اشکان بستم.. سهراب لبخند زد و دست دراز کرد..

 ..ی_سالم آقا.. خوش اومد

 _سالم..

  مانیاز آمدن پش در،یح  نیماش دنِ یبه اطراف و د ینگاه میکوتاه گرفتم و با ن یا هیدستش را ثان و
 شدم..

 اومدن.. بفرما تو..  شیپ قهیچند دق نیهم هستن.. هم ییرزایو جناب م  دری_آقا ح 

کردم..   ی م یهرکار  یآمادگ یروزها ب نیشهامتم را جمع کردم.. ا یدهانم را قورت دادم و همه  آِب 
 و گفتم:  دمیپوف کش

 بمون..   نجای_تو هم

 _چشم..

مکالمه   یکمتر بود.. صدا  یل یرنگ به مشامم خورد اما خ  یرفتم و وارِد ساختمان شدم.. دوباره بو جلو
را دست به دست کردم و جلو رفتم و از چهارچوب   فمی.. نامطمئن ک دمیشن یرا م  ییرزایو م  دریح ی

شت رو به  صورتش دا یشد.. زخم ها خی م اسری یکتم را باز کردم و دوباره نگاهم رو یگذشتم.. دکمه 
  یرا م  لییانتظاِر عزرا ایبود که حتما هر لحظه  اسری که متوجهم شد  یکس  نیرفت.. اول  یبهبود م

 .. ابرو باال انداخت و لب باز کرد:یناج ای دیکش

 م اومده صله رحم کنه.. مگه نه عمو جان؟!.. برادرزادهنجاسیا یک ن ینی .. ببیوا یوا ی_وا

تار و پودم   یرا رو  دریو البته ح  ییرزای م نی.. نگاِه سنگدیکش  ریت میدندان ها ِف ی مشت شد و رد دستم
 حس کردم و گفتم: 

 _سالم.. انتظار داشتم با جنازت روبرو شم عمو..

 سکوت کرد..  در یان داد و ح سر تک ییرزایکردم و جلو رفتم.. م انی ب ضی را پر غ عمو

 !؟ی دی! رس؟یچ اری.. به وصاِل یدی_خب خوشحالم که به آرزوت نرس
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عرق شدم و از نگاه   سی خ ختندی بدنم ر یرو یانگار آِب سرد کبارهیداشت من را شرمنده کند..  قصد
گذاشتم  وارید یگوشه  یِ صندل  یرا رو  فمیو ک  اوردمیخودم ن ی... اما به رودمیو رسول چشم دزد  دریح

 ..ستادمی ا اسری و درست مقابِل 

 ..یدیکه نرس داستی_از وجناتت پ

.. دمشید  یپشِت سرم بود و نم  دری.. ح ستادیبلند شد و کنارم ا یصندل   ی.. رسول از رودیبلند خند و
 نیهفته ا کیاش بخوانم.. بعد از جرات نداشتم آنقدر نگاهش کنم تا احساسش را از چهره  یحت
که   دمیفهم هرسول گوشم را پر کرد.. تاز زِ ی نداشتم.. نفِس تمسخرآم یبود و من آمادگ مالقاتمان نیاول

  یرا از نظر م   میسرتا پا ری پر از تحق یو با نگاه دیخند یهمچنان م  اسریبودم..  زاریمرد ب نیچقدر از ا
 یمعلومنا  ینقطه  یام را روکنترلم را از دست دادم و دسِت مشت شده یلحظه ا یگذراند و من برا

  یاز پشت رو دریشدم.. دسِت ح   شیو جسِم نجِس رو  یمتوجِه پرت شدِن صندل ریو با تاخ   دمیکوب
منحوِس    یالشه  یکمرم نشست و من به نفس نفس افتادم.. رسول شوک زده از کنارم رد شد و رو

پشتم  یهنوز دستش رو دریحس کردم و چشم بستم.. ح میدر انگشت ها یخم شد.. درِد بد  اسری
 .. دیکوب امنهی س یِ تخواناس یبود و من تکان نخوردم و قلبم با شدِت هرچه تمامتر خودش را به قفسه 

 _الوند؟!

پشتم من را به لحظه برگرداند.. چشم باز   یرو  دریدسِت ح  یو ضربه ها دمیشن   یرسول را م یصدا
و من  گرداندیبر م هیرا به حالِت اول یل رنگ گرفتم.. رسول داشت صند یاز بو یق یکردم و نفِس عم

و   یاب چانه و رک یکه با خون از دهنش رو یو دهاِن پر خون و دندوِن کنده شده ا دهیصورِت رنگ پر
بودم..    دریح  یو منگ بود و من رو گرفتم.. حاال درست روبرو جیهنوز گ  اسری... دمید ختیشلوارش ر
 را کنترل کنم.. امیکردم نفِس لعنت یانداختم و سع نیی اما سر پا

 _آروم الوند...

  ی.. دسِت دردناکم را در هوا تکانیحس  چیکلمه ه یواقع  ینداشت.. به معنا یحس  چیه دریح یصدا
 رو به بهبوِد دستم ثابت ماند..  یزخم ها یرو دریح  ی رهی دادم و نگاِه خ

 .. یایدونستم م ی_نم

 .. اوردی ر از روزگارم در نگام فاصله گرفتم تا هرِم دستش دما  کی
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 .. دمشی.. دی.. مدی_با

سوزاند و   یپوستم را م  اسریداِر  شی ن یاز خشم.. قابل کنترل نبود.. حرف ها زدمی نفس نفس م هنوز
 کرد..  یم  یاعصابم را خط خط

 بمونه تا زخمش بهتر شه..  گهیچند روز د دیبا یعنی نی.. ادری _دندونش شکست ح

  یجا دمی شن یرا نم هشیکر یو خنده ها اسری یکه صدا نی.. هم دمیصورِت ملتهبم کش یرو یدست
 شکر داشت... 

 ! در؟ی_آقا ح 

و دست به کمر به سمِت   دمیاما او رو گرفت و به سمِت رسول رفت.. پوف کش دمیبه سمتش چرخ و
 کردم..ن  یاماِن دستم توجه یرفتم.. به درِد ب  اسری

 ..ستین  ی_مشکل

 گفتم: یبه من انداخت و من جد   ینگاِه غضبناک رسول

 تاوانشو داد..  اسریتاوان داره..  یتاوان داره.. هر کار و هر خنده ا ی_هرحرف

به کِت کرم   یدست دریکالمم شد که اخم کرد اما ادامه نداد و چه بهتر.. ح یفکر کنم متوجه طعنه  و
.. خون از  اسریمن بود و من نگاهم به  ی.. حاال درست روبروستادیا راسیو پشِت سِر   دیرنگش کش

خوِن   اشتکه د یقدرِت باز نگه داشتِن پلکش را نداشت.. با اندک توان  یو حت زدی دهانش فواره م
 .. دیرا به نجاست کش  نیزم یدهانش را تف کرد و رو

 رو گرفت..  شیزی خونر یبشه جلو   دیشا ادیبه سهراب بگم ب رم ی_من م

 و کتم را مرتب کردم..  دمیکه رفت پوف کش رسول

 .. یومدیزدن مشت که ن ی! برا؟ی بزن اسریبه   یچه حرف ی_اومد

 کیحالتش نگاه کردم.. اما من  یو به صورِت ب  دمی.. چشم باال کشدیکش یزبانم حرف م رِ ی از ز داشت
موضوع تا چه اندازه به نفعم   نیکه ا نیاکرده بود..  رییبه من تغ دری.. نگاِه حدمیفهم یرا خوب م زیچ

 کمرم را لرزاند.. ی رهی نگاه ت  رِ ییتغ نی دانستم اما ا یبود نم
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 رو به خودم ثابت کنم..   ییزایچ هی_اومدم 

 رو؟! ی_چ

لفِظ پسرم از دهانش افتاده بود.. من هنوز   یو حت  زدی انعطاف حرف م یخشک و سرد و ب  یل یخ  دریح
 .. زدمینفس نفس م

 ! در؟ی_آقا ح 

 دختر نگاه کردم.. کی یکردن با آبرو یکرد و چند گام فاصله گرفت و من دوباره به عاقبِت باز  مکث

 ! ؟یرو به خودت ثابت کن   یچ یخواست ی.. می_جواب سوالمو نداد

 آمده بودم.. اسریِن شباهت با اثباِت نداشت  ی! من برازدم؟ی م دیبا  یحرف چه

 مرد هم خونم و هم ذات نه...  نیبا ا نکهی_ا

 ..دمیتفکر تکان داد د یکه از رو یسر 

 به خودت؟!   ای یثابت کن اسریبه  ی_اومد

 بود.. جوابش را ندادم.. یوسِط مغزم خال  درست

  یکه گرفت ی میتصم  نیاول  رونیب  یگفتم از در که رفت یتو اتاقم و ازم جواب خواست ی_اونروز که اومد
 ! ؟یبه خاطر دار  نوی.. اشهیانجام بده.. خوب و بدش تو زمان مشخص م 

  ومرثیبه سرم افتاد.. انتقام از ک اسریکردِن  دایخوب به خاطر داشتم.. درست همان لحظه فکِر پ   یلیخ
 .. نازی و خواستِن پر

 ..اسریکردن  دایبه خاطر پ ونمی_بهت مد

.. جلو  زدیم  جینشده بود و گ اری.. هنوز کامال هوشدمیرا شن اسر ی ِف یخف  یناله   یبلند کردم و صدا سر
 گذشتم.. اسریرفتم و از کناِر 

باور داشتم که شک نکنم... هربار    نقدری.. ادریشما آقا ح یِ و درست  یشک کردم مگر راست یز ی _به هرچ
  یدِل ب نیدلم، ا دمی... درهیدستم به خطا نم  دمینگاه به خودم انداختم و د هیکردم   ریو هرجا گ
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  اسرویتا  بودم ونیکه هستم مد ین یبه خاطِر ا  ی.. سوختم ولادی خون ب  یصاحب رضا نبود از دماِغ کس
 !در؟یگذرم.. آقا ح ینم ومرثیکبدم.. به خاطِر البرز هم از  لشیکنم و تحو دایپ

 استفاده را کردم..  تِ ی نها  تیموقع نیکرده بود و من از ا رید رسول

به دوتا   یحالل شد وقت  شیسال پ  شیو ش  ستی.. حقتون همون بنیبه گردنم ندار ین یدِ  چی_شما ه
 .. نیدشمنتون پناه داد یبچه 

 بلند کرد و من لب فرو بستم.. دست

 اما تو...  دیالبرز فهم نویخودمو بزرگ کردم.. ا یدشمنم رو نه.. بچه ها ی_قبال هم گفتم من بچه ها

.. حرف  دیشهامتم پر کش یانداختم... همه  نییحرفش درست به قلبم اثابت کرد و ناتوان سر پا خنجرِ 
نابرابر بود به   یجنگ  یکه تنها بازمانده  یمانده اشد و مثِل فر انیدر م کینفسم  یفراموشم شد.. حت 

 کالم شکستم داد.. از پا افتادم.. ک ی نیحالتش زل زدم... با هم  یب یِ چشم ها

و من ترس   نیسقف بود هی رِ یبه تو حس داره.. ز دمیفهم  نازیدونستم.. از تو نه اما از حاالِت پر ی_م
 مرد.. نیبه دلم افتاد.. تجربه کرده بودم.. ا

 ی.. بودمیشن  یرا م  فشی و خف یمتوال یو من ناله ها شدی م اریاشاره کرد.. تازه داشت هوش  اسریبه  و
 سوزاند.. یرا م امی نی رنگ ب

 الوند.. شک کردم که نکنه... گمیم  حی کرد.. صر  انتی_مثل برادر بود برام.. اما خ

 به سوزش افتاد.. امنهیبلد بود؟! هجوم خون را در فرق سرم حس کردم.. س دنیقلب تپ  نیا اصال

 که از حّس تو خبردار شدم...  ی_روز 

 اش را تمام کند.. تا جمله دیکرد و سالها به طول انجام مکث

 ...دمینفِس راحت کش هی_

ونسرد  خ  نقدرینداشت.. چطور ا یحس  چی.. هدمیصورتش را کاو یاجزا قیگوشم شک کردم.. دق به
تماِم مدت از حسم خبر داشت؟! نفِس راحت؟! جلو آمد و دستش  دریآمد..؟! ح یبود و از پسش بر م
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 تشدس یبودم.. ناباورانه به حرکِت سر و ضربه ها  نیکوه سنگ کی یکتفم گذاشت.. به اندازه  یرا رو
 ماندم..  رهیخ

..  یکه بزرگت کردم رفتار کن یتوقع رو از تو داشتم که اونطور  نیالوند.. ا دمیشن  یاز خودت م  دی_با
مهمه.. تو پسِر من   یخو ست،ی که خون مهم ن نمی .. ببنمیزحماتمو بب یهمه   ی جهیخواستم نت یم

مورِد   خترِ و با شهامت از خواستِن د   یسیپسر جلو روم وا هیخواست مثِل  ی.. اونقدر که دلم میبود
سخته.. اما من خودمو  یخت بود.. هم پدِر دختر و هم پدِر پسر باشمن س ِط ی .. شرایعالقت بگ 
 ... رفتمیحّس دو طرفه رو پذ  نیآماده کردم که ا دنیشن  یبرا یهمون روز 

 ... زدیبدنم نبض م  یو همه  شدیثابت نم  میسوخت.. چشم ها یم گوشم

خواستم به   یبود.. م چشممو گرفته  ی.. خون جلودمیعمارت د اطِ یرو باهم تو ح   نازی_اون شب تو و پر
..  یدر برابِر تو چ میو از حِق دخترم دفاع کنم اما به خودم گفتم حّق پدر سمیپدر تو روت وا هیعنواِن 

  یتنها کار  نی .. اپردمدلم قرار نگرفت.. اومدم شرکتت و دخترمو به خودت س  یزدم.. ول بیبه خودم نه 
 بود که تونستم در حّق شما دو تا کنم.. 

بودم؟! انگار   ستادهیخوردند.. اما چرا هنوز ا  یبه هردو دستم وزنه وصل کرده باشند تکان نم انگار
و   نینشست.. چشم از چ یم امیشان یپ یاراده رو یداد.. عرِق شرم ب یبهم قدرت م  دریح یدست ها

 تم..انداخ نیی گرفتم و سر پا دشیسف  یچروک و موها

 حرفاتو به گوشم رسوند.. امشب منتظرتم..  شبید یرعل ی_ام

 زباِن مثِل سنگم را تکان دادم و گفتم: یسخت به

 بگم.. فقط...  یدونم چ ی.. نمدیبا یدونم چ  ی.. من.. من نمدری_آ آقا ِح ح

حساس  حالتش هزاران ا یب شهی به کتفم ضربه زد و من سر بلند کردم.. حاال از همان نگاِه هم  دوباره
 ..شدیبه پسرش خوانده م ینگاه به حتم نگاِه پدر  نیپدر نبود اما ا ومرثیقابِل فهم بود... ک

 ..دری_باشه.. باشه آقا ح

  دریرا باور نداشتم.. ح میها دهی.. هنوز شن دمید اسریحرفم تمام شد فاصله گرفت و نگاهش را به  تا
به گردنم دادم و احساس کردم همه    یآورد و رفت تکان رونی را ب حشیو تسب دیبه کتش کش یکه دست
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 کی مشده بود و شک نداشت اری.. هوشدمیرا د اسریشد.. خشک شده بودم..  ده یگردنم کش یرگ ها
رفتم.. دستم را  شی پ اسریاراده لبم انحنا گرفت و به سمِت  یبود.. ب  دهیرا شن  دریح  یحرف ها کیبه 

 جان را به بدنم برگرداند..   اسری یناله   یو صدادادم  هیتک  یچوب  یِ صندل  یِ به پشت

 ... دمیرس  اریعمو جان.. به وصاِل   دمی_رس

 

 

 

 

 

 

 

گردن و مِچ دستم  یرو یرو به اتمام بود و به حد کاف  بای توالت برداشتم.. تقر زی م یرا از رو عطرم
سنجاق کردم.. کتم  دمیسف  راهنِ یبه پ  رهی را بستم و کرواتم را با گ نمیسر آست یکردم.. دکمه ها  یاسپر 

  رونیو از در ب تمعطرم گرف ی  حهیسرشار از را یاز هوا یاش را بستم.. نفسو تک دکمه  دمیرا پوش
لبخند سوِت   نِ ی و ح ستادیا دنمی.. با ددمید یبه دِر ورود کیمبِل نزد نی اول  یزدم.. عارف را رو

 زد:  یکوتاه

 امشب محشر..  پی خوشت هشی_هم

درست   د، یسف راهنِ ی و پ ی.. کت و شلواِر مشکستادی .. جلو آمد و درست مقابلم ادمیاراده خند یب
 مثِل من..

 ! م؟ی_بر

 تکان دادم که مکث کرد.. سر
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 _الوند؟!

 زدِن حرفش دو دل بود اما در آخر گفت:  یداشتم.. عارف برا جانیه

تو   دیکنم و با یم  تیداداش... امشب همراه نی.. خوشبخت بش یل یخوشحالم خ  یلی_واسه امشب خ
 .. یکن میمن همراه یمراسم خواستگار 

و من با    دی.. ابرو در هم کشدمی و البرز.. منظوردار خند  مایرا به خاطر آوردم.. س  یرعلیحرِف ام کبارهی
 تفاوت گفتم:  یظاهر ب به   یلحن

 ..مید ید ادیز یباهم مراسم خواستگار  دی_حاال شا

 منظورم نشد و من با همان لبخند به سمِت در رفتم و بازش کردم..  متوجه

.. تو  نایدنبال مامانم ا رمیالوند.. ساعت هفت شب شده.. من م نی_من که منظورتو نگرفتم.. حاال بب 
 تو..  می.. فقط صبر کن که باهم برریبگ  ینیری هم برو گل و ش

  رونیداد.. باهم از در ب یحرکاتم را تحت الشعاع قرار م یداشت همه  جانیه نیتکان دادم.. ا سر
 د یاز هوا گرفتم که دوباره عارف خند یق ی.. نفِس عممیزد

 خودتو کنترل کن داداش.. کمی_

 نیدادم درمورِد ا یم حی .. ترجدیرفتم که عارف بلندتر خند نمیتکان دادم و به سمِت ماش  یسر 
نکنم.. پشت فرمان نشستم و از دور دست تکان داد و من تک بوق زدم و از خانه دور   یموضوع شوخ 

 ..دمیصبر نداشتم.. پوف کش نازی پر دنید یشدم.. برا

  یبودم سوار شدم و هردو را رو دهیخر  نیرا مختِص پرو  یکی دو دسته گِل بزرگ که  دِ یزود با خر  یلیخ
که ساعتش نشان   نطوریانداختم.. ا ینگاه  مین نازیپر ییِ گذاشتم و به ساعِت اهدا ین یری ش یبه جع

  شیکنترل شده به سمِت عمارت پ یوقت نداشتم.. با سرعت  ادی شب بود و ز مِ یداد هشت و ن یم
لبم   ی.. لبخند از روی... لعنتزدمی و باهاش حرف م دمی د یالبرز را قبل از شروِع مراسم م دیرفتم.. با

... آخ  زیوسوسه برانگ یپروا یکردم.. دخترِک سرکِش ب  یفکر م نازیرفت و داشتم به حاِل پر  یکنار نم
  ی قیو نفِس عم دیدو صورتمبه   یکردم.. خون گرم یم  شیبه بعد نازبانو صدا نیاز ا دینازدختر.. با

و دِر عقب    دمیبه کتم کش یشدم.. دست ادهی عمارت پارک کردم و پ یرا باالخره روبرو نی .. ماشدمیکش
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را بر   نی دسته گل پرو دیرا به دست گرفتم.. با ین یریش  یاز دسته گل ها و جعبه  یکی را باز کردم.. 
به جلو   یرا بستم.. اما هنوز گام نی دِر ماش  او با پ  دمیعارف را د نِ یگذاشتم.. ماش یم یمشهد یعهده 

 شهی.. شدمیترمز کرد و من خودم را کنار کش  میرنگ درست مقابِل پا اهی س ینیبرنداشته بودم که ماش 
را    ومرثیآمد و من ک نییپا شهیکه ش  دینکش ی.. اما طولصیقابِل تشخ رِ یبود و غ یدود نیماش یها

  ومرثیده بود که کاز دهانم خارج نش یکردم.. هنوز حرف مو اخ  دمیلبش د  یبرِگ گوشه  گارِ یبا س
 لبش گفت:  ی گوشه  گارِ یکرد و همانطور با س  یدست شیپ

 نکن..  یباز   ری_بهت گفتم با دِم ش 

  ادهیپ یپشِت سر  نِ ینشان بدهم دو مرِد گردن کلفت را که انگار از ماش یعکس العمل نکهیقبل از ا و
از دستم افتاد و من خودم را با   ینی ریشده بودند به سمتم آمدند و با همان دو مشِت اول گل و ش

ده شدم و  ی کش  یپشت نِ یشد و به سمِت ماش  ری نگه داشتم.. دستم از هر دو طرف اس نیبر ماش هیتک
 به حرکت در آمد..  نیماش

 ! ن؟یکن  یم ی_چه غلط

درد  ینقطه  یشد و دستم رو دهی کوب نیماش ی شهیش فکم فرود آمد و سرم به یرو قای آرنجش دق و
که  یلبم را حس کردم و خونم به جوش افتاد.. متعجب به چهارنفر  یگوشه  یِ نشست.. همان دم پارگ

 زدم:  ادی انداختم و فر ینگاه میبودند ن  نی در ماش

 نگه دار.. نو یماش نی.. ایر ی م ی_کدوم گور 

 که پشِت فرمان بود پوزخند زد و گفت:  یکس

 بوکس استفاده کرد.. سهیازت به عنوان ک شهی گفته م ومرثی_آقا ک

  نِ ینگه داشت و ماش یخلوت یرا در کوچه   نیباالتر ماش ابانی.. فقط دو تا خدندیخند گریسه نفِر د و
کار را حدس نزده بودم.. در  کی  نیوجودم را دربر گرفت.. ا یو نفرت همه   دمیرا جلوتر د  ومرثیک

  ومرثیشدم و ک ری شدم.. زودتر از حدتصورم توسِط دونفر از دو طرف اس دهیسمِت من باز شد و کش
متر دورتر بود.. چراِغ   ستیدو بای .. تقردمید یکوچه م ی ها را در انتها نیشد.. عبور و مروِر ماش ادهیپ
پوزخند    ستادیکه مقابلم ا ومرثیماند.. ک دهیفا یقسمت از کوچه شکسته بود.. تقال کردم اما ب نیا

 زدم و گفتم: 
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 ..یکار مونده بود که اونم کرد هی نی_هم

را از   میسرتا پا زیرآمیتحق  یرا پرفشار به صورتم فوت کرد و با نگاه گارشیس ِظ ی تکان داد و دوِد غل سر
 ش صورتم را به راست کج کرد...محکم یِ لینظر گذراند و س

  ِف ی.. حی اگه تو حروم لقمه پسِر من نباش ی.. حتشهی! دختر اون عروِس من نم ؟یخواستگار  یر ی_م
 تِن توئه... یاون خون که تو

وجودم را خشم فراگرفت.. به نازدختر   یکردم و همه  یحس نم یدرد چیرا به سمتش گرفتم.. ه سرم
  یراستم.. به مرِد آشنا یِ ابرو یبود درست رو  یجوابم مشِت محکمتر چه گفت؟! تقال کردم و   دریو ح

  ی هرهچ  رِ یبود... تصو دهیاسلحه کش میکه به رو یا ی کردم.. همان عوض ینگاه  مین  ومرثیکناِر ک 
نکردم و هر چهارنفرشان   دایمهلِت حرف زدن پ یمنحوسش را به خاطر سپردم.. دهان باز کردم اما حت

اعصابم  یمدام رو  ومرثیکردم.. فقط حرِف ک یحس نم  یبا مشت و لگد به جانم افتادند.. واقعا درد
پرت شد و   نیزم ی.. دستم رودمیشد و ناغافل آخ کش  دهیدرست به فکم کوب  یکی بود.. نوِک کفِش 

پلک  یکمم خورد و من از البه ش یک ینشست حس کردم.. لگد  نمیآب به آست  یکه از جو  یآب  یِ سیخ
کمرم نشست   رهی که به ت ی! با ضربه اشد؟یرد نم چکسیکوچه ه نی.. از ادمیرا د ومرثیمتورم ک یها

داده  هیتک نی شبه ما  ومرثینشست.. ک میپهلو یدرست رو یبعد یدادم به هوا بلند شد اما ضربه 
کرد.. آِب دهانم را که با خون آغشته شده بود تف  یبا لذت نگاه م شی رو ِش ی پ یبود و به صحنه 

ضربه به شکمم   نی ضربه دست بلند کرد و آخر نیبعد از شروِع اول قهیدرست پنج دق ومرثیکردم.. ک
 گفت:  یکی که  دمیشکمم نشست.. هر چهارنفر عقب رفتند و شن یشد و دستم رو  دهیکوب

 بکشمش..   اسریآقا  یِ به تالف  دی_آقا بذار

 اشی سیحس کردم و چشمم از خ   دیچشمم چک یرو میکه از ابرو یمکث کرد.. خون داغ ومرثیک و
 ..دمی را شن ومرثیک ِف یضع  یو سرم را باال بردم.. صدا دمیدراز کش نیزم ی بسته شد.. به کمر رو

 ..نیی پا نیدِر عمارت پرتش کن  یو جلو دی.. ببرشمی.. قاتِل پسرم نم ستی_الزم ن

  ومرثیشد و به گوِش ک لی دردناک تبد یهمه قصاوت قلبش پوزخند زدم.. پورخندم به خنده ا نیا از
نگهم  ومرثیبلندم کردند و درست مقابِل ک  نیزم یگردن کلفتش از رو ی.. دو نفر از نوچه هادیرس

  ی... نقطه به نقطه نمشیکردم به هوش باشم و خوب بب ی.. سعدیکش یم  گاریداشتند... هنوز س
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پلک   یکه لبخندم را باور کرد دست باال برد و من حت   ومرثی... ک دمیخند یکرد اما م یدرد مبدنم 
 : دمیرا از دور شن  شیکر کرد و در آخر زنگ زد... صدا یلحظه ا یمحکمش گوشم را برا یِ لینبستم.. س

 جلو دِر صاحبش...  دشی.. مثل سگ بندازبیننِگ اد ی_لکه 

 ت: که گف دمیهمان الشخور را شن یصدا

 کجا بردن...  اسروی تا بگه آقا  میریو ازش اعتراف بگ می_بهتره ببر

قصِد رفتن  ومرثیک نکهیبهم نگاه کرد.. قبل از ا ضی دهانش را بست و با غ ومرثیبا تکاِن دسِت ک  اما
 کند گفتم: 

مشت زدم تو صورتش.. دندوِن اون برادِر زالو صفتتو من   هیامروز  نی.. همرسهی نم اسر ی_دستت به 
 ... ومرثیشکستم ک

بغلم را   رِ یکه ز ی.. به راهش ادامه داد و آن دو مرددمیازش ند یواکنش چیه نباریاما ا دمیرا د  مکثش
از درِد کمرم..   دمیاراده آخ کش یکشاندند و به داخل پرت شدم.. ب نیگرفته بودند من را به سمِت ماش 

  نازیراه افتاد و به پر  هب نیپهلو.. اما لبم را محکم به هم فشردم.. ماش یدست و حت دیفک.. شا دیاش
  نی.. دوباره ماشدمیاما با تمام توان آخ نکش دمیفکر کردم.. حقش نبود.. از درد چهره در هم کش

ام به هوا نشست و ناله میپهلو یپرت شدم.. دستم رو  رونی متوقف شد و به محِض باز شدِن در به ب
  ینی ریش یواژگون شده  یجعبه   وبودم و هنوز گل  نی بلند شد.. چشم چرخاندم.. درست کناِر ماش

به  اطی احت یکه با سرعت و ب  ین یماش  نکهینداشتم اما قبل از ا یتوان چیافتاده بود.. ه نیکنار ماش
را   نشیال  یشد و با بوِق کشدار   باالخره متوجه من نی شدم و ماش  زی خ میکند ن  رمیآمد ز یسمتم م

پا بند   یرو   یاما به سخت ستادمی ا نیسرِد ماش یبر بدنه   هیادامه داد.. با تک رش ی داد و به مس رییتغ
فرصت نکرده بودم قفلش کنم.. پشِت فرمان نشستم و آِخ  ی را باز کردم که حت نیبودم.. دِر ماش 

  یکنار  ی صندل یمتوجه زنگ تلفنم شدم.. تلفن رو رید ی را پر کرد و حت نیماش  یکشدارم کِل فضا
عارف آه از نهادم بلند کرد... نقطه به   ی.. شماره مبه دست گرفت یبود.. دست دراز کردم و به سخت

شدم..  ادهیکه بود پ  یاصال به نفعم نبود.. دوباره به هر زحمت بتیغ نیبدنم درد داشت.. ا ینقطه 
عقب هنوز سالم مانده   یِ صندل یکه رو  یو دسته گل دمیکش رونیب  فمی را از ک دیرا دور زدم و کل   نیماش

خودم   یرا رو یرا فشردم و به سمِت عمارت رفتم.. نگاِه چند نفر   نیماش موِت یبود به دست گرفتم و ر 
  رونی را ب دی بزند کل  یبود حرف  ستادهیا تمیرا که به خاطر وضع  ینیماش  نکهیقبل از ا یحس کردم و حت
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خوردم اما   ی کوتاه  یروشن بود و من سکندر  یداخِل عمارت گذاشتم.. چراِغ اتاِق مشهدآوردم و پا به 
خون را در دهانم حس کردم.. جلو رفتم و دوباره   یِ و ترش ی.. به سرفه افتادم و طعِم شور فتادمین

را   رهی.. دستگستادمیساختمان ا یِ در چوب  یو باالخره روبرو  دمیکش یعارف زنگ زد.. نفِس پر درد
 واریو دستم را به د دمیرا شن  مایاز تِه دِل س یمکالمه و خنده  یو داخل شدم.. صدا دمیکش نییپا
  میدسته گل را نداشتم اما محکم گرفتمش و به سمِت چپ ن کیتواِن نگه داشتِن   یدادم.. حت هیتک

گرفت.. اما هنوز تلفنم   یمن را م یکه داشت دوباره شماره  دمیانداختم.. عارِف آشفته را د ینگاه
در آن لباِس   را  نازیو پر دیو سرم به راست چرخ دمیشن غی ج  یِ زنگ نخورده بود که از سمِت راست صدا

خدا   ایکم سو شکار کردم.. فوق العاده شده بود.. عارف  یچشم ها نیهم با ی و دامِن مشک  یزرشک
و من  دیبه سمتم دو  غیبهت زده و با ج   نازیو گل از دستم افتاد.. پر ستادیشد و کنارم ا کینزد انیگو

 تنها لب زدم: 

 _خوبم.. 

 توجه به حال نزار و آن تعداد از گوش و چشم لب زدم:  ی شد ب کی پروا نزد  یکه ب نازیپر

 ...یخوشکل شد یل ی_خ

.. دمی پر دردم گذاشت د ی نهی س یکه دست رو نی و پرو نازیسرخ پر یباز و بسته شدِن لب ها و
به جلو   یبه خودم دادم تا گام  یتکان مچهین  نکهی.. همدمیو آخ کش ستادیسمِت راستم ا یرعل یام

  دک که به خون نشسته بود همان ان یو نگاه یو نفسم رفت.. لرزِش عصب  دمی ابلم دبردارم البرز را مق 
داشتم و  ستادنیاما نه تواِن ا دمیفهم ینبودم و م هوشیتوانم را گرفت و زانو شل کردم.. همچنان ب 

و طعِم خون را در دهانم   دیچک یخون م  میابرو یمتورم.. هنوز از گوشه  یپلک ها نینه باز کردِن ا
قلبم را   نازیو پر  نیپرو یوقفه  یب یها هیگر یدراز کش شدم و صدا یجسِم نرم   یکردم.. رو یحس م

  دمیپدِر عارف را شن یشرمنده بودم.. صدا  دری.. از ح نازیاز کار انداخت.. البرز کجا بود؟! آخ البرز.. آخ پر
 داد زد:  بایکه تقر

 ...رهیره از دست م_عارف به دکتر زنگ بزن..دا

 چیو ه شدی هدف باز و بسته م یحواسش به البرز بود؟! لبم ب   ی.. کسختیر  یاشک نم نازیپر کاش
سالم  یجا  دیفهم یداد و نم یمحکم تکانم م یرعلی.. امشدیلبم خارج نم  نِ یجز ناله از ب   یصوت

 ندارم..؟!
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 !شد؟ ی_داداش.. چشاتو باز کن.. عارف دکتر چ

 ..دمیرا درست کناِر گوشم شن   دریح  یباالخره صدا و

 _پسرم؟! نگراِن البرز نباش من هستم.. فقط برگرد..

 که عارف گفت:  دمیقرار گرفت.. آرامش گرفتم و شن  دلم

 .. ادی_تو راهه داره م

  یاز سر آسودگ ینشست.. پردرد اما نفس یصورتم م  ی شناختم که رو یرا م ناز یدست پر یِ گرما من
 لبم را حس کردم....  ی.. لبخنِد رونازیالبرز هم پر یرابود.. هم ب دری.. حدمیکش

 

 

 

 

 

 

به   ییصدا چینداشتم.. ه دنیآخ کش یبرا یینا یکردم که حت یدرد را با تماِم ابعادش حس م آنقدر
  دنِ یرا باز کردم و آخم با د نمیبشدت سنگ یتکان خوردم و همزمان پلک ها یو اندک دیرس  یگوشم نم

 کرد:  دایپ  رییالبرز به اسمش تغ 

 _آ.. البرز.. 

ام به کار گرفتم و تکان نخوردم.. هوا روشن شده  تمام تالشم را بر نشان ندادِن شدِت درد در چهره  و
 شد..  کیتخت خودم بودم و البرز نزد ی.. رود یتاب یاز پنجره به داخل م یف یبود و نوِر ضع

 البرز؟!  ی_خوب 



 سکون

862 
 

تپِش قلبم اثر داشت.. نگاِه نگرانش  یدست خودم نبود.. حجِم درد رو زدمی نفس نفس م نکهیا
..  دینشاند و خودش را جلو کش شی ابروها نِ یب  یبه چشم و اخم ین ی.. چختی ر یاعصابم را به هم م

 تشِک تخت نشست گفتم:  یِ دستش که رو

 _نگران نباش.. خوبم.. 

رنگدانه   رِ یی و تغ  دمید یرا م شی گلو بِک یاز حّد س شیب  یِ منقبض شد و رو گرفت.. من برآمدگ فکش
 برابر کرد.. نیچند  ومرثینفرتم را از ک ،یپوستش به سرخ  یها

 ّم ّم مر ّر ّر ث؟!  وی  وی ویک یک  ی_ّک ّک ک 

دانست.. نفِس حبس شده   یدانستم خودش جوابش را از قبل م یجوابش را ندادم اما خوب م من
 فرستادم و گفتم: رونیرا پوف مانند ب امنهیس ی

 کجان؟! هی_بق

نگاهش   رِ ی را نداشت.. مس دنمیداد.. انگار بعد از چند ساعت هنوز تواِن د هیتک اشی صندل  یِ پشت به
انداختم.. لباس   ینگاه میبالش بلند کردم و به خودم ن یباِز اتاق بود و من گردنم را از رو مهیبه دِر ن

و   دمیدستم را د محسوِس  یِ کوتاه.. کبود  نیآست یشرت  یو ت یشلواِر راحتعوض شده بود..   میها
 گفتم: 

 رفتن؟! نای.. عارف ایرعلی .. امدری.. آقا حنازی_پر

... دادیکارش را پس م نیتاوان ا ومرث یو خودم را لعنت کردم.. ک دمیکه به جاِن البرز افتاد را د یلرزش 
دردناکم نشست و آخم را متولد نشده  یپهلو یدستم رو اراده یبالش گذاشتم و ب یدوباره سرم را رو

 کشتم.. 

 ّک ّک ُک ّش ّش َشّم ّم ّم ِمش...  ی_ّم ّم م

 که داشتم گرفت..  یهمان اندک توان شدیاز زباِن البرز خارج م  ضیکه با غ  یدار کردِن حروف  معنا

 _البرز.. به من نگاه کن..
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شدم    زیخ میکه شتاب زده ن  زدی.. داشت دور مدمیرا شن اشی برِق صندل  یحرفم گوش نداد و صدا به
 توجه گفتم:  یکمرم حس کردم.. اما ب ی رهیدرست در ت  یو درِد بد

 تونم..  ی.. باور کن خوبم.. اگه قرار باشه اون تاوان بده خودم منی _صبر کن البرز.. منو بب

 یافتاده بود قلبم را م که در اندامش یرا نگه داشت و به سمتم گردن کج کرد.. رعشه ا  یصندل
 لرزاند... 

ّخ ّخ   ی.. َم ّم مّنو ّن ّن نّم می _ح ح ح ّق ّق ّن ّن ّن َنداّش ّش ّشت ّت ّت.. ّتو دا داّش ّش َشم مّ 
ّب بخ ّخ ّخ   یُک ُک َشّم ِمش.. ّن ّنم م   یم یخواّس ّس ست.. َا َاّم ّما ّتو ّر ّر رو ّخ ّخ خواّس ّس ت.. م

  ال ّر رو َس َس سّر ّر ِرت آ آ آ ّو ُور ِد.. ّن َب َب  نیا یّش ّشم ا

  ومرثیک دنِ یآورد و دم از نبخش  یداشتم؟! نداشتم.. البرز به خودش فشار م یآروم کردنش حرف  یبرا
داد.. دستم   یخودش را نشان م  شتریاز دستم ساخته نبود.. درد لحظه به لحظه ب یکار  چیو ه زدیم

تواِن باز کردِن پلکم   یزد و حت  رونی از دهانم ب قمیمشت شد و ناخواسته آخم با نفِس عم میپهلو یرو
که  دینکش یرفت و طول  رونیکه البرز از اتاق ب دمیتخت دراز کش شدم و شن  یرا از دست دادم.. رو

 ... یو نگران  ی.. درست کنار گوشم.. پر از بغض و خستگدمیرا شن نازیپر یصدا

 کنم؟!  کاریچ ی! وا؟ی! درد دار ؟یبرم خوب_الوند؟! قربونت 

 را به مشت گرفته بودم..   میدستم نشست که پهلو یدستش رو و

 .. مامان؟!یرعل یکنه؟! ام  یکنم.. الوند کجات درد م کاری چ ای_خدا

 اما لب زدم:  دمشید یبلند شود که مچش را گرفتم و چشم باز کردم.. تار م خواست

 _خوبم نازدختر.. خوبم..

کرد و   ینگاهمان م نازیو زاللش قلبم را به کوبش انداخت.. البرز درست پشِت سِر پر یاشک یها چشم
 من به البرز اشاره کردم و گفتم: 

 ..نهی حال بب  نی.. نذار منو تو انازی_به اون برس پر
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به من   ینگاه میلبش رّد انداخت.. ن  یِ خشک یکه رو ینِم اشک  دمیخشک بود و من د نازیپر یها لب
که از  دمیرا د  یرعلیو البرز انداخت و گردن کج کردم.. دستش که رهاشد بغضش شکست.. ام

  ولبرنداشتم و متوجه شد.. آنقدر ه  نازیمن به سمتم آمد.. چشم از پر دنِ یچهارچوِب در رد شد و با د
  یرو ی رعل یرا احاطه کرده بود.. ام فشیظر یبلندش شانه ها یکرده بود که شال نداشت و موها

 تخت خم شد.. 

کنه؟! حالت تهوع   یدرد م تییکردن.. داداش جا کارتی چ  نیالوند؟! آخ بب ی! خوب؟ی_به هوش اومد
 ... میبهش بگ یداشت  نارویکنه؟! دکتر گفت هرکدوم از ا ی! درد نم؟ی! سرت چ ؟یندار 

البرز را   یِ صندل یر و باالخره به خودش آمد و دسته بود که برو.. که البرز را بب  نازینگاهم به پر همچنان
 رفت..  رونیب  یتیکه البرز با نارضا دمیگرفت و من د

 ..هی عیدرد دارم که اونم طب   کمی .. یرعلی _خوبم ام

شرتم را باال زد و من دستم   یت نِ ییلِب تخت نشست و پا  یرعلیگفتم که ام یکه رفت آِخ کشدار  البرز
 را برداشتم.. 

 هیو  ینشکسته.. فقط کبود تیی خداروشکر جا یکبود شده الوند.. ول  یلیکنه؟! خ  ی_پهلوت درد م
 ..ی دار  یدگی چندتا خراش

 !؟ی رعل ی شدن ام یخانم کجان؟! عارف و خانوادش چ  نیو پرو دری_آخ.. خوبه.. خوبه.. آقا ح

 اِر خشم را به وضوح حس کردم.. کرد و من آث ریی تغ  شیصدا رنِگ 

!  ؟یدیبود؟! د یموندن و رفتن.. الوند کاِر ک  کمی .. اونام یشد داریهستن.. هنوز خبر ندارن ب  نای_بابا ا
 !؟یدار  یز یچ  یدشمن ایبودن  ری زورگ

  یاش از مقابلم کنار نمو چهره ومرثیعرق شدم.. اسِم ک  ِس ی و خ شدیم نییباال و پا امنهیس ی قفسه
 رفت.. 

 ! باهاش حرف دارم.. ؟یخبر کن   درویآقا ح ی تون یبودن.. م ری _زورگ

 باال رفت:  نش ی خشمگ یو تِن صدا دیکش یکالفه ا پوف
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! الوند.. ؟یاز خودت دفاع کن  ی.. چندنفر بودن که نتونستیسالم ندار  یجا هی_رحم نکردن بهت.. 
 !دن؟یازت دزد یز یچ

رفت.. به خودم   یم میاز انرژ یمی حرف زدن ندارم؟! با هر کلمه حرف ن  یبرا یتوان دیفهم  یمن یرعل یام
  ومرثیداد.. دِل نازدختر خون بود و من ک ی البرز اجازه نم دنِ یآوردم تا ناله نکنم.. احتماِل شن یفشار م

 .. دمیبخش  یرا نم

 صدا کن.. درویکنم آقا ح ی.. خواهش م یرعل ی_ام

فرو برد   شی موها ی.. پنجه الدیکرد و دوباره پوف کش می بدنم تنظ یشرتم را رو  یو ت  دیسمتم چرخ به
 شد..  رهی و به صورتم خ

کنه.. بدجور    مینامه تنظ تی شکا هیتا   زدیحرف م  ییرزایبابا داشت با م دمیصبح شن  ی.. ول گمی_باشه م
 ..میکن  دایضارب هارو پ دی.. بایکتک خورد

رفت..    رونیکه از اتاق ب  دمیبلند شد و شن ی رعلیو پلک بستم.. ام دمیاز درد نه.. از حرص آخ کش نباریا
خواست    یداده بود و مثال م هیتک  واری.. به ددمیرا پشِت دِر اتاق د  نازی پلکم را باز کردم و پر یگوشه 

را در خاطرم  قبل   رنگش شِب   یکوچک از دامِن مشک یمن از حضورش خبردار نشوم اما همان تکه 
  یکردم کم  یداشت.. سع یقشنگ یهارمون  دشیو قرمز با پوسِت سف یزنده کرد.. چقدر رنِگ زرشک

..  دیعرق شدم و سرم به مرِز انفجار رس س یمتر تکان خوردم خ یخودم را باال بکشم و تا چند سانت
خودش را به من  که  دمکه پا به اتاق گذاشت دست از تقال برداشتم.. به نفس نفس افتاده بو دریح

 بدهم.. هیرساند و کمک کرد به تاِج تخت تک 

 پسرم؟! ی_خوب 

 _خوبم.. اونقدر که..

  میبه چشم ها ینگاه میتازه کرد و با ن  ینفس  در یپا به اتاق گذاشت و من سکوت کردم.. ح یرعل یام
 حرِف نگاهم را خواند..

 نه..؟! ایکنن  داش یپ تونن یگفت؟! م  یچ ییرزای_بابا حاال م
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  یرعل یرو به ام دری.. حدمیشکمم نشست و چهره در هم کش ی.. دستم رودمید ینم  گریرا د نازیپر
 گفت: 

االن منو با الوند تنها   یکنم.. ول یم دایآورده پ   دریبالرو سِر پسِر ح نیکه ا ی_تو نگران نباش.. کس 
 بذار..

 داده بود اخم کرد:  هیتک زتوالتمیکه به م یرعل یام

 _چرا؟! مگه من نامحرمم؟! داداشمو تا خورده کتک زدن اونوقت من..

 را ساکت کرد:   یرعلیام دریح و

 .. یرعلی_برو ام

  نازِ یحّس حضوِر پر  ی.. بزدمی تنها حرف م  دریبا ح  دی و رو گرفتم.. با  دیبه سمِت من چرخ نگاهش
در هوا  یو دست دیکش یگفت.. پوف کالفه ا یم  ومرثیکه از کشتِن ک  یشّر و البرز  یِ رعل ی فالگوش و ام

 تکان داد: 

کارو   یِ پ یی.. خودم تنهارونی ب رمی وقت نشنوم شر به پا کنم.. من م هیکن  رونی_باشه بابا.. باز منو ب 
 .. رمیگیم

  دریدادم که دسِت ح  هیکه رفت سرم را به تاج تخت تک  یرعلی کردم؟! ام یچه م دیدو برادر با نیا با
 نم نشست.. را یرو

 _الوند؟!

 گفتم:  زدمیکه هنوز نفس نفس م  یاتاق بسته شد و در حال درِ 

باالتر چهار تا از گردن کلفتاشو انداخت    ابونیبود.. جلو دِر عمارت خفتم کردن.. دو تا خ   ومرثی_کاِر ک 
 به جونم.. اگه از.. از...

 کمرم نفسم را گرفت..  ی رهی پهلو و ت دردِ 

 م؟! _الوند به دکتر زنگ بزن 
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 شدیکه به زور از دهانم خارج م یینفس نفس زدن و صدا یتکان دادم و ب  یبه عالمت منف  یسر  
 ادامه دادم: 

..  دری.. کرده.. آقا حوونشی.. داسریاز  یخبر   یکشت.. ب یمنو م شبی_اگه از خوِنش نبودم همون د
 ! ه؟ی! بر.. برنامه چم؟یکن  کاریچ

 کردم..  ی توجه یضربه به رانم زد و من به دردم ب  چند

اثبات   شهیم  ینطور یدر رو چک کنه.. ا یجلو یها نینامه دورب   تیشکا میبعد از تنظ  ییرزای م دی_با
دادم  سی پل  لیتحو اسرویهم خودش و هم اون برادِر.... ال اله اال اهلل.. اون  یکرد کاِر اون بوده.. وقت 

 پسرم!   دهیپس م  نکارشویره داره.. تاوان امن ماست چقدر ک  هیفهمه  یم

رفت..   یم  لی تحل امیسوخت و انرژ  ی.. با هر بار حرف زدن لبم مدمیتکان دادم و چشم باال کش سر
 ..دمیکش میابرو یزخِم گوشه  ی دست باال آوردم و رو

 _باشه.. فقط.. 

همچنان آرام و قرار نداشت..   امنه یس ی.. قفسه دمی شده بود و آخ کش دهی با چسب پوش زخمش
.. هنوز آن لحظه  دیانداخت و پوف کش ینگاه  میصورتم ن یفکم نشست و به همه  یرو دریدسِت ح

 فکم فرود آمده بود..  یارزش رو یب یرا به خاطر داشتم که نوِک براِق کفِش آن نوچه 

 ... ی_فقط چ

 تازه کردم و گفتم:  ینفس

 من..  دریم.. آقا حرو خراب کرد شبیکه مراسم د دی_ببخش

تخت بلند شد.. هردو دستش را پشِت سرش قالب کرد و چند گام   یاز سِر فکم برداشت و از رو دست
 لب زد: میبه چشم ها  رهی.. خ ستادیبه چپ و راست برداشت و ا

  یکامال معلوم بود.. نگران نباش از تو خورده نم ومرثی_دختر از خودمه.. پسر از خودم.. هدِف ک 
 ط صبر کن پسرم.. صبر کن.. .. فقرمیگ

 دانست..  یرا سهِم من م نازیهنوز هم پر دری.. حدمیکش یاز سِر آسودگ ینفس
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کردم.. تا صبح صدبار   شیرفت.. به زور راه  یزنگ به عارف بزن.. اگه به خاطِر خانوادش نبود نم هی_
 .. رهیگیزنگ زد.. صداتو بشنوه آروم م 

 دهانم تلخ بود اما قلبم... سر تکان دادم و لبم کج شد..  طعمِ 

 .. دریآقا ح  یشما بگ  ی_چشم.. هرچ

در را باز   یال  نیپرو در،یح دِ ییشد.. با بفرما لیتقه به در خورد که هردو سرمان به سمِت در متما چند
تکان  یرو به من سر  دریبودن را از مادرش به ارث برده بود.. ح یباراِن بهار  ناز،ی کرد و داخل شد.. پر

مردد   نازِ یو من پر  ستبه سمتم آمد و لِب تخت نش کراستیداخل شد و  نیداد و من پلک زدم.. پرو
به   یگام دری ل کرده بود و حدامنش قف ی.. هر دو دستش را مقابلش و رودمیرا پشِت در به انتظار د

 مغموم گفت:  نازِ یسمِت در برداشت و رو به پر

 نترس..  ای تو بابا جان.. ب  ای_ب

به تخت پرواز کرد.. دسِت  دنیتا رس   بای و تقر دمید انش یگر یرا در چشم ها یمن برِق خوشحال  و
و با دست دهانش را    دیرا نوازش وار به عقب سوق داد.. لبش لرز میسرم نشست و موها یرو  نیپرو

 .. دیوسانداخت و سرش را ب نیدستش را دوِر گردِن پرو ناز ی تواِن حرف زدن نداشت.. پر یپوشاند.. حت 

 نکن..  هیگر نقدری_مامان قربونت برم.. الوند حالش خوبه.. ا

  نازیحرف پر  دِ ییاز اشک حس کردم.. در تالبش را  یِ سی زد و من خ امقه یشق  یرو یبوسه ا نی پرو و
 گفتم: 

 _آره مادر.. خوبم.. 

نفس   یحت   نازیپر یبه چشم ها  رهیشانه ام نشاند و من خ   یسرش را رو نیو پرو  دمیرا د دریح رفتنِ 
هردو برادرم بود.. البرز و   امیکردم.. تنها نگران  یحس نم یدرد چی.. انگار هدمینداشتم.. آخ نکش

دور از   کهدسِت راستم نشست و من اشکش را با سِر انگشت پاک کردم   یرو  نازیپر .. دستِ یرعل یام
که همان دم درِد لبم را به خاطرم   یو من لبخند زدم.. لبخند دیسِر انگشتم را نرم بوس نیچشِم پرو

 لب به سخن باز کرد:  نیکه باالخره پرو دمیآورد و آخ کش

 دستشون بشکنه.. ی_دردت به جون من پسرم.. دردت به جونم مادر.. اله
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  یِ که از پشِت روسر  دمیکش نیپرو  یِ موها یچشمک زد و من از درد چشم بستم و دستم را رو نازیپر
 ُسر خورده اش معلوم بود..

 بود گذشت..   ینکن مادر.. من خوبم.. هرچ نی_نفر

! اگه درد ؟ی.. الوند واقعا خوب میهممون نگران شد ینع ی یگذشت.. مردم و زنده شدم..  ویچ ی_چ
 به دکتر زنگ بزنم.. یدار 

 سر بلند کرد و با دو دست صورتم را قاب گرفت و فکم منقبض شد..  نیپرو

 ! اد؟یدکتر ب  می_ها مادر؟! زنگ بزن 

 نشان دادم و گفتم:   یسر عالمت منف با

.. شمیسوِپ دستپخِت شما رو بخورم خوب م  هیبه دکتر داشته باشم..   ازیکه ن ستین ادی_اونقدر ز
 فقط..

 شدند.. رهیخ میدو منتظر به لب ها  هر

 شوکه س..  شبی.. هنوز از دنی_به البرز برس

 راحت..  التی _باشه مادر.. خ

 راحت بود.. راحت...  المیلبخند زدم.. خ نازیو من به پر دیجوش  نی اشِک پرو یدوباره چشمه  و
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داِر کناِر باغچه رد شد و   هیبه دست از کناِر چراِغ پا فی دادم.. عارف ک هیتک ن یسرِد ماش  یبدنه  به
را   شیابرو یرا جابجا کرد و گوشه   فشی .. کدیاخم کرد و پوف کش دنمی.. با دستادیدرست مقابلم ا
به ما   دری ح  یِ شگیهم  گاهِ یکه داشت از جا دمید یهم البرز را م یک یفاصله و در تار نیخاراند.. از هم 

 .. دیکش یبد رِ یت میدادم و پهلو  رونی کرد.. نفسم را شل ب ینگاه م

 باباته؟!  ومرثیواقعا ک  یکنه؟! تو مطمئن نکاروی_چطور دلش اومد باهات ا

  نیصندوق عقِب ماش یبر دسِت چپم که رو هیکرده بودم.. با تک یرا ط  نجایاز اتاق تا ا یسخت به
 ..زدی حرف م  ییرزای دِم در داشت با م دریانداختم.. ح ینگاه میو به پشِت سِر عارف ن  ستادمیگذاشتم ا

 _الوند؟!

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 چک کنه؟! ناروی اومد دورب سیرو ول کن.. پل  ومرثی_ک

 ثبت شده..   نیگفت تو دورب ییرزای االن رفتن.. م نی_هم

  ومرثیزمانبر بود و من وقت نداشتم.. ک اشیادار  ینداشتم.. کارها  تیکار رضا نیچندان به ا من
 داد.. یتاواِن کارش را پس م 

 کنه...  بیرو تعق  ومرثی _به بهرام زنگ بزن عارف.. بگو باز ک

 ..دی شن  یکه من حس کردم اصال حرفم را نم  دیچرخ یصورتم م یزخم ها ینگاهش رو یطور 

 _عارف؟! 

 ...دی کش  ششیبه ته ر یرو گرفت و دست  یحرص

 .. زنمیالوند.. چشم زنگ م دمی_شن
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  ییرزایمشغوِل صحبت با م  دریخواستم... هنوز ح   یبود.. حق داشت اما من تماِم تمرکزش را م  یعصب
باِز   مهیکه دِر ن دمیرا د ی.. مشهددادیم حی توض  دریح ی را برا یز ی بود که مدام و با حرکاِت دست چ

 عمارت را بست..

 انجام بدن.. شویادار  یارابفهمه.. بذار اونا ک  دریاقا ح  خوامی_نم

البرز   ی رهی نگاِه خ  رِ یتر شد.. ز کینزد در،یبه ح ینگاه می که انگار تازه به خودش آمده بود با ن  عارف
 را داشته باشم..  یواکنِش عصب  نی کردم کمتر یتالش م

 ! ؟یکن  کاری چ یخوای_م

دردم  ی شدم.. لعنت یباخبر م   ومرثیاز ک دیبا یانجام هر عکس العمل ینداشتم.. اما برا یفکر  هنوز
خم شد.. عارف به سمتم آمد   ینشست و کمرم اندک میپهلو یخوب نشده بود.. دستم رو یذره ا یحت

 دستش را بلند کند به خاطر البرز گفتم:  نکهیو قبل از ا

 _خوبم.. عارف، البرز پشِت پنجره س.. 

 کنترل شده گفت:  یسر تکان داد و با حرص و

 تو اتاقت..  ومدمیآخه؟! من م یشد ری ! مگه از جونت س؟ی د_چرا از جات بلند ش

باهوش تره..   یلیخ  کردمی که فکر م یز ی از چ ومرثینقص کارشو بکنه.. ک یکن ب  دی_عارف..؟! بازم تاک
کردم و به   بشیاالن احساس خطر کرده.. باور نداشته من بهش از پشت خنجر بزنم.. شک کرده تعق 

اون  نکهیاز ا قبل تا  دیکنه.. با داشیروزاست که باالخره پ   نیو االنم در به در دنبالشه.. هم دمیرس  اسری
  ومرثیسهم االرِث خودم و البرز رو از ک خوامیکن م دایخوب پ  لِ یوک هی.. میکن ی کار  هیبرسه  یز یبه چ

  یهم هرچ اسریاون .. رهیقدرتش به باد م شترِ یب مِ یو ن  شهیحداقل سرگرِم دادگاه م ینطور ی.. ارمیبگ
 نداره.. یچون در اصل وجوِد خارج  ومرثهیداشته و نداشته االن دسِت ک

 براندازم کرد.. پرسوال

 بشه؟!  ی_خب که چ

 یرا رو فشیکتش را باز کرد.. ک یو دکمه  دیکش شیبه موها  یگرفت.. عارف دست ینفسم را م  درد
 گذاشت و من گفتم:  نی صندوق ماش
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.. از اون طرف  دهیاز تمرکزشو از دست م یمیبشه ن  تیکه سرش گرِم شکا نیبشه نداره.. هم ی_که چ
رو کنترل کنم.. البرز هم  یرعل یام  ادی از دستم برم یچه کار  نمیادامه بده.. منم بب بشی هم بهرام به تعق

 هست..

هنوز   ییرزایو م دریحانداختم..  ی نگاه میعمارت ن  یِ و من دوباره به دِر ورود دیکش اشی ن یبه ب یدست
 داد.. ینشان م دریبرگه را به ح  یکسر ی داشت  ییرزایمشغول بودند.. حاال م 

کنم   یرفت.. هنوز باور نم  یم  شی خوب پ یبه سرمون اومد.. داشت همه چ یتورو خدا چ  نی_بب 
 کرده باشه.. نکارویا ومرثیک

 کتفش گذاشتم و گفتم:  یراستم را رو دستِ 

 کشه..  یم نییرو هم باخودش پا  گهیده نفر د شهی که داره غرق م  ی_کس

 کجابود؟!  یرعل یآورد.. ام یالبرز داشت دمار از روزگارم در م ی رهی نگاِه خ نیا

بوده.. از  ومرثیکاِر ک دونهیم گهیکجاست؟! فکر کنم االن د یانبار؟! خبر دار   ادیم  یرعلی_عارف؟! ام
کار   ترسمیم دونهیمن م یِ به زندگ ومرثیک یقصِر باز کردِن پاخودشو م ییجورا هیهم که  ییاونجا

 تونم کوچه به کوچه دنبالش کنم.. یحال نم  نیدسِت خودش و من بده.. با ا

  یو رو دم ینگاِه البرز به من شده بود آخ کش نِ یداد و من حاال که عارف، سّد ب هیتک نیبه ماش عارف
 شکم خم شدم..

 داداش؟! ی_خوب 

 و گفت:  دیگفتم که پوف کش یخوبِم کوتاه  یرلبی تکان دادم و ز دست

! حاال گم؟یم  یکه چ  یدون یتمرکز نداره.. نه که کارشو درست انجام نده.. اما خب م یانبار.. ول  ادی_م
 انجام بدم.. نگران نباش.. یرعل یواسه ام ادی از دستم برم یچه کار  نمی بب

دور شد.. داشت با گام   ییرزای داد و م یدست م ییرزایکه داشت با م  دمیرا د  دریکج کردم و ح  سر
که   دمیرا شن شیدست بلند کرد و من صدا یمشهد یراه برا نِ ی آمد و ب یمحکم به سمتمان م ییها

 گفت: 
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 بالرو سِر آقا الوند آوردن! نینگذره ا راتشونی _خدا از سِر تقص

 و رو به عارف گفتم:  ستادمیآمد.. صاف ا شی پ دریح و

 .. تورو خدا حواست بهش باشه!یرعلیشرکت.. اشکان رو بفرست دنباِل ام ای_من که احتماال نتونم ب 

 رو به من گفت:  دریاحترام کردند و ح یهماهنگ شد.. با سر به هم ادا دریح دنِ یعارف با رس ی باشه

 ..یزود بود بلند بش کمی_

 : دمینشان ندادم و پرس  یالعمِل خاص  عکس

 شده؟!   رشونیدستگ یز ی! چگفت؟ یچ ییرزای_م

 انداخت و گفت:  ی نگاه میمکث کرد و به گمانم به البرز ن  دریح

 ...کشهیچک کنن طول م ناروی_تا دورب

 گرفت و گفت:  نیرا از ماش اشه یتک عارف

 !شه؟ یم یچ اسری_پس 

گام فاصله گرفت و هر دو دستش را پشِت سرش قالب کرد و من دردم را در چهره نشان  کی  دریح
 دم: ندا

فعال دست نگه داشتم تا اول حسابمو با   یبدم.. ول لشیتحو سی امروز و فردا به پل نیهم خواستمی_م
.. همون سال ستی بند ن  ییالماس دستم به جا یقتِل خانواده  یصاف کنم.. واسه پرونده   ومرثیک

  تِ ی حماجراست خوِد الماسه که اونم صال یِ ن یکه شاهِد ع یبرد.. تنها کس  نی مدرک بود از ب  یهرچ
 شهادت دادن نداره..

 : د یانداختم و عارف پوف کش نیی.. سرم را پاختمیر  یخودم نبود که عرِق شرم م دست

ضرب و شتم  هیبا  درینذاشته.. آقا ح  یرّد از خودش باق هی ی.. چهار نفرو کشته و حت هی_عجب آدم 
 .. میکن یفکر  هی دیو خالص.. با  دهیم هید  هی تایتو زندان نگهش داشت.. نها شهینم
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.. همچنان  دمیرفت باز البرز را د دری .. عارف که به سمِت ح دیکش ری مشت شد و فکم از انقباض ت دستم
 در سکون و سکوت.. لعنت بر من.. لعنت.. 

دهند" سرنوشِت   یم  شترشیبزم مفرب تر است، جاِم بال ب  نی_خدا بزرگه.. خدا بزرگه... "هرکه در ا
 ..هیهر درد یصبر چاره  یرقم خورد.. ول ینجور یماهم ا

کنارم    دریبود.. ح  شتریباالتر و ب امی از جسم  امی قورت دادم.. حاال درِد روح  یدهانم را به سخت آِب 
 به کتفم زد.. یو دست ستادیا

 خبر خوب دارم.. هی.. برات ستین ییهمش سرباال ی_زندگ 

و خونسردش زل زدم.. عارف دست به کمر گرفت و منتظر ماند..   اهیس یبلند کردم و به چشم ها سر
را هم من  ابش یبار سر تکان داد و مردانه به کتفم ضربه زد و لبخنِد کم  نیچند در یدرست مثل من.. ح

 ..می و هم عارف شکار کرد

که زخمات   کمیمن نه..  یکرد اما خواسته  ریی تغ کمی  یصحبت کردم.. مراسِم خواستگار   نی_با پرو
 تو دستت... ذارمیبهتر بشه دسِت دخترمو م

از من و عارف فاصله گرفت و به سمِت عمارت   نانیو پر اطم  یمتوال یرا گفت و با همان تکان ها نیا
 عارف به گوشم خورد:  یماندم که صدا رهی رفتنش خ  رِ یرفت.. من هاج و واج به مس

 ..میکن  نیری دهنمونو ش م یتون ی_مبارک باشه.. مبارکه.. پس باالخره م 

  یرا برا در یبار چندم حرِف ح یچسباندم و برا  نیماش یچه گفت؟! دستم را محکم تر به بدنه  دریح
 خودم تکرار کردم و رو به عارف لب زدم: 

 شد؟!  ی_چ

  یبدنم نفوذ کرد و لبم به طرِح لبخند یدر تک به تک سلول ها نازیمحابا.. پر ی.. بلند و ب دیخند عارف
 کمرنگ کش آمد..

 رسما دخترو دادن رفت... گهی.. داداش دیدر ی.. هنوز تو شوّک حرِف حی_حق دار 
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برداشت و با همان لبخنِد    نیماش ی را از رو  فشی کرد و عارف ک دایپ انی بدنم جربه سرتاسِر   یداغ خونِ 
 گفت:  قیعم

 .. ی.. بهتره زودتر خوب بشیاتاقت استراحت کن ی_من برم که تو هم زودتر برگرد

 فردا...  یکج کردم و لبم را از درون گاز گرفتم.. آخ نازدختر.. نازبانو سر

 داداش..  ری_شب بخ 

 .. ری _دستت درد نکنه.. شب بخ

به البرز   ینگاه  میبرگشته بود.. با ن میجدا کردم.. انگار جان به پاها  نیکه رفت دستم را از ماش عارف
... چشم از ستادم یِت البرز کج کردم و کنارش ارا به سم  رمیمس  کراستیرفتم و وارِد سالن شدم..   شیپ

 کتفش گذاشتم.. ینگرفت و من دست رو رونیب  یفرو رفته  یک ی در تار یمحوطه 

 ! ام؟یبرم   دریاز پِس خوشبخت کردِن دختِر ح یکن  ی_فکر م

 ..ندی کردم تا مبادا لبخندم را بب  یو با دست دهانم را مخف  دمیقورت دادِن آِب دهانش را شن یصدا

 کنم برادر بزرگه؟! یخواستگار   نازویاز تو هم پر دی_با

نشست و    ش یابرو نِ یب  یز یکالمم راحت بود.. اخِم ر طنتِ ی هم حدِس ش دهیسمتم سر کج کرد.. ند به
 لب باز کرد: 

 ّن ّن َن ُک ّک ُکن..   ی_ّش ّش شو ّخ ّخ خ 

  فهممیخودمم نم ی.. گاهیهم هست نازی .. برادِر پرینکردم البرز.. به همون اندازه که برادر من ی_شوخ 
 ! ؟ین یب یم  نازی پر یِ چه خبره! فقط منو مناسِب همسر 

  ومرثیذهنش از ک نکهیاخمش را حفظ کرده بود اما من البرز را خط به خط بلد بودم.. هم همچنان
 کرد..  یم  تیکفا شدیپرت م

 ّن ّناز ّت تو ّر ّرو ّد دوس ّس دا دا ّر ّره..  نی ّره.. َپ َپ پّر ّر ر_آ آ آّر رّ 

 سرش بوسه زدم و گفتم:  یرا گرفتم.. رو دنمیآخ نکش یجلو  یشدم و به سخت خم
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 کنم.. به جوِن خودت و خودش...  یتحمِل دور موندن ازشو ندارم.. خوشبختش م گهی_د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اتاِق البرز و   امی سرکش نی از آخر کساعتیداد و تنها  یعدِد چهار را نشان م یعسل  یرو  ساعتِ 
و   دیگذشت.. هردو خواب بودند اما دلم قرار نداشت.. تماِم طوِل شب را با وجوِد درِد شد یم یرعل یام

زدم و   یهم نگذاشته بودم.. غلت یپلک رو  یخواب آور باشند اما حت دیبا  عتایمسکن که طب یقرص ها
آن سمت را   یرو دنیتواِن خواب یکرد که حت یراستم درد م ی.. آنقدر پهلودمیکش  قیچند نفِس عم
 دنِ یکش نیی پا یام از درد جمع شد.. صداو چهره  اورمیقلِب ناآرامم فشار ب  یدادم رو حی نداشتم.. ترج

وارد شد و در را   یم اما حس کردم که کسنکرد یدر اتاق باعث شد اخم کنم... حرکت  ی رهیدستگ
 دهیفرِش کف کش ینامتعادلش را که رو یپاها یکردم آهسته نفس بکشم.. صدا یسع یبست.. حت

هوا عطِر   یینشست و من از جابجا  یو منتظر ماندم.. حاال درست مقابلم بود.. وقت  دمیشن شدیم
سِر انگشتش  و  دیکش یق ینفِس عم.. نازی.. آخ پردیدادم نفسم نامحسوس خند صیشکالت را تشخ 

  کبارهی گرفت..  یدختر تاب و توانم را م نیا ییِ پروا ی لبم نشست.. ب  یو زخِم گوشه  شی ته ر یرو
.. اما دستش را دارمیدانست ب یکه م  دمی.. فهمدید ی... به حتم لرزِش پلکم را م دیاراده لرز یپلکم ب 

  رونیدادم و نفسم را ب لهلبم را فاص نِ ی چانه ام رد انداخت.. ب یو انگشِت شصتش رو دیپس نکش
لبش جاخوش   یگوشه  نی نمک یلبخند دیو شا  بردیلذت را م تِ ی نها یباز  نیداد. شک نداشتم از ا
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بودنش در اتاِق من   ای نبودن در اتاق خودش  یمتوجه   یکس دیترس   یکرده بود.. دخترِک نترس، نم
 نفس گرفتم و از ته گلو گفتم:  یحرف زدِن  یداد... برا یرا به باِد فنا م   تمیثیدختر ح نیبشود؟! آخر ا

 _نازدختر؟! 

دهانش   یو دست رو دیکش یخفه ا  نِ یخواست دستش را پس بکشد، گرفتم و مانعش شدم.. ه تا
 اش گفتم: گرد شده یگذاشت.. پلک باز کردم و رو به چشم ها

 ! ؟یکن یم کار ی چ نجای.. ادارمیب یدونست  ی_از اول هم م

.. با   دیکوب یدلم فکر نکردم.. قلبم محکم م یبه خواسته  یشانه باال انداخت و دلم... حت  یدیق یب  با
 خفه پچ زد: یِ همان صدا

 نگات کنم..  تونمینم  یمن زوم نشده.. حت ی_دلم برات تنگ شده بود.. تمام روز هزارتا جفت چشم رو

 الوند.. دردت گرفت؟! ی_وا

 لبش گذاشتم و با اشاره به در گفتم:  یاال رفته بود و من دست روناخواسته ب شیصدا

 !نه؟ی ما رو باهم بب یکی یخوای.. آروم نازدختر.. مشششی_ه

 .دیسرخش را د یگونه ها یکی در تار ی انداخت و من حت نیی سر پا شرمزده

فکر کردم دردت گرفت منم عذاب وجدان  یدینفس کش ی.. حواسم نبود.. آخه اونجور دی_ببخش
 گرفتم..

زدم و    ینیدستم گرفتم و به ب  نِ یرا ب  شیاز شِب موها یشدم.. تره ا  زیخ  مین یرا ندادم و اندک   جوابش
 .. شدیحس نم میها هیدر ر  یخال یجا یذره ا  ی.. آنقدر که حتدمیبو کش قیعم  قِ یعم  قیعم

 _الوند؟!

 بازدمم جوابش را دادم:  با

 ازدختر؟! جانم؟!_جانم ن 
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برداشت و آهسته تر از قبل   نییداشت و باالخره دست از سِر گاز گرفتِن لِب پا دی زدِن حرفش ترد یبرا
 گفت: 

 ....یکه دار  دونمی.. هرچند خودم میمنو دوست دار  یو کتاب ها نگفت لمیمثِل تو ف چوقتی_ه

 دانستم.. منتظر ماندم تا اصِل حرفش را بزند:  یادامه داشت.. م اشجمله

 .. یکه بهم حس دار  یدیفهم ی_از کِ 

خواستمش.. انگار   یم شهینداشتم.. انگار هم شیبرا  یجواب  چیه یبهش فکر کرده بودم ول خودم
 شروع نداشت..

  ابری ازت س ناز؛یپر چوقتی.. هچوقتیه دمیتا کجا دوست داشته باشم مهمه.. که بهت قول م نکهی_ا
 ..!شمینم

و فاصله گرفت.. اما   دیکش رونی دستش را ب یگر ید یخجالت و هر حِس دخترانه   دیترس و شا از
 انگشتم بود.. نِ یب  شیهنوز موها

 اتاقت..  ی_بهتره برگرد

و شلواِر   راهنی .. پستادیهم صاف ا نازی از جا بلند شدم و پر یتکان نخورد به سخت  ی.. وقتدیگز لب
 !د؟یترس  یگام عقب رفت.. باز م کی گام به سمتش برداشتم که  کیبامزه بود...   یلیرنگش خ  یصورت 

 _نازدختر.. 

دختِر نوجوان بود و در برابرم   کی انداختم.. مثِل  ینگاه مین فشیظر یو من به جثه   ستادیا سرجا
در کناِر  و بودن  یحضور در زندگ  یِ آمادگ  ناز یبا من ابدا راحت نبود و واقعا پر  ی.. زندگفیضع یادیز

 من را داشت؟! 

 ! ؟یکن ینگاه م ی_به چ

 در آغوش گرفتنش لعنت فرستادم و گفتم:  یخشکم را با زبان تر کردم و به وسوسه  لِب 

 ..ادیب   شیپ  یدونم ممکنه چ یاتاقت.. وگرنه نم یوقتشه برگرد نکهی_به ا
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 کیاخت و با همان اند نیی و خجالت زده سر پا دهی.. شرمنده و ترسشدیخوب متوجه منظورم م انگار
لبم را خاراندم.. اما  یراه کج کرد و من گوشه   یکه از من داشت به سمِت دِر خروج یمتر فاصله ا

د و من یکش  نیه دهیترس نازی تلفن همراهم به هوا بلند شد و پر یبود که صدا دهیهنوز به در نرس
  یو دستم را رو دمیکوب واریبا وجوِد درد چطور خودم را بهش رساندم و کمرش را به د   دمینفهم

 دهانش گذاشتم و تند گفتم: 

 آروم..  نازی.. پرششششی_ه

شده بودم.. تکان نخوردم    خینفس نفس زد و من انگار م دهیرنگ پر  یگرد شده و صورت یچشم ها با
گرفته بودم فکِر افراد را از چشمشان بخوانم.. حاال   ادیشدم.. با البرز  رهی درشتش خ یو به چشم ها

فاصله گرفتم   نازیو من از پر خوردیپر از عشق بود.. هنوز تلفن زنگ م  نازیپر یِ و وحش اهیس یچشم ها
 دادم و تماس را وصل کردم.. یاشاره ا نازیاشکان اخم کردم . با دست به پر یشماره  دنِ یو با د

 _الو.. آقا الوند؟!

 که هنوز تکان نخورده بود لب زدم:  نازیپر ی دهیترس یکردم و رو به چهره  صاف نهیس

 شده اشکان؟! ساعت چهاِر صبحه.. ی_چ

 آورد..  نییاش را پاخشک شده یباالخره دست ها  نازی و پر دمی کش شمیبه ته ر یدست

پارک قرار   هی کردم.. بهتون گفتم با چندتا از دوستاش تو   بیرو تعق یرعل ی_واجب بود.. از سِر شب ام
 گذاشتن.. به نظرم مشکوک اومد..

 سر برسد..  یرعلی ام دمیترس  ی.. م ستادمیتازه کردم و پشِت دِر اتاق ا  ینفس 

 افتاده؟! یشده؟! اتفاق ی_خب اشکان.. چ

 توانستم حدس بزنم که خانه نبود.. ی.. مشدی م ادی کم و ز شیصدا

پسره با    نیکردم.. االن ا بیاون دوستشو تعق یرعل یام یخونه.. منم جا رهیگفت م یرعل یام  دمی_شن
 ... هییخبرا هی نجای.. انجاست یهم ا یرعل یهمون بچه ها دوِر هم جمع شدن.. آقا الوند؟! ام

 باور نداشتم... میها دهیپر سوال براندازم کرد و من به شن نازیپر
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 که... شی پ کساعتی  نی! هم؟یرعل یاشکان؟! ام یگفت ی_چ

 فرو بردم و تنها لب زدم:  میموها ینبود.. دست ال یزماِن کم کساعتیادامه ندادم..  و

 .. رسونمی_آدرسو بفرست االن خودمو م

  یحرکت ت  کیبه سمتم آمد.. با   نازی که پر دمیکش رونی و شلوار ب راهنیرفتم و پ  شیسمِت کمد پ به
را   شی دکمه ها  انیدر م کی و  دمیرا پوش  راهنیپ دهیترس  نازِ یآوردم و پشت به پر رونی شرتم را ب

 بستم..

 ! ست؟ی شده؟! مگه تو اتاقش ن یچ  یرعلیشده؟! ام ی_الوند؟! چ

 کرد تنها لب زدم:  ینم یار ی نازیجواب دادن به پر یمغزم برا یبودم و حت آشفته

 حاال..  نی.. برگرد اتاقت.. همنازی_پر

 پشت کرد و گفت:  دیعوض کردن شلوار که د یرا برا تعللم

 شده؟! یکنم بپوش.. بهم بگو چ  ی_من نگاه نم

..  دمیتلفنم را شن امِک ی پ یزود شلوارم را عوض کردم و صدا یل یتلف کردن نداشتم.. پس خ یبرا یوقت
.. ایخدا  ی.. وای.. شرکِت آرمان نو.. وادیآدرس، زبانم به سقِف دهانم چسب دنِ یبازش کردم و با د

  اشی و تخِت خال کردمرا باز  یرعل ی زدم.. دِر اتاِق ام رونی توجه ب یجواب گذاشتم و ب  یرا باز ب نازیپر
ام نشست و    نهیس یباز مانعم شد.. هردو دستش رو  نازی در را بستم و پر یخاِر چشمم شد.. حرص 

 گفت: 

 کجاست؟!  یرعل یکنم.. ام ی_الوند.. تورو خدا دارم سکته م

 کنم..  یم داشینگو.. من پ یز یچ  یدونم.. به کس  ی_نم

و پشِت    دمیرا به چنگ گرفتم و کفش پوش چمییرفتم.. سو نیی کنارش زدم و از پله ها پا میمال و
افتاد.. از عمارت   یجوش م خونم به   یرعلی از جانِب ام ی.. از فکِر هر حرکت یرعلیفرمان نشستم.. آخ ام

اشکان را   ی.. شماره زدی ساعت پرنده هم پر نم نیخلوت گذشتم.. ا ابانِ یخارج شدم و با سرعت از خ
 کردم:  تیفرمان را هدا ی.. دو دست دمیرا شن  شی گذاشتم و صدا کریاسپ یگرفتم و تلفن را رو
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 شما؟!  یی_آقا الوند کجا

 گذاشتم..  پدال گاز یقرمز را رد کردم و پا رو چراغ

 !کنه؟یم  کاری کجاست؟! داره چ یرعل ی_تو راهم.. ام

 افزود..  یو ترسم م  تیبر شدت خشم و عصبان  نینگران بود و هم شیصدا

 شرکت.. آقا الوند خودتو زودتر برسون..  نِگ یندارم.. رفتن تو پارک  دی_بهشون د

و دردش را   دمیبه فرمان کوب  ی پرت کردم... مشت نیماش  ی نهی س یرا ندادم و تلفن را رو  جوابش
شدم.. چشم چرخاندم   ادهیپارک کردم و پ  ابانیخ یرا گوشه  نیربع بعد ماش  کی  قایحس نکردم.. دق

.. مدبه سمتم آ دنمیکردم.. به محِض د یحس نم  یدرد چ ی.. انگار هدمید ابانیخ  یو اشکان را گوشه 
  یو نگاه کنجکاوش را رو ستادمی من درست مقابِل اشکان اکرد و  یعبور م نی ماش کی هیهر چند ثان

 گرفتم: دهیصورتم ناد یزخم ها

 _کجان اشکان؟! 

را تندتر برداشتم و جلوتر از    می.. قدم هادمیاشاره کرد و من پوف کش نگی دست به سمِت پارک با
  یتیاهم میبود رد شدم.. نگاِه مشکوکش ابدا برا داریاشکان از مقابِل مرِد نگهبان که هنوز خواب و ب

 باشم.. دهینرس ریکردم د  ینداشت.. خدا خدا م

 ..دمی د نی_آقا الوند؟! من دستشون چندتا دبه بنز

  یمشکوک ز یچ  چیاطراف را از نظر گذراندم.. ه یرد شدم و همه   نگیپارک ِب یو از ش دیسوت کش مغزم
رساندم.. از دور قامِت چند   نیریز  یرفتم و خودم را به طبقه   شیپ  نگیپارک یوجود نداشت.. تا انتها 

  یمشک نِ ی و البته ماش دیپرا کی و بلند و  یشاس نیو سرعتم را کم کردم.. جز چند ماش دمینفر را د
دود  وارِ یوجود نداشت.. دستم را به د  یقابل توجه  زِ یچ  چیبود، ه ستادهیکنارش ا یرعلی که ام یرنگ

دادم.. با همان کِت چرم و   صیرا تشخ یرعل یدادم و به نفس نفس افتادم.. ام  هیتک نگیپارک یگرفته 
.. اشکان بهم  یو آتش سوز  یکار زدن بلد بود را چه به خراب   تاریکه گ یی.. دست هایلعنت  نِ یشلواِر ج 

 ِل من به نفس نفس زدن افتاد..و مث دیرس

 .. ادین  یوقت کس هینکردن.. آقا الوند من مراقبم  ی_اونجان.. خداروشکر هنوز کار 
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همه جا چشم و گوش   ومرثیمداربسته.. ک یها نی مکان پر بود از دورب  نیسر تکان دادم.. ا تنها
  یم ر یکرد و سرم ت ی.. قلبم محکم و پرفشار خون پمپاژ مدیفهم یموضوع را م  نیشک ا یداشت و ب 

متوجه من نشدند  یدرست وسِط سه پسر هم سن و سال خودش که حت  یرعلیام دنِ ی.. ددیکش
فرو بردم و   بمی را دروِن ج چییبود.. سو دهیمن را ند یکرد.. جلو رفتم و هنوز کس  یم مشتدستم را 

عرق بودم..    سی.. خنیپر از بنز یدهاِن خودشان بستند و دبه ها  یرو  یکه هر چهار نفر دستمال دمید
 که گفت:  دمیام شد و شن متوجه  یک یباالخره 

 .. ادیداره م یکی_

همانطور که داشت گرِه دستماِل طرِح استخوانش را   یرعلی شد و ام خیمن م ینگاِه هر چهار نفر رو  و
برداشتند و صندوق عقب پنهان کردند و   دبه ها را یخشک شد.. سه نفِر بعد  زدیدور دهانش گره م

 یو نفس ها یعصب  ینفس ها یفضا را تنها صدا ی.. همه ستادمیبا پنج متر فاصله ا قایمن دق
  یخارج شد، نفس یرعل یداداش که از دهاِن ام یکلمه   یِ چهارمرِد مقابلم پر کرده بود.. آوا ی دهیترس

 حس کردم..  دیکش  یاز سِر آسودگ اشی که پسِر کنار 

 داداشته؟! یرعل ی_سکته رو رد کردم.. ام 

.. اخمم از دیلرز یام بشدت مخبر از حاِل بدش داشت.. دسِت مشت شده یرعلی ام ی دهیرنِگ پر اما
کرد؟! آِب دهانم را  یکردم؟! چرا مراعاِت حال من را نم ی برادر چه م نیبا ا دی.. باشدیتر نم ظیغل نیا

کوتاه تر و الغر   یلیخ  یرعل یکردم.. از ام یتوجه  ینگاه هر سه دوستش ب ِت ری قورت دادم و به بهت و ح
 تر بودند.. پوزخند زدم و جلو رفتم..

 کنه؟!  یم  کاریچ نجاینبوده نه؟! ا انیداداشت در جر گمی! م؟یرعل ی_ام

  دندیکش نیی دوِر دهانشان را پا یشدم.. آن سه نفر دستمال ها   کینزد  شتریتر شد و ب قیعم  پوزخندم
اش را  .. دسِت خشک شدهزدینم  یمن بود و حرف ی ره یهمچنان خ  یرعل یو دوِر گردنشان افتاد.. ام

 فرو افتاده رو به هر سه گفت:  بایتقر یآورد و با سر  نییپا

 .. نی_بچه ها شما بر

 بود گفت:  نیاِر ماش که کن یک ی .. شک نداشتم احساس خطر کرده بود.. ستادمیمتر فاصله ا کی با

 _برنامه کنسله؟!
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 خشِم نگاهم را به سمتش پرتاب کردم.. ری من ت و

 ... می_بچه ها بر

  یرعلیاز جا کنده شد جلو رفتم.. ام ی بد یکه با صدا نیرا دور زدند و سوار شدند.. ماش  نیسه ماش هر
 اخم کرد و حق به جانب گفت: 

 ! ؟ی! برام بّپا گذاشتنجام؟یا یدیفهم یحاِلت؟! چطور   نیبا ا یکن  یم  کاری چ نجای_تو ا

.. به صبح  دیکوب  یکرد.. قلبم محکم م  ینم یار یکرد.. مغزم  شتریلحِن طلبکارش خشمم را ب نیهم
متر  ک یو من   دیکش نیی.. دستمال را از دوِر دهانش پادیفهم یفاجعه را م نیا ومرثیک دهینرس

نثاِر صورتش    یمحکم یِ لیکه س  دمیشن یرا م کیشدِن الست دهیکش یفاصله را رد کردم.. هنوز صدا
شدم.. پلک بستم و دِم  مانیکردم.. سرش به راست کج شد و چشم بست... همان لحظه از کارم پش

 از فضا گرفتم.. ی قیعم

 ..؟! یرو سرخود انجام ند  یکار  چیه یکنم که بفهم  کاریبگم..؟! چ  ی.. من بهت چیرعل ی_آخ ام

و دستم مشت شد...   دمید یآرواره هاش را م یوقفه  ی ب  یفک و تکان ها عِ ی انقباِض تند و سر من
 جابجا شد و گفتم:  میگلو بِک یس

 ! ؟یرعلیام یکن  یم یچه غلط نجای_ا

اش را به حالِت قبل برنگرداند و پلک باز کرد.. خشم در تار و  سِر کج شده  ی.. حتخوردیتکان نم ابدا
 ..دمی را به عقب کش میحجِم موها یبا دست همه داشت و  انی پودم جر

! ن؟ی بکش شیکه شرکتو به آت   دیبه فکرتون رس نیو ا   نیفکر کرد نی_با چندتا از دوستات نشست
 ی! م؟یشد   یم یدستمال نامرئ هی! با ؟یفکر کرد یو گوش و چشِم اون عوض   نیبه دورب یرعل یام

دستش که  یگزک داد یدون یرسونن؟! م یکارتو مخبرا به گوشش م نیاالن نه تا صبح ا نیهم یدون
 ! به من نگاه کن..نه؟بتازو

 را گرفتم و تکانش دادم:  شیرفتم و دو طرِف بازو جلو

 .. یرعلی_باز کن چشماتو.. به من نگاه کن ام
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 چشم از نگاهم یلحظات  ی.. پلک باز کرد و برا دیداد و به سمتم چرخ  یگردنش را تکان  باالخره
 ضرِب انگشتم معلوم بود و رگ گردنم متورم شد..  یبرنداشت.. جا

که بتونم نگهت دارم نه اونقدر بزرگ   ینه اونقدر بچه ا کنم؟! کاری ! باهات چ؟یکرد  کاری چ یفهم  ی_م
 ... یکه ولت کنم.. مرِد حساب

 _بسه الوند.. 

  نیزم ید و با خشم روکه گرِهش باز ش  دیو چنان دستمال را از گردنش کش  دیخودش را کنار کش و
و با چند   دمیپا چرخ  یپاشنه   یو رو  دمیبه صورِت ملتهبم کش  یپرت کرد و ازم فاصله گرفت.. دست

 گاِم بلند خودم را بهش رساندم و مانعش شدم: 

 ..یو بر   نییپا یسرتو بنداز  ینطور یهم یتون  ی.. نمحمیتوض  هی_منتظِر 

بود.. سرش را به سمِت مخالفم چرخاند و من انقباِض فک و رِگ   یمتوار  مینگاه کردن به چشم ها از
 ..دمی گردنش را د یبرآمده 

 بهت بدم..  یحیمن چه توض گهی.. دیدون  یم وی.. همه چیکلّ  ی_تو که خودت دانا

اعصابم خط   یرو یرعل ی بودم.. هنوز خشمم فروکش نکرده بود و لحِن همچنان طلبکاِر ام  یعصبان هنوز
 و گفتم:  دمی کش ی قیشم بسته نفِس عم انداخت.. چ یم

 یراهزنا اومد  نِ ی! ع؟یبه خودت نگاه کرد چی! ه؟یبرس  یبه چ  یخوای.. میرعلی_جواِب سرباال نده ام
  دروی! جواِب ح؟یفتی ب  ریگ یو فکر نکرد یبزن  شیو با اون دم و دستگاه آت یکه شرکت به اون بزرگ 

 دادم؟! یم یچ

 بود گفت:  دهیآموزش د دریکه به حتم از ح یو با لحِن خونسردانه ا   دیرا پس کش دستش

دست رو دست   یبزنم؟! توقع که نداشت شی شرکت باباتو آت  خوامیبهت بگم م  امیب  ی_توقع که نداشت
اونقدر آدم حسابم   ی! وقت ؟یفهم ی که هست دست رو داداشم بلند کرده.. م یهرک  یعوض  نیبذارم.. ا

 نیهمنداشته باش.. مگه  یچی از من توقِع ه ومرثِ یبفهمم کاِر ک   سایپل یاکه من از حرف نیکن  ینم
 شر به پا کنم؟! ید یچون ترس ینکرد رونی خودت منو از اتاقت ب
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.. خشمم را کنترل کردم و  دمشید یبود و من م ستادهینزدم.. اشکان هنوز ا  یحرف یلحظه ا یبرا
 گفتم: 

 !؟ی_نکرد

مقاِم البرز از من باالتره تو اون خونه..   یعنی.. نیکن  ی_اگه هم کردم چون تو و بابا منو آدم حساب نم
 ...رم یبخوام انتقاِم تورو بگ  کارمی دلم خوشه برادر دارم.. آره اصال من چ

 به دور خودم زدم و دست به کمر گفتم:   یحرفش جا خوردم.. کالفه چرخ از

چون   ی.. من اگه اون روز خواستم بر یرعلی نکن ام نییردن خودتو باال پاک سهیمقا  یسر  هیبا  نقدری_ا
که  یخزعبالت  نیباشه.. به خاطر ا  ریکه جبران ناپذ یکن ی کار   یآن مِ یتصم هی.. نخواستم تو دمیحالتو د

 نبود..  یگیم

بار هزارم لعنت   یفکش گذاشت و خودم را برا یکه دستش را رو دمیزد و پشت کرد.. د  پوزخند
 م.. کرد

 خونه... گردمیکنم.. حق با تو.. من برم یمن اشتباه م شهی_اصال هم

 را باال بردم:  میقصد رفتن کرد.. صدا دوباره

 !؟یرعل ی_ام

 گرفتم..  دهیاشکان را ناد ی رهی کوتاه به سمتش رفتم و نگاِه خ یاما برنگشت.. با مکث  ستادیا

 ..میکن  یکار  هی دی.. باشهینم  ینطور یا یندارم.. ول ریموضوع منم کم تقص نی.. تو انی_بب 

 به کتفش زدم و گفتم:  یرا خاراند.. دست  شیابرو یزل زد و گوشه  نگیپارک یگرفت و به انتها رو

کنترلمو از دست دادم.. قبول کن کارت اصال   دمتیلحظه تو اون حال د هی_ببخش زدم تو صورتت.. 
 .. ی.. ولهیکار چ  نینسبت به ا ومرثیاکنش ک و مینی بب دی عاقالنه نبود.. حاالم با

 حرفم ماند..  یو منتظِر ادامه   دیبه سمتم چرخ  یلیم یب  با
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  خبری.. تو هم بیر ی بگ میکه باعقلت تصم  یکنم اونقدر بزرگ شد یکنم.. قبول م ی پنهان نم ویزی_من چ
 جواب نمونه..  یب  ومرثیکاِر ک  نیبه فکر هستم که ا یکاف  ینکن.. من خودم به اندازه  یاز من کار 

 سر تکان داد.. فقط

هم حس نکردم   یسادیکه به دفاع از خواهرت جلوم وا ی.. روز نیندار یفرق چی_واسه من تو و البرز ه 
 !؟یشی.. متوجه مییاز من جدا

 تنها سر تکان داد.. میحرف ها یدر جواِب همه  یرعلیو ام دمیکش  قینفِس عم چند

 ...یرعل ی ام دمینشن_

 مانع شدم... دنشیکه با به آغوش کش ردی و خواست فاصله بگ  دیکش پوف

 _نکنه دردت گرفت! 

 گفت:  ی مشتش به عقب هولم داد و همزمان شاک با

 _ولم کن الوند.. 

 : دی ام جمع شد.. انگار متوجه شد که پرسو چهره   دیکش یبد رِ ی ت میپهلو

 داداش؟! ی_خوب 

 گفتم:  یو با لحن خاص ستادمیا صاف

 خوبم.. سمیکنم و جلوت وا یرانندگ   نجای_اونقدر که بتونم تا ا

سرد بود.. به سمِت   نگیپارک  یِ خال   یفضا نکهیآورد.. با ا رونی پوزخند زد.. کِت چرمش را ب دوباره
 در فضا اکو شد:  شی گاِه غضبناکش را به اشکان حدس زدم.. صدارفت و ن  شیاشکان پ 

 ...نطوریمشتت هم هم نی.. ایواسم بّپا گذاشت رهی نم ادمی_
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.. فقط به بهرام  گمیکرد که بعدا بهت م  ییکارا هی یرعلی .. امری به عارف دادم "سالم.. صبح بخ یامک یپ
 حواسشو جمع کنه!" شتریکن ب  دیتاک

باز شد.. با   ی رعلی دِر اتاِق ام یزدم.. قصد داشتم به اتاِق البرز سر بزنم ول  رونیبه دست از اتاق ب  تلفن
 .. دیپوف کش دنمید

 ! ؟یایصبحونن.. تو نم زی .. سر منیی_البرز رو با بابا بردم پا 

 تنش بود.. شیهمان لباِس چندساعت پ  هنوز

 .. میری_باهم م

شرکت   رم ی نگران نباش.. دارم م گمیباشه! باشه م  ری.. خری ا باز کردم "سالم صبح بخعارف ر امکیپ
 انجام بدم؟!"  یندار  یکار 

 رفتم گفتم:  یرا شکار کردم و همانطور که به سمِت پله ها م  یرعل ی مشکوِک ام نگاهِ 

 .. یکه قرار بود بزن ی_عارِف.. در خصوص گند

 گفت:  یرا کنارم رساند و با کالفگ  خودش

 ! دن؟یکنه فهم_ن

 "دم یم حی عارف نوشتم "نه داداش.. برو به سالمت.. بعدا توض یبرا

 من پله ها را تمام کرده بود گفتم:  یکه تازه همپا یرعل یرو به ام و
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 .. زیسر م می.. بردمیقرار م انی بشه مطمئن باش اول تو رو در جر ی_خبر 

 یگوشه  یرعلی ام ینشسته بود و وقت دریو روبه ح ز یم  نِ یی.. البرز پامیباهم وارِد آشپزخانه شد و
نشستم و سالم  دریو سمِت چِپ ح  نازیدلچسب کناِر پر یسمِت راست و کناِر مادرش نشست، باالجبار 

 کردم و جمع، باهم جوابم را دادند..

 گرم کنم؟! ریبرات ش  یرعل ی! ام؟یخور یم ی_پسرم چ 

 .. دییجو یم  یانش را به آرامده ی به البرز انداختم که داشت لقمه  ینگاه مین

 .. دارمیبخوام برم ی_خودم هرچ 

 بود..  بیعج نیخواندم و ا ینم ی ز ی چ چینگاِه البرز ه از

 نشد؟! ومرثیاز ک ی_الوند؟! خبر 

 بود تنها لب زدم:  دهیسوال را پرس نیکه ا دریبه ح  رو

 _نه..

را سخت کرده  دنمیو بلع دنییگرفتم و به دهان گذاشتم.. فّک دردناکم قدرِت جو ری نان و پن یا لقمه
گرفته  هی دییتا  یرعلی که انگار از سمِت ام نی.. پرودمینوش  یپر کردم و جرعه ا یرا از چا وانمیبود.. ل

 ..تگرف  یالبرز لقمه م  یداشت دوباره برا نازیگرم کند.. پر ریبود بلند شد تا ش 

 نکن الوند..  یکار خبر از من   ی_ب

 مکث نکردم.. ومرثیک یشماره  دنِ یکه به صدا درآمد با د تلفنم

 .. گردمی.. واجبه.. برم دی_ببخش

زدم و از دِر   رونی جمع ب ی رهینگاِه خ  رِ ی رد شدم و ز نازیو پر نی پرو  نِ یبلند شدم.. از ماب زی م یاز پا و
 اتصال را لمس کردم و به گوشم زدم.. یساختمان خارج شدم.. دکمه 

 _الوند؟!

 مشهود بود باعث شد پوزخند بزنم..   شیکه در صدا یغرور 
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 .. یمدت زنگ نزن هیکردم حداقل   ی_فکر م

  فتادهیآرامشش را از دست داده بود اما هنوز از تک و تا ن  ومرثی.. کوتاه اما پر از حرص.. ک دیخند
 بود..

عکس العمل، حرکتت جالب   نیاول  یبرا  ی.. ولیجواب تلفنتو بد یکردم حاال حاالها نتون  ی_منم فکر م 
 بود..

 .. زدیاز سهم االرث حرف م  داشت

 ! شه؟یاز من کم م یز ی منقول چ ری منقول و غ زِ ی با گرفتن چهارتا چ یکرد الی_خ

 ..دمیبه فکم کش یزدم و دست یصدادار   پوزخندِ 

که به  یبگذر  ییزایاز همون چ یمجبور بش ی.. وقتومرثی داشته باشم آره ک  توییکّل دارا  ستِ یل ی_وقت
  یکه عمرتو باخت  ییبا چهارتا لگد.. تو ستمیکه باخته من ن ی.. اون ومرثیآره ک یخاطرش آدم کشت 

 ! مونهیم ادشیقرصاشو سر وقت بخوره تو رو  یقت که فقط و یواسه به دست آوردِن زن

از سمِت عمارت به گوشم   ییضرباِن تنِد قلبش.. صدا یکردم حت  یاز حرص بود.. من حس م سکوتش
 بود.. یرعل یو به آن سمت سر کج کردم.. ام دیرس

 _مراقِب حرف زدنت باش الوند.. 

 هم بشنود..گذاشتم تا او   کری اسپ یتلفن را رو ستادیکه کنارم ا یرعل یام

  دریکنم.. ضمنا.. به پسِر ح  دایپ  اسروینابود کنم.. فقط صبر کن تا  درویتونم خودتو اون ح ی_من م
 خط خورده ها رد کردم..  ستِ یبگو اسمشو تو ل

 بود.. شک نداشتم... دهیرا حس کردم.. پس فهم یرعل ی رنگ نگاِه ام  رِ ییتغ

 ..درِ یو دختِر ح  یهمون زندگ اقتتی.. ل یکن یپادشاه یکن  تیشکا نکهیبدون ا یتونست  ی_م

 و با سر بهش عالمت دادم آرام باش و نفسش را پوف کرد..  دمیرا د یرعل یام یمشت شده  دستِ 
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  رمیگ یرو م   یکه به گردن من و البرز داشت یکنم.. حق  یقبول نم ویخون کس ی رو بها ی_من پادشاه 
.. شک نکن که  یبزن یدر و برادر و همسرم حرف پ یکه درباره  یبعد ی.. دفعه ومرثیبه زور.. و ک یحت

که تِه   یز یو اون چ هیننِگ اون خانداِن نجست ک یلکه   دمی.. اونوقت بهت نشون میبا من طرف
 تونه به ضررت باشه.. یچقدر م  یدیچشمام د

پدر و برادر و همسر فکر   یشد... به واژه  دهیکش یرعل یام اهِ یس یو نگاهم به چشم ها دمیرا د  مکثش
 کرد..  یم

 بودم و االن دامادشم.. در ی! پسِر حومرث؟یک یگ ینم کی _به پسرت تبر

 سکوت کرد که دوباره گفتم:  آنقدر

خانواده شدن  نیداماِد ا ی.. چون همون اندازه که برایاقدام کن  اسریکردِن   دایپ ی_بهتره زودتر برا
که  ی.. همون روز ومرثی.. کشناسمیسر از پا نم اسری گردِن  عجله دارم واسه انداختِن طناِب دار دورِ 

 .. ی.. منو خوب نشناختیکرد تویاشتباه زندگ نیبزرگتر یبرگشت

 با فک منقبض و پوسِت سرخ شده رو گرفت..   یرعل یتلفن را قطع کردم.. ام و

 بزنه.. یممکنه دست به هر کار  ومرثی.. ک یرعلی کن ام  اطیاحت شتری_ب

که زد   یبه سمت ساختمان برداشتم که باحرف  یبگذارم.. گام شیدادم تنها حی را نداد و من ترج جوابم
 برگشتم:

 ! ؟یخوا  یم نازوی _واقعا پر

 !؟ یشک دار  ی_تو به چ

 و بهم زل زد:  دیبه گردنش کش یسمتم آمد.. مردد بود.. دست به

 بهت بگم.. ییزایچ هی  دی.. فقط بایچ ی_به ه

 حرفش ماندم... یامه سکوت تنها منتظر اد در
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 هینزد اما    یکه اومدم و بهت گفتم البرز وسِط دعوا از تو دفاع کرد واقعا حرف یروز  نکهی_اول ا
  یواسه تو واکنش دمیکه د یی.. از اونجا دمیواکنششو د  یاز گلوش دراومد من فقط وقت ییصداها

 نداره زد به سرم... 

کردم..   دایپ  یحرف حِس بهتر  نینگاه کردم.. انگار با ا  ینامعلوم  یچشم گرفتم و به نقطه  یرعل یام از
 رفت..  نیاز ب  کبارهیکه داشتم  ین یحِس سنگ

کشم.. از همش   ی.. االنم به خدا نمدمیکش یم گاریشم س دهیتو د ی.. چون خواستم جلونکهی_دوم ا
 حقم بود.. یاونم که زد ...خوامیمن معذرت م شبیکه بابت د هیهم مهمتر سوم

 گفتم:  متیکتفش گذاشتم و با مال یرو دست

 خودم از دست خودم شکارم.. تو ببخش..  یل ی.. اما بابت اون سی_ممنون که گفت

  نییباال و پا شیگلو بِک یبار س  نی ماندم.. چند رهی خ شیسرِخ چشم ها یکرد و من به رگه ها مکث
 : دیشد و محکم و مردانه به آغوشم کش

هم   نازیتو و پر یداداش.. برا دیدونستم خواستم جبران کنم.. ببخش یدا چون خودمو مقصر م_به خ
 خوشحالم..   یلیخ

 تر از قبل ادامه داد: یجد یل یفاصله گرفت و خ  ازم

 _خواهرم دستت امانته.. خوشبختش کن... 

  ینم رونیاز فکرم ب ومرثیبه سمِت ساختمان برگشتم.. ک یرعل ی بود.. پشِت سِر ام نی تالشم هم تِ ی نها
 .. میرفت.. باهم وارِد آشپزخانه شد

 بود الوند؟!  ی_ک

 گفتم:  درینشستم و رو به ح نازیپر کنارِ 

 ... ومرثی_ک

 کرد.. رییرنِگ نگاهش تغ یعکس العمِل البرز سر چرخاندم.. به آن دنِ ید یبرا و
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 خواست؟!   یم ی_چ

 ..دیکش  یم ری کردم؟! سرم ت یبا البرز چه م دیبا

 .. رمی کردم که سهم االرِث خودم و البرز رو ازش بگ ت یگرفتم.. شکا لی_وک

 ..دمیبازرگان و البته البرز را د یخانواده   یو بهِت همه  تعجب

 مادر؟! یدار   ی.. نکنه مشکل مال یندار  یاج ی_الوند پسرم.. تو که به پوِل اون احت

فاصله   نی.. از ادمیکش یق یدادم و نفِس عم هیتک   یصندل  یِ بود.. به پشت نیحاضر یسواِل همه  نیا
 کرد..  یسرمستم م نازیپر یشکالت موها  یهم بو

 ... نمیب  یپولو حق خودم و البرز م نی خانم.. اما ا  نی_نه پرو

  یشکست؟! حت یچرا سکوتش را نم  نازیبود... پر دریح   بردی به اصِل ماجرا م  یپِ  دیکه شا یکس تنها
و من نگاه  دیآه کش  نی.. پروخوردیداشت با ولع م  یرعل یاز لقمه گرفتن برداشته بود و ام دست

 .. دیچرخ یم  نازی من و پر نی که ب  دمیمرموزش را د

 .. یرو من حساب کن یتون  یم یخواست  ی.. کمک یدونی_هرجور خودت صالح م

 به البرز گفتم:  ینگاه مینداشتم.. با ن  شک

 ..ومرثیاز حق و حقوقم نگذرم.. ک چکدومی_به خودم قول دادم از ه

به   یلیداشت؟! م ی.. مشکلدیآه کش نازیکه پر دمیسر تکان داد و شن دمییبه تا دریادامه ندادم.. ح و
حدس    دهیرا ند دریح نیخوردن نداشتم.. بلند شدم و قهوه ساز را به برق وصل کردم... نگاِه سنگ

 گفت:  نیکردم و قصِد خارج شدن از آشپزخانه را داشتم که پرو  پر ی.. فنجان زدمیم

 _مادر صبر کن باهات حرف دارم.. 

انداختم   نازیبه پر  ینگاه میرا کنار زد و بلند شد حس کردم و از کنارم گذشت.. ن اشی که صندل  نیپرو
بلندش را   راهنِ ی و پ یبود.. دامِن مشک ستادهیسالن ا نِ ی که ب دمیرا د نیرفتم.. پرو رونیو از در ب 

.. ستادمیو مقابلش ا دمیاز قهوه نوش یراه جرعه ا نِ یرنگش ثابت شدم.. ب ییطال یِ موها یو رو دمید
  شیسرخ چشم ها یرگه ها یربط داشت.. به آن  نازیحدس زد ماجرا به من و پر شدیاز نگاهش م
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 واریبه د دهیکوچِک چسب زِ یم یجان را رو.. فن دیچشمش چک یاز گوشه  یمتولد شدند و قطره اشک
 گذاشتم و گفتم: 

 خانم..؟! ن ی_پرو

 .. دیچرخ یصورتم م یاجزا یکِف دست اشکش را پاک کرد.. نگاهش رو  با

 _پسرم؟! 

  دیچی پ یپرده ها م یکه ال یکِف سالن افتاده بود با باد یکه رو  دیدادم سکوت کنم.. نوِر خورش حیترج 
 .. شدیم ادیکم و ز

 پسرم..  رهینم یدست و دلم به کار  دمی شن  یبهم گفت.. از وقت زوی همه چ دری_آقا ح 

 : دم یقلبم نشست و من چشم باال کش ینکردم که کِف دستش رو یحرکت چیبود؟! ه  یناراض

بودنش فکر    یمدل نیبه ا یعنی کردم دختر و پسرمو باهم سر و سامون بدم..  یفکر نم چوقتی_ه
 دارم؟!  ی االن چه حال یدونیروس باشم هم مادِر داماد.. منکرده بودم.. هم مادِر ع

  نی هم نیزانو و ب نی هم یرو یده ساله.. وقت یبا اختالف ناز یدارم؟! پر یدانست من چه حال یم  نیپرو
.. فکم منقبض شد  بردیو حاال دل از من م دهیدست ها بزرگ شده بود.. درست مقابِل چشمانم قد کش

 دسِت داغش گذاشتم.. یو دست رو

  ینبود.. حاال مطمئنم که چ  یآسون میشما.. اما واسه منم تصم ینه به اندازه  دی.. شادونمی_م
 .. خوامیم

 ..دمی .. پلک باز و بسته کردم و خودم را جلو کشدیبار   شیچشم ها دوباره

نداره.. هرجور شما   یهنوز سن و سال  نازی. پر.دونمیحِس خواهرانه و عشق رو م  نِ ی_مادر؟! من فرِق ب
که شما   یهمه سال صبر کردم تا وقت نیکنم.. ا یمن اطاعت م  یشما بگ   ی.. هرچیصالح بدون

 نویکناِر من خوشبخته... ا  نازیکه پر رهی کنم.. اونقدر که دِل شما آرامش بگ یهم صبر م یمناسب بدون 
خونه و سر سفره شما نون و نمک   نیمنم تو هم  یل.. ویباش نازیدل نگران پر دمیچون حق م گمیم

 .. دمیکش یرو وسط نم   نازیپر یِ مطمئن نبودم پا نقدریخوردم.. اگه ا
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.. انگار تب داشت.. پوستش سرخ  دمیرا بوس اشی شانی .. جلوتر رفتم و پدیلرز  یقلبم م یرو دستش
 .. دیرس یبه نظر م 

 ازش راحته.. من.. من.. المیسپرم که خ یم  ی.. چون دسِت کسستمین نازی_نه مادر.. من دل نگراِن پر

صحبت ها   ن ینبود تا شاهِد ا چکسیهق هق گم شد و من به دِر آشپزخانه نگاه کردم.. ه نیب حرفش
 باشد.. 

طرف پسرم.. من   هیم از طرف دختر هیکنم.. از  یباشم.. نتونم واسه تو مادر  ی_نگرانم نتونم مادِر خوب 
 و حاال داماد شدنت کناِر دخترمه..  یآرزو داشتم تو داماد بش شهیهم

 زن خواه ناخواه مادر بود.. محرمم بود..  نی.. حاال ادمیرا بوس اشی شان یاراده لبخند زدم و دوباره پ یب

 خوشبخت کنم..  نازوی پر خورمی.. به شرافتم قسم مهیبرام کاف ین یب  یم تیدوماد قیمنو ال نکهی_هم

را به چنگ  راهنمیپ  نیشدت گرفت و من پلک بستم و سرم را رو به باال سوق دادم.. پرو اشهیگر
 : د ینال  هیگر نیگرفت و ب

  هیواسه   هیزیهم به فکِر سور و ساِت دوماد کردن پسرم باشم هم جه  دی.. بادونم یمادر.. م  دونمی_م
 پسرم..  ن یخوشبخت بش دونه دخترم..

  نی شرمسار کج شد و پرو یما لبش به لبخند دنِ یرا به سالن کشاند و با د یرعلیام فونیزنِگ آ یصدا
 اشکش را پاک کرد و من نفسم را فوت کردم.. اشی روسر  یازم فاصله گرفت و با گوشه 

 .. مانی_عارف و س 

دستگاه   یرا رو  یرا فشرد و گوش  فون ی آ یو اخم کردم.. دکمه  دمیبه صورِت درب و داغانم کش یدست
 گذاشت و رو به ما با لبخند گفت: 

 ..یکن هی که گر یخوشحال بش  نقدیدونم واسه دوماد کردن من ا یم دی_بع

 چپ زدم و گفتم: یعل یجوابش را نداد و من خودم را به کوچه   نیپرو

 کنن؟! یم  کاری چ نجایشرکت.. ا رهی _به من گفت م
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  یالبرز را به سالن م یِ که صندل  دمیرا در چهارچوِب دِر آشپزخانه د  نازیو پر دیمنظوردار خند  یرعل یام
 کشاند..

 .. اردشیب  نجای.. عارف رو مجبور کرده تا انهیدوست داشته البرز رو بب  مای _حتما س

  نی! پرو؟ی.. البرز و عاشقدمیو مشکوک ابرو در هم کش دمیالبرز را د دنِ ی.. من چشم دزددیبلند خند و
! به حتم د؟یکش  یانداخته بود... خجالت م نییسر پا یبا حالِت خاص  نازیو پر  ختیر  یاشک مهنوز 

خجالت   نازِ یپر ارِ داد.. لبخندم را کنترل کردم و پشِت البرز و کن یرا نشان م  نیملتهبش هم  یگونه ها
را   یدِر ورود یرعلی.. امستادیا ناز یهم درست کناِر پر دریاز کنارمان گذشت و ح نی.. پروستادمیزده ا

.. سالمش دمیقبل از عارف وارد شد و من لبخنِد پت و پهن و صورِت بشاشش را د مای باز کرد و س
کج   یدر با گردن  ی.. عارف را جلوستادیالبرز ا یزودتر از حد تصورم روبرو یل یبود و خ یدسته جمع

 به کتش زد و شانه باال انداخت و من لبخندم عمق گرفت..  ی.. دستدمید

 گونه هات گل انداخته..  ی..؟! سرماخورد زمی عز یخوب  نازی_سالم البرز.. پر

را    دریح یانداخت.. صدا  ینگاه ش یرو شیپ یبه معرکه  نهیداد و دست به س  هیتک واریبه د یرعل یام
 که گفت:  دمیشن

 _سالم عارف جان.. بفرما داخل.. 

 شرکت؟! یای.. الوند تو هم مارمشی ب  نجایمجبورم کرد تا ا مای.. نه ممنون.. سدری_سالم آقاح 

  یصندل  یرو  مایچسباند و س   نهیچانه به س نازیکه پر  دمی.. ددیخند  یهمچنان منظوردار م یرعل یام
 البرز خم شد: 

 ...نمای س ایپارک البرز؟!  میتا قبل از شروع شدن دانشگاه بر هی_نظرت چ

 ت: که با تالش گف  دمی در کماِل تعجب شن و

 _خ خ خو خو خوب ّب ِبه...

 دست لبخندم را پنهان کردم و رو به عارف گفتم:  با

 .. امی سر ب هی دینه.. شا ای هیدونم کار درست یسر و صورت نم  نی_با ا
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 که گفت:  دمیرا شن   دریح ی شماتت گونه  یصدا

 !؟یرعلیام یخندیم ی_به چ

 من زد گفت:  یکه برا یخنده و با چشمک  نیب  یرعل یام و

 .. گردمیندارما.. اگه الوند اومد با اون برم  نی.. ماشرمی.. بابا من با عارف م یچ ی_ه

 گرفت گفت:  مایکه از س  یشگونیبه همراه ن نازی که پر دمیبه سرعت از پله ها باال رفت.. شن و

 اون سمت..  می_بر

 امی ن یبه ب  یدست یش یشده و من نما یچ یعنیتکان داد که  ی.. عارف سر دمیرا شن   مایس ِف یآِخ ظر و
 ..یچ یزدم و اخم کردم و با همان حالت گفتم ه

 ! ؟ی_پسرم صبحونه خورد 

 _دستتون درد نکنه.. آره خوردم.. 

البرز را به  یِ که داشت صندل ما یکه پشِت سِر س یناز ی.. به پردمینگاِه منتظرش را به راه پله ها د و
و   مایآورد... س یشرم داشت دمار از روزگارم در م  نیداختم.. اان ینگاه مین بردی سالن م یسمِت انتها

 البرز...؟!

 .. زنمیم  نیسر به پرو هی_من 

 را کنترل کردم:  جاناتمی شدم و ه کیکه رفت به عارف نزد دریح

 ... دمیرس  یبزنه.. به موقع سر نم  شیرفته بود شرکت آرمان نو رو آت یرعل یام شبی_د

 .ادامه ندادم. دمیرا که د  بهتش

 الوند؟! یگیم ی_نه بابا.. جد

 تکان دادم و گفتم:  دییبه تا یبه پله ها سر  ینگاه  مین با
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که از من  ارهی ب یرعل ی سر ام ییبال ترسمینامه.. م تی هم شکا دونهیم شبوید  انیهم جر ومرثی_ک
 ..رهی انتقام بگ

 .. دمیرا شن  مایس یسرمستانه  یخنده  یو صدا دیکش ششیبه ته ر یدست

 حواسشو جمع کنه.. شتریبهرام ب گمی_م

کرد و من از عارف فاصله گرفتم و با چشم و ابرو بهش عالمت دادم که حواست    یپله ها را ط  یرعل یام
 .. دمیرا شن اشی ِرلبیراحِت ز التیباشه و خ  یرعل یبه ام

 _من رفتم.. خداحافظ..

 _خداحافظ..

داشت   مایبه من و س نازی.. نگاِه پردی چرخ نازیو پر مایکردم.. سرم به سمِت س یبا چشم هردو را راه  و
کردم   زیچشم ر نازیپر یداد و لبخنِد البرز حالم را بهتر کرد.. برا یرا به البرز نشان م  یز یچ اشی از گوش

 و لب زدم: 

 _نازدختر... 

 *".  دیدزد چشم

 

 

 ***** 

 

 

 

 



 سکون

898 
 

 

 

 

که  دمیرا شن ییرزایم یانداختم و صدا ینگاه میته بود ننشس اشی صراف  زِ ی که پشِت م در یح به
 درست بغل دستم بود: 

 نیکنه؟! ا یاقدام اسرینسبت به بازداشت شدِن  ست ی! قرار نست؟ین یخبر   ومرثی _هنوز از ک
  یک یکه  دمیشن   یتو خطره.. حت اشی شغل  تیبازداشته.. موقع  اسری.. االن سه روزه که بهیسکوتش عج 

روابطش به هم   ی.. با چندتا شرکت خارجدهیکش رونیب شو یسرما یگذاراش همه  هیسرما نیاز بزرگتر
رو   اسری شدِن  یبر خبر داشتن تو مخف یبوده تا اعترافاتشو مبن  سیپل یهم اداره  شبی.. دختهیر

 کرده..  یاطالع  یگزارش بده.. کال اظهار ب

  یرا خوب م  نینبود.. ا بی من عج یبرا ومرثیِت ک و سکوت کرد.. سکو دینوش یاز چا یجرعه ا  دریح
 کرد..  یحمله آماده م یدانستم که داشت خودش را برا

 _الوند.. به تو هم زنگ نزده؟!

 فرستادِن نفسم گفتم:  رونی با ب همزمان

 _نه..

و دست به   ستادیو کناِر پنجره ا  دریرا دور زد و پشِت سِر ح  زی از جا بلند شد.. م یو عصب   دیکش پوف
 کمر گرفت.. 

زد و بندش موجوده..  یپرونده ها یک ی یک ی.. برنیرو م  اسریبعد حکِم  کماهی.. کمتر از بهی عج یل ی_خ
  یجرِم بزرگه و شهادت بر تجاوز هم که کم مسئله ا ه یکه از دست قانون فرار کرده خودش  نیهم

 ...ومرثیسکوِت ک   نی.. اونوقت استین

 : دمیرا شن   دریآراِم ح  یصدا
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.. اونقدر باهوش هست که  دارمیباشم خودمو دور نگه م  ومرثیک  ی.. منم اگر به جاستین بی_عج 
خراب بشه... نگراِن ملک و  تشیاگر موقع  یمهمه حت اسریاون زنده موندِن  یکنار بکشه.. االن برا

 .. ومرثهیماِل ک یوقته همه چ  یلیچون خ ستیامالک هم ن

کالفه بود..  ییرزایچشم دوختم.. م یچا ِک یپا انداختم و به بخاِر ساطع شده از استکان کمر بار یرو پا
 و گفت:   دیپوف کش

کشه..   یعقب نم  ینطور یا  کنهی خودش رحم نم یکه به پسرا  یکس  یدرست.. ول نایا ی_همه 
 بعِد.. یالوند هم هفته  یدادگاهش برا

باخت را قبول  اینقشه داشت  ومرثیسربلند نکردم.. ک یکردم و حت یرا حس م دریح ی رهی خ نگاهِ 
 کرده بود؟!

 پسرم؟! هی_نظِر تو چ

 دانم تکان دادم و گفتم:  یبه نم یسر 

 _نظِر شما رو قبول دارم...

 و به سمتم آمد: دینوش یاز چا یجرعه ا ستادهیبلند شد و ا زی پشِت م از

 .. ریعقدو بگ یکارا یبهتر شده.. دنباله  یل ی_زخمات خ

 باعث شد آب دهانم را قورت بدهم.. تشیبلند کردم و جد سر

 یکه چ یدرک کن دوارمیآروم و قرار نداره.. مادِر و دل نگران.. ام نیکار رو به من بسپر.. پرو نی_ا
 ! گمیم

نزده   یکه در سرم حس کردم باعث شد از جا بلند شوم.. اما هنوز حرف  یگرمم شد و هجوِم خون  کبارهی
 شد و گفت:  کینزد ییرزایودم که مب

 !ن؟یدیرس  یا جهی_به نت

تکان دادم.. من مشتاق تر بودم اما شرم داشتم از  دیی به تا یسر  دریرا فرو خوردم و رو به ح حرفم
 کرد..  یم تی بود.. کفا یکرد کاف  یفراموش نم شیوسط دلمشغله ها دریح  نکهیکردنش.. ا انیب
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کار   رونیب  نازیو پر نیرسول.. باهات حرف دارم.. الوند با پرو نیشبود.. ب یا  گهید زِ ی_نه.. بحِث چ
 داره!

به  ینگه داشتم و سر تکان دادم و با چند گاِم بلند دور شدم.. دست نهیکردم و نفِس تندم را در س داغ
با نفِس   دمیرا که د  نیکردم.. پرو  یم یچه کار  دیدانستم با یمن واقعا نم  دمیصورِت ملتهبم کش

  یبرا یرعل ی.. خبر داشتم که امد یبه سمتش رفتم... سه روز بعد اوِل مهر بود و شروِع ترِم جد ی قیعم
 آوردِن فرشته به دِل جاده زده بود..

 مادر؟! یعنیخانم..  ن ی_پرو

 .. التهاب داشتم و گفتم: دمیو لبخندش را د  دیسمتم چرخ به

  درینبود اما انقدر من و آقا ح  یراض یل یخدا خ یبنده  حرکت کرده..  یرعلی_رستم بهم زنگ زد گفت ام
ثبت نامشو انجام داده.. اگه خدا بخواد اول  یکارا یوانی شرکت خانم مر یِ که مجبور شد.. منش میگفت

 دانشگاه.. رهی مهر م

 مادر..  دونمی_م

 کجا بود؟! سر تکان دادم و گفتم:  نازیگفتم؟! خودش خبر داشت.. پر یم چه

 _خوبه.. فقط.. 

 گفتم:  دمشید نکهیو هم دمیرا از پله ها شن   نازیپر یقدم ها یصدا

 بگم.. یز ی چ هی دی_راستش.. با

گرفت   یم  تیداشت رسم  زیکه همه چ یانداخت.. انگار از روز  نییو سر پا ستادیکناِر مادرش ا نازیپر
 تم را جمع کردم و گفتم: شهام ی.. همه دیکش  یخجالت م   شتریب

 الزمه و ... دیکم خر  هیبه هرحال  یعن یزودتر منو..  یگفت بهتره هرچ دری_آقا ح 

بلند شد و    نیپرو زِ یر یخنده  یکه صدا دمیجابجا کردن کوه بود.. پوف کش یِ زدن به سخت  حرف
 گردنم نشست و گفتم:  یانداخت و دور شد.. دستم رو نییسرش را پا شتریب  نازیپر
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خونده بشه..   نمونی عقد ب یخطبه   هی نینکنه بهتره.. اگه شما اجازه بد دایکش پ ادیگفت ز دری_آقا ح 
 و به هرحال...  می کن یم  یسقف زندگ هی  ری ز میدار نازیمن و پر

 که گفت:  دمیکش قیکرد.. چند نفس عم یداغم م شتریموضوع ب نی و هم دیخند یم هنوز

 هیهم گفتم که  دری.. به آقا حن یستیبچه ن گهیهم د ناز ی_نگران نباش.. من حواسم هست.. تو و پر
 من فرصت کنم دخترمو عروس کنم.. نکهیهم ا فتهی جا ب ایکه هم واسه اطراف نیکن یعقِد محضر 

 حس کردم..  دیبخش   شیکه به صدا یو غم   شیچشم ها برقِ 

با   ینیر یلباس با شما.. نقل و ش  دِ یالزمه.. حلقه و خر ینی ریدست لباس و نقل و ش  هیحلقه و  هی_
 من..

نفرت و عشق باهم در   کبارهیانداختم و  ینگاه می.. به آشپزخانه ندیکوب یمحکم تر م شهیاز هم قلبم
 چنگ انداخت..  میبه گلو  میوجودم شکل گرفت.. انگار نداشته ها

 خانم..  نی_چشم پرو

 مادِر همسرتم پسرم.. گهیو مادر.. د_به من بگ

 سوخت..  یصورتم نشست.. بغض داشتم و پشِت پلکم م  یدستش رو و

 _شرمندم مادر.. 

 کردم..  یهم اشکش را حس م دهی.. نددیلرز  شیصورتم نوازش گرفت و صدا یرو دستش

که خودم بزرگ کردم و مطمئنم   دمیم  ی_دشمنت شرمنده.. من خوشحالم که دخترمو دست کس
درک کنه.. اونقدر   طتویاونقدر تو رو دوست داره که شرا نازی دخترمو خوشبخت کنه.. مطمئنم پر تونهیم

 ...یخونه باش  نی.. قراره هنوزم پسر اشهیعوض نم یز ی کرده که دردتو بفهمه مادر.. چ یباهات زندگ

که  یز یکنم از طرِف من هرچ یقرار بدم.. مادر.. خواهش م تی موقع نیخواست شمارو تو ا ی_دلم نم
من مهمه که  یدِم بخت ازدواج کنه.. برا یدخترا یمثِل همه  نازیپر خوامی. من منیالزمه انجام بد

خودم    دوابخ ی.. هر هماهنگرمی.. هرجا الزم باشه منیری الزمه بگ یکم و کسر نباشه.. هرچ یز یچ
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آماده کردم..  یز ی هرچ ی.. من خودمو براادیالوند پسرمونه و بهش فشار ن  نی .. مبادا بگدمیانجام م 
 .. نیدختِر دم بخت با منم رفتار کن هی ی.. مثِل خانواده نی مراعات منو نکن

چسباند و   امنه یاشک بود.. صورت به س ِس یانداختم.. صورتش خ  ینگاه مینزد و من بهش ن یحرف 
..  دمیشن یکوبِش قلِب نازدخترم را م یمن تکان نخوردم و نگاهم به دِر آشپزخانه قفل شد.. صدا

 بود... ستادهیمطمئن بودم باز هم فالگوش ا

 گذرم.. یدر قبال تو نم مفهی قد و باالت پسرم.. نگران نباش.. از وظ  ی_مادر به فدا

..  نیکن یمادر  نازیکنم واسه پر ی.. خواهش مهیکاف نیداد تی رضا  نکهیمن هم ی. برا_خدا نکنه مادر.
 کنم..  یخواهش م

بهش فکر هم نکردم.. وجودم   یو الماس... حت ومرثی.. کدم یرا بوس شیموها یتکان داد و من رو  سر
 پر از درد بود.. پر از درد..

 _چشم پسرم.. چشم!

 فتم: و گ  دمیکش  یقیراحت نفِس عم الِ یخ  با

 بهتره..  میحاضر شه.. هرچه زودتر عقد کن  نیبگ نازی_پس به پر

 نگاهم کرد:  یو سوال دی چشمانش کش یفاصله گرفت و دست پا ازم

 خودت؟! یخونه   ای نیکن  یم یزندگ   نجای_الوند مادر؟! بعد از ازدواج، ا

 و گفتم:   دمیشن  یو رسول را م   دریکردِن ح یخداحافظ یصدا

  نازی.. اابته نظِر خوِد پرنیصالح بدون  دریشما و آقا ح  ی کنم اما هرچ  یخودم فکر م  ی_من به خونه 
 هم مهمه..

 انداختم..  ینگاه  مین دریو من به ح  دیکش شیرا پ  اشی روسر   نیکه پا به سالن گذاشت پرو رسول

 کنم..  ی_بااجازه من رفع زحمت م
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 یخفه  نِ یگفت و به سمِت آشپزخانه رفت و ه  یکنم  یخواهش م   نیکه پرو دم یشد و من د کینزد
 کش آمد.. دستم را به سمِت رسول گرفتم و دستم را فشرد:  ی.. لبم به لبخنددمیرا شن نازیپر

 _به سالمت.. 

 _خداحافظ..

 کتفم گذاشت:  یو دست رو ستادیکنارم ا دریو رفت.. ح  دیکفش پوش رسول

اِل االِن تو رو داشتم.. منم پدر و مادر نداشتم.. مجبور  کردم ح یم یخواستگار  ن یداشتم از پرو ی_وقت
 بذارم.. اما.. شی بودم خودم پا پ

 تر..  نیسنگ شهیبود.. از هم نیسنگ امنهیس

.. به م یکش یاگر هست باهم به دوش م یمن حساب کن.. بار  ی.. اما روستمی ن چکسی ه یِ _جا
 یِ کنم اما تو هم خون نه، هم ذات و هم خو ی.. دارم دخترمو عروس میبرام مهم نازیپر یاندازه 

.. اگه شرط و  یحرفتو بزن یچون پدِر دخترم نتون  خوامی.. نمیرو نداشتم اما تو منو دار   ی.. من کسیمن
 بهم بگو.. یدار  یشروط 

و محکمش   یو به صورت جد دمی سخت.. چشم باال کش  یلیسخت بود.. خ  میبرا   دنینفس کش یحت
.. برق نگاهش چشمم را گرفت و قرارم  یلیحرف داشت.. خ  یل ی.. خشیشدم.. اما چشم ها  رهیخ

 رفت.. 

کن   نییرو شما تع هی.. مهردمیم نی بخوا یهرچ نیتضم ی.. اما براارمیسر در نم   زای جور چ نیاز ا ادی_ز
 کنم.. فقط.. یم ولیمن ق

 : دمیکش نیی کتفم وارد کرد و من چشم پا  یبا چهار انگشتش رو یضربه ا منتظر

  ش یپ یممکنه فردا چ  دونمیخودم بمونم.. البته البرز هم هست.. نم یتو خونه  نازیبا پر خوامی_م
 و الماس...  ومرثی .. به هرحال کادیب

 سخت..  یلیندادم.. سخت بود.. خ ادامه

 _راحت حرفتو بزن پسرم.. 
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  یحرف  ی ناکرده کس یخدا ترسمیصالح با شماست اما.. م   ی! واسه مراسِم عقد و عروسدر؟ی_آقا ح 
 ..اسریرو ندارم که بگن پسِر برادِر   یکی  نی.. من تحمِل اارهی درب یثیحد

 : دیکالمم پر انی که به م دیخودش حرفم را فهم انگار

کنم.. فقط به  یرست م رو د  ینباش.. من خودم همه چ یچ یفکر کردم.. تو نگران ه نایا ی_به همه 
  یتوئه.. دختِر من وقت یِ و مردونگ یدختِر من مرد ی هی مراسم فکر کن و تموم.. مهر نیراه انداختن ا
منم  دونهی م تویدگزن  ِط یهم شرا  نازی.. پرادیم یدسِت توئه.. هرجا تو بخوا ارشیاخت  ادیبه عقِد تو درب

قبول کرده.. اما حرِف مردم..   طیشرا  نیتا دلت بخواد راجع به فردا و فرداها براش گفتم.. تورو با هم 
 بذار من به عنواِن پدرت درستش کنم..

گذاشته   میگلو خِ ی را ب اشی لعنت یِ رفت.. درست پا یم  نییآمد نه پا یبود.. نه باال م ری نفسگ بغضم
 ادم...بود.. چشم بستم و تنها سر تکان د

 بزنم..  یسر به مشهد هی رم ی_من م

  اشیداشت همراه نیزد و پرو  رونی از آشپزخانه ب نازی.. پر دمیکش یق یکه فاصله گرفت نفِس عم ازم
 کرد...  یم

 _ال.. الوند من.. مامان گفت که... 

 را تمام کرد:   نازیپر یبا لبخند رو به من جمله  نیمن استرس و اضطرابش را حس کردم.. پرو و

 .. برو دخترم لباساتو عوض کن الوند رو منتظر نذار.. دیخر دین گفتم حاضر بشه بر_م

  نی.. نگاِه معناداِر پرودیتماِم پله ها را دو  بای باِر فشاِر حرف زدن خالص شده بود تقر  رِ یکه از ز نازیپر و
 داد:  ریی نکردم.. به سمتم آمد و لحنش را تغ یو حرکت دمیرا د

 _تو هم برو لباساتو عوض کن مادر.. 

 درون کالبدم گفتم:  یتازه کردم و به همراه فوِت کردِن هوا ی.. نفسشدیمسئله ثابت نم کی یرو ذهنم

 _چشم..
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 ِف یمان دم، ردپا به اتاقم گذاشتم و ه نازیدِر اتاِق پر یداشتن رو تی پله ها باال رفتم و بدون حساس از
  یو رو دمی کش رونیدست کت و شلوار ب  کیآوردم.. از کمد  رونشی را باز کردم و ب راهنمی پ یدکمه ها

به  کی نهی .. مقابِل آمکرد ضیتعو دیو شلوارم را با شلواِر جد  دمیپوش دیسف راهنِ یتخت انداختم.. پ
 یرا در شلوار فرو بردم و کمربندم را بستم.. گرمم بود و دو دکمه   راهنیرا بستم و پ میدکمه ها کی

  رونیکردم.. کت را به دست گرفتم و از اتاق ب یگردنم اسپر  یرا باز نگه داشتم و از عطر، رو  ییباال
در جنگ بود   شیموها یِ اه یکه با س دشیسفشاِل  یهم با من خارج شد و من نگاهم رو نازیزدم.. پر

 دادم..  یم حی پروا را ترج  یب  نازِ یگل انداخت.. پر شیباره گونه هاثابت ماند.. دو

 !؟ی_حاضر 

 متر از دو طرف باز کرد و گفت:  یچند سانت یرا به اندازه  دستش

 خوب شدم؟! ی_حاضرم.. ول 

به   یداشت... تکان  تیاهم نازیدوست داشتم.. نفِس پر یشیرا با هر لباس و هر آرا نازیپر من
 داشت به دهان گرفت و من لب زدم:  یاز صورت  یرا که رنِگ کم   نشییپا داد و لِب  شی ابروها

 ..عی سر نقدریا نکهی.. به اگمیلباست نبود.. خودتو م ؛ی! منظورم از حاضر ناز؟ی .. پری_خوب بود

 _الوند؟!

 سکوت را شکست.. نازیو در آخر پر میشد  رهیبه هم خ یلحظه ا یبرا

 _من حاضرم.. 

 شرکت رو دوش اونه..  نیسر به عارف بزنم.. بار سنگ هی.. اگه زود کارمون تموم شه می_باشه.. پس بر

راه   نِ یو ب  میرفت  نییپروا دستم را گرفت.. باهم از پله ها پا یزد و به سمتم آمد و باز ب ی نینمک  لبخندِ 
  رِ یدادم.. ز  ینزدم.. هنوز معذب بود و حق داشت.. بهش فرصت م یفاصله گرفت و من حرف  یاندک

سه نفر بوق   ره یرا به حرکت درآوردم.. برا  نیو من ماش میسوار شد یو مشهد دریو ح   نینگاه پرو
 زدم..

 نداشت؟! یوتراپ یزی .. امروز البرز نوبت فنازی_پر
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به   ینگاه میران و در پنهان کرد.. ن نِ ی اش را بکردم که رنگ به رنگ شد و دسِت مشت شده  حس
 سمتش انداختم که گفت: 

 .. یوتراپیزی رفتن ف ییاصرار کرد.. صبح اومد و با البرز دوتا مای_س

 و گفتم:  دیکه امکان داشت باال پر ییتا جا میابروها

 !؟یبهم بگ  یهست که بخوا یز ی! چناز؟ی_پر

دختِر خوب    امیو به البرز فکر کردم.. س دمیکش  یرا در حدقه چرخاند و شانه باال انداخت.. پوف نگاهش
را متوقف  نی ماش  یطالفروش  یخوش صحبت... روبرو یبود.. البرِز مسکوت و دختر  یاما پر شر و شور 

 کردم و گفتم: 

 .. یهرجا تو گفت میریم  ینگاه کن اگه دوست نداشت هیداره.. حاال  ی خوب  یطالها دمی_شن

  ی.. درست روبرومیفتر شی شدم و باهم به سمِت مغازه پ ادهیشد... من هم پ  ادهیگفت و پ  یچشم
حلقه ها را از نظر   کیبه  کی.. انگشت به دهان دمی را د شیو من برِق چشم ها ستادیا نیتریو

 ..دیرا پسند  یکی گذراند و باالخره 

  ی.. سادست ول یپنجم یحلقه   فیرد  نیسوم از راست.. دوم ی_اون خوبه الوند؟! اوووممم.. جعبه 
 .. کیش

 ..ییطال نِگ ی ر کیساده بود.. تنها و تنها  یلیخ

 !ست؟یبهتر ن  یدار انتخاب کن نینگ هی_

بهم  جانشی .. هدیدرخش  یم  ی.. لبش صورتدمیرا د شی دندان ها دِ یسف ِف یو من رد  دیسمتم چرخ به
 داد..  یشور م

دار دستت  نینگ  یتونیدار بردارم تو که نم نی_نه.. دوست دارم درست مثِل ماِل تو باشه.. من نگ
 ... یکن

 .. دیکش یاندازه خجالت نم  نیرفتم و لبخندش کمرنگ شد... قبال تا به ا  جلوتر
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  دوست دارم نکهیهم ا میساده.. هم مثِل هم دار یحلقه   نیدار بردار و ا نینگ هیکن..  یکار  هی_پس 
 .. نمیالماس رو انگشتت بب هی

  یخاطره   دیکِف هردوتا دستش را به هم کوب یزل زد.. وقت نیتریلبخندش عمق گرفت و به و دوباره
 کرد..  یاندازه ذوق م  نیهم به هم یشکالت  یِ بستن  کی یده ساله مقابلم جان گرفت.. برا نازِ یپر

 ..مین یداخل که بهتر حلقه هارو بب میبر  ای.. پس... اوووومممم.. بشهیم یعال  یل ی_خ

  فیداشتم.. ابدا قابِل توص یبیحلقه کرد و من باهاش همراه شدم.. حاِل عج  میرا دوِر بازو دستش
 نبود.. 

 من در خدمتم.. د یی_سالم قربان.. بفرما 

 و سر تکان داد:  متوجه شد نازینزده بودم که فکر کنم خودش از ذوِق پر یهنوز حرف من

 !ن؟یخواست  ی_حلقه م

 .. شمی _سالم.. بله ممنون م

 من را جلو کشاند و گفت:  نازیپر

 ..نیحلقه هارو هم بهم نشون بد هیبق  شهیاگه م یانتخاب کردم.. ول یکی_من 

 را مرتب کرد و سر تکان داد  نکشیع مرد

 _بله حتما.. 

را از   یانتخاب  یهمان حلقه  نازیحلقه پر کرد.. باز پر  فیمقابلش را از چند رد ی شهیزود ش یل یخ و
 زود در انگشِت چپش فرو برد و پشِت دستش را مقابلم تکان داد..  یل یو خ  دیکش  رونی همه ب نِ یب

 ! اد؟ی_چطوره؟! بهم م

 خوبه... یل ی_خ

بزرگتر را به دست   یداشتم.. دست دراز کرد و حلقه  یبی آرامش بخش بود اما من حاِل عج لبخندش
 گرفت و گفت: 
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 نه...  ایاندازت هست  نمی_بذار بب

 خودش حلقه را دستم کرد و چشمش برق زد.. و

 ..هی عال  یل یالوند.. خ ی_وا

 با همان لبخند گفت:  نیتر یمرِد جواِن پشِت و و

 مغازست..  یکارها ن یاز بهتر یکی نیا ..گنی_بله خانوم درست م

 را دوست داشتم..  نازیپر یلبخنِد نگاه و لبخنِد لب ها من

 .. خوامیالماس هم م یحلقه  هی زحمت   ی_ممنون.. ب

کوچِک انگشتر با   ی.. چند جعبه زی م یرو یمحترمانه سر تکان داد وبا کنارزدِن حلقه ها یل یخ مرد
 گفتم:  نازیدرشت مقابلمان گذاشت و من رو به پر یها نینگ

 _انتخاب کن نازدختر.. 

 دوتا از کارها انگشت گذاشت و گفت:  یخوِد مرد رو و

 .. نیانگشتتون امتحان کن یرو دیخوایپر فروش هستن.. م  یلیدوتا خ  نی_ا

  یو من به خوب  دیوافر جلو کش ی و ذوق جانی ده ساله بود.. خودش را با ه نازِ ی هنوز همان پر نازیپر
 قورت دادِن آِب دهانش را حس کردم.. آخ...

 خوام... یرو م   یکی نی_ا

دادم.. او به  یرا گرفتم و انگشتر را در انگشتش جا فش ی آوردم و دسِت ظر  رونیانگشتر را ب خودم
 یم تمیکرد و من به جزء به جزء صورت و حاالِت بچگانش.. افکارم در هم بود و اذ یانگشتش نگاه م

 اما لبخند زدم:  کرد

 _حاال بهتر شد...

خودش را جلو   نازیو پر زدی نم یما بود و حرف  ی رهیو با نگاهش جان گرفتم.. مرد خ دیباال کش چشم
 که گفت:  دمیآهسته بود اما شن  یلیکردم.. خ کیو من گوشم را به لبش نزد دیکش
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  خوامی.. فقط مهیساده کاف یحلقه    نیمن هم یکنم اما برا  یازت قبول م هیهد هیبه عنوان  نوی_ا
نکن.. من کناِر تو   تی .. الوند؟! لطفا خودتو به خاطر من اذادی ن رونی از دستم و از دستت ب چوقتیه

 هم خوشحالم... یچی باه

چند کلمه حرف چه  نیبا هم  دیو نفهم   انداختینگاه هم ن میبه صورتم ن  یو حت دیرا کنار کش  خودش
 انداخت.. رو به مرد گفتم:  انی جررا در عروقم به   یخوِن گرم

 باشه..  دهی.. اابته اگه خانومم پسندن یحساب کن   ناروی_هم

 .. دمیرا شن نازیپر یلبخنِد صدا و

 .. ی.. مرس دمی_پسند

 .. دیکش رونی هردو حلقه را از دستش ب و

باشه اما شما خوش    یکی  قایدق زهایسا ادیم شی.. کم پد یخوشبخت بش دوارمی _بله چشم حتما... ام
 اندازست..  قای.. دقدیشانس

بهم انداخت    ینگاه میبا خجالت ن نازیگذاشتم و مرد مشغول شد.. پر ز یم یآوردم و رو رونیرا ب  حلقه
 و من گفتم: 

 ..ومدیم یلی_به دستت خ 

.. ساعت  میزد رونیرا پرداخت کردم و ب  نهی.. با اصراِر خودم هزدمیرا گاز گرفت و من پوف کش  لبش
که  یهمان پاساِژ معروف یِ و روبرو نازیو طبِق نظِر پر میصبح بود.. باهم سوار شد  میده و ن بایتقر
 یها نگاه م غازهم کیبه  کیرا گرفته بود و با لبخند به  می.. بازومیشد ادهیکرد پ  یم دیخر شهیهم

شد.. دکولته بود و   رهیخ  یبلند و سبز رنگ یِ و به لباِس مجلس  ستادیا یمغازه ا یکرد و در آخر روبرو
 .. دیرس  یبه نظر م  باتریز  یز یر یها نیدرست دور کمرش با نگ

 .. نازی_بپوشش پر

 گنگ و نامفهوم بود..  رمیتصاو با یلباس تصور کردم.. تقر  نیرا در هم  نازیپر و

 بازه..  یادیخورده ز هی_
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 شد..  لیمتما طنتیش  به یکم دی کج شد.. فکرم شا لبم

 .. یمن بپوش  ی_باشه.. قراره برا

  رِ یکه ز ی نه.. اما من حرص دیشا نازی.. پربی.. باز همان حّس عجیو واج نگاهم کرد و آخ لعنت هاج
 شناختم.. یشده بود م ی نقاِب خونسردم مخف

 نگو توروخدا..  ینطور ی_الوند؟! ا

 گرفت:   یاز بدجنس یخودم نبود که لحنم رنگ دست

 !؟یزنم بش  ستی _چرا؟! مگه تو قرار ن

 ..دیگرفت و چشم دزد حرصش

 ..نازیپر نمشی_دوست دارم رو تنت بب

 رفت و من کتم را مرتب کردم و باهاش همراه شدم..  شی تعلل کرد اما باالخره به سمِت مغازه پ  یاندک

 کمکتون کنم؟! تونمیچطور م دیی_سالم.. بفرما

 که لباِس فرم تنش بود گفت:  ینرو به دختِر جوا   نازیپر و

 ! د؟یاریبرام ب  نهیتریکه تو و یاون لباس سبز  شهی_سالم.. م

 .. دختر لبخند زد و گفت: ستادمیا نازیکناِر پر درست

 .. ارمیکن من لباس رو م یجان خانم رو تا اتاق پرو همراه  نای_بله حتما.. م 

  یِ مستأصل به من نگاه کرد و من خونسرد اشاره کردم برو و با دختر همراه شد.. لباس را که رو نازیپر
 گفت:  دمیساعِد دختر د

 .. نینی رو تنش بب  دیخانومتون لباس رو پوش نیمنتظر باش  نی تون یم نی_اگه بخوا

ا ماندم تا باالخره  سِر پ قهیتر شدم.. درست پنج دق کی سر تکان دادم و چند گام به اتاِق پرو نزد تنها
 از اتاق خارج شد و رو به من که سرم به تلفنم گرم بود گفت:  نایهمان م
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 آقا..   دیی_بفرما

که مقابِل دِر اتاِق پرو بود را کنار زد و من با چند گام   یفرو بردم و جلو رفتم.. پرده ا بمیرا در ج   تلفن
  شیموها ینداشتم چون *" به بلندا و شک دمیرا د شی شدم.. شِب موها نازیپر  یفاصله محِو تماشا
 متوسل شده بود..

 .. واسه مراسم عقِد؟!ادی_ماشاهلل.. چقدر بهش م

 یگونه ها نیکرد و هم  یرفتم و به ظرافتش نگاه کردم.. رنِگ سبِز لباس پوستش را روشن تر م جلو
 گل انداخته باعث شد لبخند بزنم.. 

 .. ادی_بهت م

 انداخت و هر دو دختر فروشنده را به خنده انداخت..  نیی پا سر

 ...نه یچرخ بزن خوب لباسو تو تنت بب هیخجالت نداره که.. حاال  زمی _عز

بود..   نازیتنها متعلق به من و پر نجایزد و کاش ا   یتنِگ اتاق دور خودش چرخ یدر فضا  عیمط نازیپر و
 بلند کرد..  نیزم یست از روکه دامنش را با د  دمیکرد و د یم  تشیلباس اذ یبلندا

 بلنده..*"  کمی ی_خوبه ول 

 ! زم؟یعز هیکوتاه کنه.. نظرت چ اطیخ میبد  میتون  یم ی_اگه بخوا

 گفتم و جلو تر رفتم..  یدیبه من نگاه کرد... ببخش زانی آو یبا لب ها نازیپر

 .. هیخوب اطِ یخانوم کوتاه کنه.. خ   نیپرو یبد یتون  ی_م

 .. دیخند  لبش

 !د؟یدار یبرم نوی_هم

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آِب 

 _بله خوبه... 
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 _الوند؟!

 _جانم؟! 

را هر دو دختر هم متوجه شدند.. فاصله گرفتند و من به دِر   نیزدِن حرفش دو دل بود.. ا یبرا انگار
 دادم و پرده را گرفتم.. هیاتاِق پرو تک

 شده نازدختر؟! ی_چ

 گردن *".  بلندش را عقب زد و من  یدست موها با

 بپوشم..  نویکشم ا ی_من خجالت م

 : دم یپرس

 _از من؟!

 هنوز به آن قسمِت ماجرا فکر نکرده بود..  نازی.. حدسم درست بود.. پردیگز لب

کنم از من خجالت   یعقد.. ازت خواهش م ی غهیبدون اون ص  ی.. حتیلحظه محرِم من  نی_تو از هم
 نکش.. 

حق داشت از من    نازی پر دیو شا  دمیترس یگرفت م یکه داشت در وجودم پر و بال م   یاز حس من
  یبزنم.. نم ب یبهش آس خواستی دلم نم چیدختر را به من امانت داده بود و ه نیا دریبترسد.. ح

 زدم... دستم را باالتر بردم *" و ادامه دادم: 

 میتو زندگ  دتو یکه نقِش جد یفرصت دار  یندارم.. هرچقدر بخوا ینباش.. من عجله ا یچ ی_نگران ه
 ..ادهی.. من صبرم ز یدرک کن

را از نگاهش    تیو باالخره رضا دی به زبان آوردم.. لبش خند  نازیآرامِش دِل پر یرا فقط برا  نیو ا نبود
.. کِل  دمیهنوز... کودک نه اما هنوز نوجوان بود.. از دِر اتاق فاصله گرفتم و پوف کش نازی خواندم.. آخ پر

 ی.. بسته هامیرفت  شی و باالخره به سمِت عمارت پ دی بعد از ظهر طول کشتا ساعِت دو  نازیپر دِ یخر
 .. شتریب شهیقرار بودم.. از هم یبه من.. ب نازیعقب بود و نگاِه پر یصندل یرو  دیخر

 نگفت؟! یز یمحضر؟! بابام چ میبر یخوشحالم.. قراره کِ  یلی _الوند من خ
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 کمتر بود.. چراغ که سبز شد حرکت کردم و گفتم:  کیساعت از روز حجِم تراف نیا

 آخر هفته.. دیدونم.. شا ی_نم

 _الوند؟!

 نبود.. سرعتم را کم کردم..  یعمارت راه تا

 _جانم؟! 

چانه گذاشته بود و به من   رِ ی.. هردو دستش را زدمیبه سمتش چرخ یلحظه ا یکرد و من برا مکث
 .. قیعم یکرد.. با لبخند  ینگاه م

 ! ؟یکن  ینگام م ینازدختر؟! چرا اونجور  هی_چ

 آمد گفت:  رونیب  ینی ریو انگار از عالم ش دیکش آه

 ..دنیمن و تو بزرگ شدن و به سر و سامون رس یبچه ها  یکردم چند سال بعد وقت ی_داشتم تصور م

  یِ و چند سال زندگ نازیو تلخ.. بچه.. من.. پر ن یریفکر در سرم چرخ خورد.. ش کی هزار و  ناخواسته
 خت یاعصابم به هم ر یتارها یمشترک.. اما با حرِف بعدش همه 

 ... یبش ومرثی االِن ک هی_فکر کنم شب

و   دیکش یبد رِ ی دستم عرق کرد و جوابش را ندادم.. سرم ت نیکه فرمان ب ختمیآنقدر به هم ر یحت
 پدال گاز فشردم..  یناخواسته پا بر رو

 زدم؟!  یشد؟! حرف بد ی_الوند؟! چ

شدم و دِر   ادهیپ  یمعطل یعمارت پارک کردم و کمربندم را باز کردم.. ب یبعد روبرو قهی دق کیاز  کمتر
من   یبرا  نازیکه پر یکت و شلوار  لونِ یرا به دست گرفتم.. نا دیخر یها لونیعقب را باز کردم و نا

ا فشردم.. به  ر موتیو ر دمیخودش به دست گرفت و من در را به هم کوب نازیبود جا ماند و پر دهیخر
 سمِت عمارت رفتم که سّد راهم شد..

 _الوند؟!
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تازه   یداشت.. اما نفس انیخون، خشم و نفرت در عروقم جر ینگاه نکردم.. انگار جا شیچشم ها به
 گفتم: متیکردم و با مال

 _جانم؟! 

 !؟یشدی_چ

  لیحّس خوبم زا یهمه  کبارهی.. لعنت.. ومرثیکنم.. لعنت بر ک یرا مخف امیداشتم برافروختگ  یسع
 شده بود...

که  ادتیبخورم و برم شرکت..  یز یچ هی دیخستم و البته گرسنه.. با کمیبشه خانوم؟!   دیبا ی_چ
 نرفته؟!

باز کرد و باهم وارد  دیدر را با کل نازیرفتم.. پر شی نزد و من جلوتر از او پ  ینشد اما حرف متقاعد
 و گفتم:  دمیکش  یبه آسودگ ی.. نفس دمید را یرعل ی ام نِ ینبود و ماش ی.. مشهدمیشد

 نازدختر.. ی_از امشب مهمون دار 

 هدف لب کج کرد و جلو رفت..  یب

 _آره.. 

 ابرو باال انداخت:  دیما و آن حجم از خر دنیدِر ساختمان را باز کرد و با د یرعل یام

  نیدختر بخدا جزو سخت تر نیبا ا دی.. خری! سالم داداش.. خسته نباش ن؟ی_پاساژو جمع کرد
 از کار تو معدن سخت تر.. ی.. حت استی دن یکارها

از   یم یبه سمتم آمد و ن  یرعلیگفت و داخل شد.. ام یسالم کوتاه یحوصلگ یو ب یبا دهان کج  نازیپر
 ها را گرفت..  لونینا

 خسته نشدم.. فکر کنم مراعاتمو کرد..  ادی_سالم.. ممنون.. نه ز

 کنار گوشم گفت:   و دیبلند خند یرعل یام

 ..ارهیسرت م یینکن که فردا بد بال شوی_طرفدار
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و    نیآوردم.. پرو رونی جواهر را به دسِت راستم دادم و کفشم را ب  لونِ ی.. داخل شدم و نادیخند  زیر و
 گفتم:  دم یفرشته را که باهم د

 فرشته خانم.. ی_سالم.. خوش اومد

 آمد..  شی فرستاد و پ  یرلب ی ز یصلوات   نیپرو

 .. مبارک باشه..نی.. خسته نباشزمی عز اتوی_ب

 .. دیو بعد من را بوس نازیصورِت پر و

 _ممنون آقا الوند.. 

و اشک شوق   جانی که با ه نی ببرد.. رو به پرو نازیها را گرفت تا به اتاِق پر لون ینا یهمه  یرعل یام
 کردم و گفتم:   یتشکر  دیچرخ  یم نازیمن و پر نی نگاهش ب

 که سخت نبود! یرعلیام_مسافرت با 

 انداخت..  نییسر پا  نیشرمگ

 رو حس نکردم.. ی_نه.. خوب بود.. اصال خستگ

 لبخند زد و گفت:  ناز یدر ادامه رو به پر و

 .. نیخوشحال شدم.. انشاهلل خوشبخت بش یل ی.. خنیکن یازدواج م نیکه دار  دمی_شن

هم  ومرثیافتاده بود و آرامش نداشتم.. اسِم ک انی.. تار و پودم به غلدندیهردو به آغوِش هم خز و
 حاالتم را داشت..   رِ ییتواِن تغ

 نگفت؟! یز یچ گهی_آقا رستم که د

 بود گفت:  ناز یکه هنوز در آغوِش پر همانطور

 نکنم..  مونش ینزد.. من به خودم قول دادم پش یحرف  گهی_نه.. خداروشکر د

 با بغض گفت:  نی تکان دادم که پرو سر
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از فرشته فاصله گرفت و من به لباِس   نازیشما جدا نگه داشتم.. پر یبرا میر.. ما خورد ناها  ن یای_ب
 نیا یساده.. اما همان نگاِه سبِز وحش یِ و بلند و روسر   یمشک  ییانداختم.. مانتو ینگاه میفرشته ن

 کرد.. یدختر را متفاوت م

 حل شده..  ی _پس خوبه.. همه چ

 راه گفتم: نیرفتم.. ب  شیبه سمِت آشپزخانه پ  و

 _البرز خونست؟! 

 بلند جوابم را داد: یرعل یام

 و سالم البرز خان رو برگردوند..  ح یخانم صح مای _بله.. تا اونجا که من خبر دارم س

 با البرز.. یصحبِت طوالن  کی... البته بعد از زدمی موضوع حرف م نیبا عارف از ا  دیگمانم با به

 

 

 

 

 

 

 

 

 را خواندم  نازیپر  امِک یباِر چندم پ  یبرا

خوشحال شدم.. ممنون بابِت   یل یخ  یدیو بهم فرصت م یندار  یعجله ا چیه  یامروز بهم گفت ی"وقت
 دوستت دارم عشقم" یلیامروز.. خ 
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 یرفت.. به البرز که کناِر تخت و رو یم  یماه بود و کم کم هوا رو به خنک ور یشهر یروزها  نیآخر
فوت کردم.. نوِر ماه درست   رونی م را پرفشار به بانداختم و نفس ینگاه مینشسته بود ن اشی صندل

 نوشتم  نازیپر ی.. برازدی پشِت شاخ و برِگ درخت چشمک م

راحت باشه که   التی.. خ یکه خودت و منو بهتر بشناس ی فرصت دار  یلیفکر کن.. خ یبهتر  یزای"به چ
 " یدر یدختِر ح  یکنم.. هرچقدر زِن من باش ینم یچکار ی تو ه تی و رضا  لیمن بدون م

 _دا داداش؟! 

 تخت انداختم.. یو تلفن را قفل رو  دمیسمتش چرخ به

 _جانم داداش؟! 

بود که از شرکت به   دهیساعت نرس میبه خودش داد.. من فوق العاده خسته بودم.. هنوز به ن یتکان 
 خواست..  یصحبت کردن با البرز را م یو دلم کم دمیعمارت رس

 ! ؟یّخ خو خوب_

درد   ومرثی ک یبه بدنم دادم.. هنوز پهلو و فک و ستون فقراتم از ضرِب دسِت نوچه ها  یو قوس کش
 داشت اما قابِل تحمل تر بود.. 

 نداره؟!  یهات که مشکل یوتراپ یزی ! ف؟ی_خوبم البرز خان.. تو خوب

 داد گفت:  یکه با سر عالمِت نه را نشان م  همانطور

 _ّن نه..

 یکرد.. دست بلند کرد و موها یصحبت نم   ییهنوز هرجا یروان تر شده بود.. ول   یلیزدنش خ  حرف
 توان داشتند.. شیرا کنترل کردم.. دست ها  جانمیه  یرنگش را کنار زد.. ابرو باال دادم ول ییخرما

 بدونم؟! دیهست که من با یز ی_چ

و سکوت   دیباال کش ین یلرز به دستش افتاد... ب یرو برگرداند.. اندک  یچشم در حدقه چرخاند.. کم یکم
 کرد..
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 .. مای_مثال راجع به س

 شد..  نییباال و پا شیگلو بِک یو س  دیبه سمتم چرخ  دیاسم را شن نیا تا

 !ه؟ی_ّم من منظورت ّچ ّچ ّچ چ

 حروِف اول کلمه تپق بزند..  یرو  شدیباعث م جانیه

چشما   نیعمر دارم با هم هی.. البرز خان یکن  یرو مخف یز ی چ یتون  یه نم.. از من کیدونی_همون که م
 .. فهممیدردتو م

 انگشت زدم.. نازیاسِم پر یزد.. رو  برهی .. تلفنم ودمیفکش را د انقباِض 

 می.. واقعا دارنمیروزا رو بب  نیکردم ا یفکر نم  چوقتیاز تک تک لحظاتمون استفاده کنم.. ه خوامی"م
 برات غذا درست کنم.." یواشک ی ستمیمجبور ن  گهیالوند اونوقت د  ی.. وامیکن یازدواج م

 البرز را متوجه شدم و گفتم:  مکِث 

 ..یدر بر  رشیاز ز  یتون  ی_فکر نکن م

 _ّت تو ّب به ِت تِل تلفنت ّب برس.. 

 ابرو آوردم و گفتم:  نِ یب  یالبرز سرد نبود؟! اخم ی.. هوا برادمیباال کش چشم

 .. یبد حی .. منتظرم توضشنوهیتلفنه.. گوشم که م رِ ی_چشمم گ

 بهش زل زدم..  یجد  یل ی.. خدیکش پوف

 ّگ گفتم.. ی.. َا اگه ّک که ّب بود ّم م ستیّن ن یز ی _ّچ چ

 نوشتم   نازی پر یبرا

.. بذار تو رو عقدت کنم باهات  یش یخودت م ی.. خانوم خونه یکن یم  یما آشپز  یمن نه.. برا ی"برا
 "نازیکار دارم پر  یلیخ
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 هیالبرز.. عارف با بق  یکن یهست مثِل من مخف یاگر حس خوادی.. دلم نمگمی م ماروی! س؟ی_اون چ
 ! گم؟یم ی که چ یدون ی.. مستین  یکی منم با تو   طیبرام فرق داره.. شرا

وقفه    یخوب شدن ب ی.. برااد دیم یو بهم حِس خوب دمید ی لکنت نداشتن م یتالشش را برا من
 .. دیکش ششیبه ته ر  یکرد.. دست یتالش م

 !م؟یجو جور نجیا ی_ّچ چون ّم من ا

 باال رفت:  میصدا یمالحظگ یب  یشل شد.. البرز حرفم را بد متوجه شده بود.. با کم  عضالتم

 خونه بزرگ نشده.. هی یبا تو تو  نازیمثِل پر  مای_نه.. فقط چون س

 کرد و رِگ گردنش متورم شد...  رییپوستش تغ ی.. رنگدانه هاامدیالبرز از موضعش کوتاه ن اما

َم َمرث َم   ویک  یک یّز َزنم.. ک ی... َم َمن خو خو خوّد َدمو گو گول ِن نمستیّن ن نی _ّف َفقط َه َه هم
 َمنو َن َنخواست َا الوند..

دوشم  ی سوخت.. آخ از دِل البرز.. آخ.. درِد البرز رو یم  یخستگکه از  دمیچشمانم کش یپا دست
 کرد..   یم ینیسنگ

نگاه به من بنداز.. چهارتا از   هیدنباِل منم نبود..  ومرثیموضوع رو بزرگش نکن.. ک نیا نقدری_البرز..؟! ا
ِن من کرد با برگشت یخواست.. فقط فکر م یگردن کلفتشو وادار کرد کتکم زدن.. منم نم ینوچه ها

 ... ارهیالماسو دوباره به دست م

 ّن نبود.. ُد دو ّس ّسالم ّک که ّش ُشد ِو ول ولم ک کرد.. ّنمی_ّو وا واّسه ّمن َه هم

 مِ ی.. نسستادمیبه دور خودم زدم و درست مقابلش ا  یرا نخواندم و بلند شدم.. چرخ نازیپر امِک یپ
 و البرز لباسش مناسب نبود.. دیوز  یم یخنک 

  ینکن.. پدر و مادر دار  تی و الماس اذ ومرثیکه تو خونن بنداز.. انقدر خودتو با ک یینگاه به آدما هی_
به من بگو..  یزنو دار  هیخوشبخت کردِن   ییتوانا یخواهر.. البرز هرزمان احساس کرد هیدوتا برادر و 

 ..دارهخونم که به تو عالقه   یدختر م.. من از نگاه اون زنمی خودم با عارف حرف م



 سکون

920 
 

البرز   جاناِت ی اما آرام بود.. من ه شدیم نییباال و پا اشنهی س یگرفت و فکش منقبض شد.. قفسه  رو
  یحِس تازه متولد شده در نگاهش چرخ م کیو خشم نبود.. فقط  تی دانستم.. حرص و عصبان یرا م

 خورد.. 

 ...یبشکن زودتر خوب  یسع ی_قبل از هر حرف و کار 

ربط   مایتالشش به س یتکان داد و من از سکوتش لذت بردم.. البرز دل باخته بود.. همه  یسر 
 داشت.. البرز عاشق شده بود...

 را باز کردم  ناز یپر امِک یزدم و لِب تخت نشستم و پ  لبخند

 !" ؟یار یسرم ب  یی بال هی یخوای"نکنه م

 کردم  پی تا طنتی به البرِز متفکر انداختم و با ش ینگاه مین

 نه؟!" ایجوابم بله باشه  ی"دوست دار 

خوابم   نجا یهم  دمیترس یشب گذشته بود و م ازدهی.. ساعت از گرداندمیالبرز را به اتاقش بر م دیبا
 ببرد..

 " ریبخوابم شب بخ  رمیبدجنس... من م یپسره  دم ی.. جواب نمری"مچ گ

دادم   حیبرگرداندم.. ترج  بمیانداختم و بلند شدم.. تلفن را به ج ینگاه  میکنارش ن یماه و ستاره  به
 را ندهم..  نازیجواِب پر

 ... یکه بخواب می.. بریسرما بخور   ترسمیسرده.. م کمی_

 شدیرا به حرکت درآوردم.. کاش م اشی به کتفش زدم و صندل نانیمردانه و پر اطم  یچند ضربه  و
 .دمیدی را م  نتر یپر دنیقبل از خواب
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 .. نیامضا کن نجاروی_ا

برگه را امضا زدم و به  یمن.. پا ییاهدا ِس یرا به سمتم گرفت.. همان خودنو  سشیخودنو عارف
 قهوه را مقابلم  باز، داخل شد و دو فنجانِ  مهیبه دِر ن یگرفتم و همزمان حمزه با تقه ا یوان یسمِت مر
 قرار داد..

 کنه.. زی حقوق هارو وار  یامور مال گمیکنم.. م یدگی_دستتون درد نکنه.. پس من برم به کاراش رس

 : دم یحمزه را شن یگفتم و صدا یوانیبه مر  یدست باشه ا با

 درست کردم مهندس...  نیهمونطور که دوست دار قای.. دقیدرخواست  یقهوه  نمی_ا

 جوابش را داد: عارف

 _دستت درد نکنه.. حسام اومده؟!

 صداشون کنم؟!  نیخوای _آره تو اتاقشونن.. م

 گذاشتم.. کشیرا نزد  سیفنجانش را برداشت و من خودنو عارف

 سر پروژه.. میبر دیاتاقش.. با رمی_نه.. قهوه رو خوردم م 

 تکان داد.. یسر  حمزه

 بااجازه برم..  _باشه مهندس.. پس من
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جرعه را   نی.. حمزه که در را بست من و عارف باهم اولدمیرا به دست گرفتم و بو کش  فنجان
 بود..  ی.. واقعا عالمیدینوش

 هیاحمق اعصاب برام نذاشته.. هرروز  مانکارِ یپ نیبرم سر پروژه.. ا دی! با؟یبا من ندار  ی_داداش کار 
 ..ارهیبامبول درم 

 داشتم گفتم:  یبرم زیم  یمن همزمان که از روبه صدا درآمد و   تلفنم

 .. امی_نه برو به سالمت.. اگه حل نشد بهم بگو خودم م

  یاخم کردم.. عارف بلند شد و من برا ومرثیک یشماره  دنِ یو من با د دیرا الجرعه سر کش  فنجان
 جواب دادن مکث کردم..

 ..یای ب ی.. نشد مجبور شهی.. انشاهلل که حل م رمی _با حسام م

  زیرا برداشت و م  سشیسه روز تا مهلِت عقد زمان داشتم.. اعصابم هنوز خراب بود.. عارف خودنو فقط
 برداشت و گفت:   یرا دور زد.. کتش را از چوب لباس

 .. تو هم اون تلفنو جواب بده.. خداحافظ... رمی_من م

 را وصل کردم..   سر تکان دادم و به محِض باز و بسته شدِن در تماس فقط

 ..یجواب داد ری_د

 شلوارم فرو بردم..  ِب ی بلند شدم و دسِت آزادم را در ج زی لحِن طلبکار..... از پشت م نیا

 .. نمتیبب دی_با

حس کردم و   اشیی برِگ اصِل کوبا گارِ یبه س قشیفندک و پِک عم کیت ی.. صدادیزدم که شن   پوزخند
 شکالِت سوخته..  ِظ یغل یبه حتم بو

 ..رهی قرون هم از من بگ ه یتونه  یبگو تا من نخوام نم  لتیوک _به اون

 ! ؟یزنی! حرِص مال و اموالتو مومرث؟یک  یزنگ زد نی_واسه ا

 .. همچنان پر غرور و با ابهت.. فکم منقبض شد..دیخند
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 نی.. ایشد  دریتشکر هم بهت بدهکارم که مانِع پسِر ح هیشرکت..  ای برات دارم.. ب  ی_نه.. خبِر خوب
 شرکت ماِل تو و البرزم هست!

 را بر َلِه خودش نشان بدهد..  زیخواست همه چ یساخت.. م   یاز کاه، کوه م  داشت

 بگو..  نجای .. حرفتو همیو دوست  یقرار بدم.. دور  میزندگ یالمثل رو سرلوحه ضرب  هی دمیم حی _ترج

 بود..  دایهم پ شیدر خنده ها یحت  شیخشداِر صدا ی... تارهادیخند  باز

  شوییتوانا  یل یوک  چیرو انجام بدم که ه یبرات کار  خوامی .. مای.. نترس و بستی ترسو ن   ومرثی_پسِر ک 
 نداره..

صورت ملتهبم   یو دستم رو دمیکرد.. پوف کش ی.. همچنان از لفِظ پسرم استفاده مدمیدر هم کش ابرو
 نشست.. 

 ..شمی_متوجه منظورت نم 

 رفتم.. شی خِط اعصابم بود.. تا کناِر پنجره پ   یرو شیخنداِن صدا یها رگه

  ری.. امشب منتظرتم.. سِر ساعت نِه شب.. دیمتوجه شد دیکن شا یذهنتو از داماد شدنت خال کمی_
 بشم.. مونی پش شنهادمی نکن وگرنه ممکنه از پ

از   یمورِد مشکوک  چی.. بهرام هدیطول کش هیپانزده ثان  بایام تقروِف کالفه تماس قطع شد... پ و
 ... دمیبود.. دوباره پوف کش   دهیند ومرثیک
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بوق اشغال  انیخط در م  کیچسبانده بودم و مغزم    یصندل   یِ از ربع ساعت سرم را به پشت شیب
که از   ینی .. نوِر ماش دیکوب ینداشتم اما نفسم تند بود و قلبم نامنظم م یتحرک چیه نکهی.. با ازدیم

را با سر و   م روبرو به سمتم آمد باعث شد اخم کنم و با رفتنش دوباره به حالِت قبل برگشتم.. آب دهان
چشم باز کردم و به روبرو زل   می ها هیداِغ دروِن ر یفرستادِن هوا رونی صدا قورت دادم و به همراه ب

 یِ رفتم.. فضا شی پ یمعطل  یرا فشردم و ب موتیشدم.. ر ادهی پ نیزدم و از ماش  فمی به ک یم... چنگزد
اش را فشردم و به و دکمه  ستادمیآسانسور ا یداد.. روبرو یدود آزارم م یسرد بود و بو  نگیپارک

دم را داخل  به نِه شب بود.. آسانسور باز شد و من خو قه یپنج دق قایانداختم.. دق ینگاه میساعتم ن
انداختم..  ی نگاه  مین نهیمورد نظر را قرمز کردم.. به خودم در آ یانداختم و طبقه  یاتاقِک سرد و فلز 

 ی قهی به  ینداشت.. دست یت یاهم میبود و برا دایسرخم پ یدر چشم ها یخواب  یو ب  یآثاِر خستگ 
زدم.. خلوت و ساکت بودِن شرکِت آرمان نو باعِث    رونی.. در باز شد و من ب دمی و کراواتم کش راهنیپ

 یِ که از ال  یف ی چراغ ها خاموش بود و من با نوِر خف یِ وسِط سالِن انتظار مابق ی تعجبم شد.. جز چراغ
ها خسته  یموش و گربه باز  نیشدم.. کم کم داشتم از ا دهیکش  سمتبه آن  دمی د یم  استیدِر اتاِق ر

در را باز   ومرثیک دِ ییبه در زدم و با بفرما  یم.. به رسِم عادت تقه او جلو رفت دمیشدم.. پوف کش یم
گام   کیو   بیدست در ج  کیکردم و با  یتوجه  یشکالتش ب یکردم و پا به داخل گذاشتم.. به بو

گذاشته بود اخمم را   زی م یکه رو یینشسته بود و هردو پا  زشی .. پشِت مستادمی ا زبا مهیفاصله از دِر ن
تا   دیطول کش  هیداد.. تنها چند ثان یرا نشان م  اشیرفتار خونسرد نیتر کرد.. داشت با ا ظیغل

را در   گارشیداد و س هیچهار انگشتش را بهش تک زیبگذارد و بلند شود.. کناِر م نیزم  یرا رو  شیپاها
 گذاشت..  یگار یس ریز

 ..ی مشتاق باش شنهادمیپ  دنیشن یرو داشتم که براانتظا نیبه موقع.. ازت هم قای_سالم.. دق

  شیفاصله گرفت.. چند تار از موها زی داد و چند گام از م  ینشان ندادم.. به خودش تکان  یواکنش چیه
به   هیبود شب یمن مرد یِ ر یفکر کردم.. پ نازی بود کنار زد و من به حرِف پر ختهی ر اشی شان یپ یکه رو

 ! ومرث؟یک

 .. نی.. بشیسِر پا بمون ی ومدی! مطمئنا ن؟یفاصلتو کمتر کن یخوای_نم

را    فمیمبِل چرم و رو به دِر اتاق نشستم و ک نی اول یحالتش گرفتم و جلو رفتم.. رو یاز نگاه ب چشم
 اسمش انگشت زدم یبود.. رو  نازی آوردم.. پر رونشی زد و من ب برهیگذاشتم.. تلفنم و نی زم یرو
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 تم بگم دوستت دارم"افتادم خواس ادتیبه  هوی"

 جوابش گذاشتم..   یتازه کردم و ب  ینفس

 دارم..ش  ی*"بخوایدن یندارم اما اگرنوش ییرا یپذ یبرا یز ی_فعال چ

 جلو گذاشتم و گفتم:  زِ ی م یحّس قدرت... تلفن را با صفحه رو نیچشم به حرکتش زل زدم.. ا یباال از

 ..؟! ینر  هیحاش   ستی_بهتر ن

 مقابلم نشست... یمبِل سه نفره  یرا باز کرد و رو متشیکِت گران ق یباال انداخت و تک دکمه   ابرو

 ..یعجله دار  یل ی_پس انگار خ

پوزخندش را   یتر کرد.. صدا ظیفکم اخمم را غل یدرِد رو یو نقطه  دمیکش شمی به ته ر  یدست یحرص
 نداد..  حیاما علتش را توض دمیشن

 رو خودم بهت بدم..  یخوایکه م یز یچ تا یا ی _باشه.. بهت گفتم ب

 !زد؟ی حرف م  یز یاز چه چ قایدق

 _سهم االرِث تو و البرز.. 

 تکان دادم و پوزخند زدم..  یسر 

 .. رمیازت بگ یمتیخودم حقمو به هر ق تونمی.. من م ومرثیک هی.. گرفتنستی ن ی_حق دادن

پهِن مبل گذاشت و با کِف دست سطحش را لمس کرد و همانطور که به  یچپش را لبه  دستِ 
 بود لب زد:  رهی چشمانم خ

دادگاه رو ندارم..   یرفتن از پله ها  نییباال و پا  ییشدم و توانا ریپ گهی.. من دی _فکر کن خودت گرفت 
 ... یدونیکشور.. تو بهتر از من م   ِط یشرا  نیخصوصا با ا

 دادم و منتظر ماندم:  هیم را به چانه ام تک و دست  دیباال پر میابرو ُدمِ 
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خواد.. همه رو  یتو رو م  یانتقاِل امالک رو انجام بده.. فقط امضا یدرخواست دادم که کارا لمی_به وک
 ..ید یبه ناِم تو.. اونقدر بهت اعتماد دارم که بدونم سهِم البرز رو م زنمیم

 .نشان نداد.  یاز چشمش پنهان نماند اما واکنش پوزخندم

 بدونم.. تویاصل لِ یدل خوامی .. م ومرثیک شهیاز دادگاه رفتنت کم نم یز ی_با به نام زدِن امالکت چ

 کرد و از جا بلند شد.. مکث

  عهدمی.. من از اول هم برگشته بودم تا تو ولیاعتماد یکه انقدر نسبت به من ب  شمیناراحت م قای_عم
 ..شهیاموالم مال تو م ی.. بهت گفته بودم بعد از من همه یبش

ثابت شد..   دیکش رونی ب زشیم یکه از کشو یپرونده ا یکارش رفت و من نگاهم رو زِ ی سمِت م به
 داد و گفت:  یدستش را در هوا تکان 

 _فقط امضاش کن.. 

را   شیقدم ها یکرد.. صدا یداشت به من فکر م نازیانداختم.. پر ینگاه میگرفتم و به تلفنم ن چشم
 انداخت..  زی م یقرمز رنِگ دستش را رو یو پرونده   ستادیبه مبِل من ا کی و درست نزد  دمیشن

که حق تو و البرز رو   نهیو هدفم فقط ا خوامی نم یز یمن ازت چ ی_بخونش.. خط به خط.. تا باور کن 
 بدم..

و کوبا و    رانیاز کِل اموالش.. از ا یست یت مطالعه کردم.. لپوشه را باز کردم.. به دق یشدم و ال خم
  یبود.. حت  یبه نظر قانون  زی.. همه چیحیتفر یِ کشت یو حت نی.. زمالی.. شرکت.. کارخانه.. ویدب  یحت

 دانست آنقدر باهوش هستم که متوجه شوم..  یبودنش شک نکردم.. م  کیبه فِ 

 ! فقط امضاش کن.. ؟ی_باور کرد

 دادم.. هیمبل تک ی پشت یگذاشتم و بلند شدم و دسِت راستم را رو زی م یرا رو  پرونده

دو سوِم  بای برگه تقر نی.. ایکن  ینم یکار  خودیشناسمت که بدونم تو ب ی.. من اونقدر مومرثی_ک
 کنه...  ینم نکارویا خودیکه حسابگر باشه ب  ی! آدم؟یخوایم ی اموالته.. در قبالش چ
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  یشرط و شروط  چیها معامله کردم اما با تو نه.. ه نیسِر کمتر  شهی.. همستمی ن هی_من با تو مثل بق 
 ادا کنم.. ضمنا..  نموی.. خواستم فقط دِ ستین

 گام به جلو برداشت..  کی

رو خرج   یکه ازم قرض گرفت یتو شناسنامت.. اون پول  ادی م دریهفته اسِم دختر ح  نی_آخِر هم
من و  ی هی.. هدینگهش دار  تیداماد یبه عنوان کادو  یتونی.. خبر دارم بالاستفاده مونده.. مینکرد

 الماس.. 

گرفت و ازش دور شدم.. کناِر پنجره   تمیچرم مبل ر یِ پشت  یدهانم را قورت دادم و چهار انگشتم رو آب
 چراغ ها زل زدم:  یو به سوسو ستادمیا

 !؟ی_هنوز به صّحت حرفام شک دار 

و   دمیداشت.. به سمتش چرخ  یقسمت نور کمتر  نینشان ندادم که به سمتم آمد.. ا  یکنشوا  چیه
 دادم.. هیتک واریکتفم را به د

مثل خودم بجنگم.. هم تو منو خوب  یک یتونم با  یخودشه.. من نم  ،یهرکس نِ یو بدتر نی_بهتر
  دریاز ح نوی! ایبود یشدم اما تو... افع  یهم من تورو خوب شناختم.. من مار خوردم و افع یشناسیم
 ... یگرفت ادی

 ... یلیکرد.. خ یفرو بردم.. سرم درد م میموها یال پنجه

که   یدی.. شناسری کنم و البته به  یکه به مال و اموالم فکر کنم به الماس فکر م  یاز اون  شتریب نروزهای_ا
  رمی م شیپ   یکه تا مرز ورشکستگ  ستین ی.. بار اول ستی ن یبه مشکل خوردم.. البته مشکل تو کار هم 

 برام مهمه..  اسری یِ .. االن فقط سالمِت الماس و آزاددمیو خودم خودمو نجات م

 کتفم نشست.. به روبرو زل زدم.. یبه فکم دادم که دستش رو یتکان 

 ...ستیسِرحال ن  اد یروزا ز  نیبزن.. ا به الماس سر ی.. اما گاهگمی_به عنواِن معامله نم

 نشان ندادم...  یواکنش  چیمرد را انتخاب کرده و از من و البرز گذشته بود.. باز ه نیدوبار هم  الماس

 هم ازت دارم..  گهیخواهش د هی_
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 خواهش همان معامله بود.. شک نداشتم... نیا

 بهم کمک کن...  اسری یِ _تو آزاد

 .. دیدرخش  یرنگش م یقهوه ا یها  هی.. قرندمیزدم و به سمتش چرخ   پوزخند

  درِ یاونو نجات بده خوِد ح تونهیکه م یتنها کس  یدون ی! تو م ؟یخوا یم  اسروی  یِ _پس در قبالش آزاد
 ... درمیشخص به ح   نیکتری و من نزد

به  کیو نزد  دمیپا چرخ یپاشنه  یهمان مبِل سه نفره نشست.. رو یفاصله گرفت و دوباره رو ازم
 .. ستادمیمبل ا

  ی.. دارم با دادن سهم تو و البرز سعستیجز خانواده مهم ن یچ ی ه یآدِم رو به ورشکستگ هی_واسه 
کنم اعتمادتونو جلب کنم.. با سر زدن به الماس کانوِن خانواده رو گرم نگه دارم.. تو که از من توقع   یم

که ازت   یدار  ییابه من کمک کن.. خودت اونقدر توان   در،یکنم.. بدوِن ح  یخال   اسرویپشِت  یندار 
 .. خوامی حقارت رو نم نی! منم ایکن  یکیدست به  درینخوام با ح

دادم و  یجا  فیرا باز کردم و پرونده را دروِن ک فمیونده ها را برداشتم و نشستم.. کتکان دادم و پر  سر
 گفتم: 

از من ساخته   یکمک چیه اسریکنم.. اما واسه  یهم بعد از خوندن امضا م نوی.. ازنمی _به الماس سر م
 .. ستین

 .. دیکش نییفرستاد حس کردم و چشم پا رونیکه آه مانند ب   ینفس

 سوال.. هی_فقط 

پا انداخت و خودش را کنجکاو نشان داد.. من   یتعلل داشتم.. پا رو دنیپرس ی برانگاهم کرد..  منتظر
 ..دمیهم خودم را جلو کش 

خانوادش    یدکتِر الماس.. بهم گفت چون الماس شاهِد قتِل هر چهارنفر از اعضا دنِ یکه رفتم د ی_روز 
 حال افتاده.. نیبوده به ا

 نشان نداد.. ی.. اما واکنشدیکردم که رنگ از رخش پر حس
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.. اونم یالماس رو بکش  یکه به سرت زد کل خانواده  شدیشد؟! چ یبدونم اون شب چ خوامی_م
 اشه بدونم..خودش... فکر کنم حقم ب یجلو

 دوِر گردنش را باز کرد..  یکه دکمه  دمیکراواتش را شل کرد و د گره

 کنه؟! یاز تو دوا م ی... دونستنش چه دردشهیوقت پ  یلیمربوط به خ هیقض نی_ا

از مواِد مذاب درست   یکردم گلوله ا یکرد.. احساس م دیکج شد و انقباِض فکم سردردم را تشد لبم
 .. سوختیم امنه یوسِط س

بهش سر بزنم پس   یخوایازم م یاون زن هنوز مادرمه.. وقت ی_به خاطِر الماس.. فراموش که نکرد
 به روزش اومده..  یحق دارم بدونم چ

 از هوا گرفت و بازدمش را پرصدا حس کردم..  یق یعم دم

  دریلو رفت و ح  یوقت یجاسوِس دوجانبه.. ول هی_قبال هم بهت گفتم.. الماس ممنوعه بود.. دختِر 
طرف تحت فشاِر خان   هینشد.. از  یمن بهشون پناه دادم.. اما راض زنهیم ر ی با ت شویاعالم کرد سا

که باال آورد... اون وسط من موندم و خان که مدام رو هر   یبا گند اسری گهیبزرگ بودم و از طرِف د 
 عقدش کردم.. ین وجود من از مادرت نگذشتم.. پنهو نیحرکِت من حساس شده بود.. با ا

  انیتر ب  نیلحظه به لحظه پر حرص تر و خشمگ ومرث یک یدادم و حرف ها هیمبل تک  یِ پشت به
 مبل گذاشتم و حس کردم کالفه شد..  یام را رو.. دسِت مشت شدهشدیم

  یپنهون یبود که از رابطه  یکس نی کردم.. برادرش اول  یبار شبونه الماس رو باخودم همراه م  نی_چند
 خبر نداشت..  یکنم.. کس ی ر شد.. هنوز از ترِس پدربزرگت جرات نداشتم ازدواجمو رسم ما باخب 

را باز نگه داشت.. هنوز به همان اندازه  یبعد یآورد.. دکمه  رونشیکراواتش را شل تر کرد و ب  گرهِ 
از  ی ز یچ  شیو موها شیته ر  دِ یسف  یو چروک و تارها نیچ یخوش پوش و جذاب بود.. حت

مواِد مذاِب   یبود و گلوله  دمیگردنش درست مقابِل د  یکم نکرده بود.. حاال رِگ برآمده  تشیجذاب
 سوزاند..  یم  قتریعم امنه یوسِط س
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جلوم قد علم کردن و  ری اون شبو به خاطر دارم.. چهارتا ش قایمتهم شدم به زنا.. دق دیفهم ی_وقت
  یو الماس حت  زدی ر حّد مرگ کتک ممن الماس رو تا س یچشما یشرفش داشت جلو یهمون برادِر ب

 کرد..  یکه اربابش بودم اطاعت نم یلب از لب باز نکرد ارتباطشو بامن لو بده.. از من

و   دیبه صورِت ملتهبش کش یدست یعصب  ومرثیکرد.. ک  یفشار وارد م امنهیس ی اتاق داشت رو یفضا
  میحاِل خراب دوباره روبروپک زد و با همان  قیعم شدی را که داشت خاموش م  گارشیبلند شد.. س

 حرف زدن نداشتم.. یبرا  یتوان  ینگاهش کردم.. حت  زینشست و من ت

درست   شی آت  هیناموسش  ی*" ب ی اما گوش نکردن.. بابا نیکردم که الماس رو بهم برگردون  دی_تهد
  یو از ترِس خان حرف  دمیبسوزونه.. من التماس نگاه الماس رو د  شیننگشو تو آت یکرد تا مثال لکه 

 نزدم.. 

مشت شد   شتریاش را نداشتم.. دستم بصورت سرخ شده  دنِ یبرافروخته رو گرفتم.. تاب د  ومرثِ یک از
اراده باالتر   یب  ومرثیک ی.. حاال صدادمیدستم را به گوش شن یترق ترِق استخوان ها یصدا  یو حت

 : زدیاشت داد مد بای رفت.. تقر

 ... ای دمید یسوختِن الماس رو م دیبا  ای _من تو اون لحظه 

گوشم  یاز سِر خشمش، پرده  ادِ یفر یاز خشم گرد شده بود.. صدا شی.. چشم هادمیسمتش چرخ به
 را لرزاند.. 

_من راه دومو انتخاب کردم.. الماس رو نجات دادم و هر چهارنفرشونو همونجا کشتم.. فقط چهارتا  
 که به پا کردن جون دادن...  یشیبود.. تو همون آت یبدبخت کاف  یچهارتا نوچه   یبرا  ریت

 پر کردم و به سمتش گرفتم.. یوانی ل  زیم یپارِچ آِب رو از

 .. ری رو بگ وانی ل نی.. اومرثی_بخور ک

بود..   یخوفناک  یسرِخ چشمانش منظره  یو خشم و نفرت باهم به جانم افتاده بود.. رگه ها  ترس
 سِر چهارجنازه داشتم.. آخ الماس.. آخ... یرا باال ومرثیتواِن تصوِر ک یحت

 به خوردش دادم..  یرا محکم به لبش فشردم و جرعه ا وانیرا نگرفت و من خودم ل وانیل

 .. ومرثی_بخور ک
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دستم  یاز آب را رو یرا باز کردم و اندک  راهنشی از پ یگر ید یزدن افتاده بودم.. دکمه  نفس نفس به
 .. دمیو به صورتش پاش ختمیر

 _من کشتم.. از الماس دفاع کردم.. 

را   وانیبکشاند.. ل هیرا به ر  طیمح ژنِ یاکس یخواست همه  یو انگار م  دیکش یم  قیعم  یها نفس
 گذاشتم و گفتم: ز یم یرو

 ...یدیرس  یخواست یکه م یز یتو.. مگه نه؟! به چ ی.. تو خونه ومرثی_تموم شده.. الماس زندست ک

وار  وانهیو د  دیبه گردنش کش یآمد.. دست ی.. انگار کم کم  داشت به خودش مدیباال کش چشم
 .. شدیکو مو چندبار در اتاق و در سالِن انتظار ا  نی بلندش چند یخنده ها ی.. صدادیخند

 _آره.. تموم شده.. الماس رو من از مرگ برگردوندم.. مال من شد.. هنوزم هست... 

مبل نشستم و  یخودم را حفظ کنم.. دوباره رو یِ تکان دادم و با تماِم توان تالش کردم خونسرد سر
انداختم.. از  ینگاه میکردم و به مدرِک مهمم ن  رفعالیضبط را غ یبرداشتم.. دکمه  زی م یتلفنم را از رو

کامِل   یِ بودنا  یآخرش را برا ی قهیضبط شده تنها و تنها پنج دق یصدا قه یو هفت دق یس نیا
..  دیخند  ی.. هنوز مستادمیا ومرثی سِر ک یرا به چنگ گرفتم و درست باال فیالزم داشتم.. ک ومرثیک

.. هنوز صورتش سرخ بود و من رّد اشکش را  ستادیخش دار مقابلم ا یبلند شد و با همان خنده ها
کارم مطمئن بودم.. به  ازو رسول ارسال کردم...   دریح  یضبط شده را برا لِ ی.. پوزخند زدم و فادمید

کشت..   ی و نبودنش او را م ومرثیداشتن به ک ادیاگر اعت یخاطِر الماس.. به خاطِر خوِد الماس.. حت
 من بود.. ی فه یوظ  نیدسِت قانون بدهد و ااش را به حقش بود تا قاتِل خانواده

 ..دی .. نبایراه تنها بذار  نی منو تو ا دی_الوند؟! به من کمک کن.. تو نبا

کرده بود.. منتظِر عکس العمِل   افت یرا در اممینه اما رسول پ درینگاهش کردم.. ح هیچند ثان فقط
 لب زدم:  یحس چیخونسرد و بدون ه  یلیرسول نماندم و تلفن را در هوا تکان دادم و خ 

تونست   ینم  یکشور  چیتو ه یو دادگاه یو قاض  لیوک چیکه ه یکرد ی.. امشب.. تو کار ومرثی_ک
ضبط شده از اعترافت..   لِ یفا نی .. با هم یخودتو امضا کرد یِ برام انجام بده.. تو خودت، سنِد نابود

 دار ببرمت..  یچوبه   یتونم تا پا یم
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نکردم.. به تلفن و    یگام به چپ برداشت و من حرکت کی کرد.. منتظر ماندم.. زده اول سکوت   شوک
.. کوتاه و  دی و تکان نخوردم.. خند دم یوجودش را د یزخم خورده  رِ ی انداخت و من ش ینگاه میمن ن
  کیبا  ومشتم گرفتم  نِ یاما من باز هم منتظر ماندم.. به سمتم هجوم آورد و من تلفن را ب دهیترس

 در کنترلش نداشتم گفتم:  یکه ابدا سع  ییمتر دورتر هل دادم و با صدا کی را تا  رثوم یحرکت ک

خودم دونستم که تو  ی فهیالماس.. فقط به خاطر اون نه ماه و دوسال وظ  مانِ ی _فقط به خاطِر درِد زا
کاغذ  نی به ا یزندان حت یفتی ب  یوقت  ومرثیکه کرد برسونم.. ک یکار  یرو.. قاتِل خانوادشو به سزا

که به خاطر    ی.. همون شبیباخت توی.. زندگومرثیک یندارم.. تو باخت یاز ین یکه بهم داد ییباطله ها
 ..یوجدان.. تو خودت، خودتو کشت  ی.. بیبا زنت خانوادشو کشت یشرع  یترس از لو دادِن رابطه  

  ینم یار یلبم که ق زدمی .. آنقدر نفس نفس مدمید یرا م ومرث یتک به تک عضالِت ک  دیلرزِش شد من
نکردم.. دستش دور گردنم نشست و عقب عقب   یحرکت نبار یکرد.. دوباره به سمتم هجوم آورد و من ا

  یی.. سرِخ سرخ... با صدادیبار ی.. از نگاهش خون م دی کوب واریبرد و کمرم را به د شیپ  واریتا کناِر د
 گفتم:  ینفس یخفه از ب 

 ... بابا..... ییِ رزایو م  دریضبط شده دسِت ح لِ یاالن فا  نیاما هم ی.. تلفنو بشکن یمنو بکش  یتونی_م

بابا تمام کردم، گردنم را رها کرد و  یِ حرص ی.. تا حرفم را با کلمه دمیلرز یم دشیلرزِش شد از
 کِل ساختمان را که نه.. کِل کشور را به لرزه انداخت..  ادشیفر

 ... رونیگمشو ب می کتم.. از زندگ_گمشووووو الوند.. از اتاقم.. شر 

.. ستادمیا وار یبر د هی.. آنقدر خراب بودم که با تکدمیفهم  ی.. حاِل خودم را نم دمیکش  قینفِس عم چند
 نبود گفت:  هیکه ابدا به خودش شب ییبا صدا  ومرثیکه ک  دمیشن

الماس باردار..  دمینابود شدم که فهم  یاونارو کشتم نابود نکردم.. من اون شب ی_من خودمو وقت
 قاتِل پسِر خودم باشم.. گمشووووو... خوامیالوند.. نم رونیخودم قاتِل خودمو ساختم.. گمشو ب

پرت کرد..   نیآورد و کِف زم  رونی.. کتش را ب ستادمیجدا کردم و درست مقابلش ا واریرا از د دستم
.. پاره  دیگرفت و کش را  راهنشیبرخورد کرد و شکست.. با دست دو طرِف پ یز یحس کردم که به چ

 من نکهی.. اشد یم نیی بشدت باال و پا اشنهیس یرا حس کردم.. قفسه  شیشدِن تک به تک دکمه ها
انداخت و   ن یرا به زم وارید ی*" گوشه یدانستم.. ازم فاصله گرفت و مجسمه  ی داشتم را نم یچه حال
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کرد و من    نیرا پخش زم  زش یم ی رو  لِ یوسا یحرکت همه   کی... با دمیخورد شدنش را شن یصدا
 شدهچفت   یدندان ها نِ یرا گرفتم.. خشِم نگاهش را به چشمانم دوخت.. از ب   شیرفتم و بازو  شیپ

 گفتم: 

.. گرفتم.. انتقاِم  ومرثیک رمی رو ازت بگ  یزندگ هی_تو نه.. همون شب من انتخاب شدم تا انتقاِم 
از حِق زنت دفاع   یدیگرفتن و تو ترس یداشتن عزا م  ییآبرو  یالماس که از ترس ب  یزایچهارنفر از عز

که دستوِر  یوز .. رومرثی.. کیاز البرز هم گذشت یو من..من به درک حت ی.. اونو به اسارت گرفتیکن
... حاال  ی.. من و الماس و البرز هم تو کشتومرثیک ی.. کشتیخودتو کشت یکتک خوردنمو صادر کرد

 نوبِت سوختِن توئه..

زدم...   رونیعاجز بود کنار زدم و از دِر اتاقش ب دنینفس کش یبرا  یکه حاال حت ی ومرثیو ک را گفتم نیا
دِو  یمسابقه  دانی.. نفس نداشتم.. انگار هنوز وسِط م ستادمیرفتم و ا نگیسوار بر آسانسور تا پارک 

دادم.. چند  هیتک  واری.. چشم بستم و دستم را به ددی کوب  یم شتریب شهیماراتن بودم و سرم از هم
تلفنم  یرفتم.. پشِت فرمان نشستم و صفحه  شی را فشردم و پ  نیماش موتیو ر  دمیکش قینفِس عم

 را روشن کردم.. رسول بود..

 راه فرار نداره...  گهیتمومه.. د ومرثیبود.. کاِر ک  یکارت عال نیپسر.. آفر نی_آفر

.. تلفن  دمی لرز  ی.. از خشم و نفرت و درد مزدیبدنم نبض م  یجا یه بود و در جاانگار تکه تکه شد قلبم
را باز گذاشتم  راهنمی پ یانداختم و کراواتم را باز کردم.. سه تا از دکمه ها یکنار   یِ صندل   یرا رو  فمیو ک

نوز  ه ومرثیک یوحشت زده   رِ ی کرد.. تصو یاز التهابم کم نم یرا زدم.. باِد خنک حت  نیو کولر ماش
را نداشتم..  چکسی خارج شدم.. تواِن روبرو شدن با ه  نگیبود.. استارت زدم و از پارک دمیمقابِل د

رفت.. ته حلقم طعم  یفرو نم  میگرفتم.. آِب دهانم از گلو شیخودم را در پ  ی.. راِه خانه چکسیه
شلوغ بود و من از    یلعنت ابانِ ی... آخ.... خاس.. به انتها... آخ المدیبه آخر رس ومرثیداد... ک یخون م

بشدت باال و   امنه ی.. سزیچ چیفکر کنم.. به ه یز یخواستم به چ یکردم.. نم یمدام سرفه م ینفس یب
وجودم حس کردم.. پشت   یجهان را در نقطه به نقطه  یدردها یهمه  کبارهی و انگار  شدیم نییپا

 دنیتواِن درست نفس کش یرا گرفته بود و حت میگلو  خِ ی ب  یسوخت.. نه.. نه..  بغِض لعنت یپلکم م
..  دمیبار به فرمان مشت کوب نی .. چندچکسی.. هدید  یم  دینبا  چکسیحاِل بدم را ه نینداشتم.. ا

کتم  ک،یکرد.. پشِت تراف یام مو گرما داشت کالفه زدیگردنم نبض م یرو ومرثی ک یانگشت ها یجا
آوردم و جرعه   رونی آب ب یکرد.. از داشبورد بطر  ی.. افاقه نمداختمآوردم و به گردنم چنگ ان رونی را ب
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آب را  ی.. همه دیکش یبه حالم نداشت و سرم درست مثِل زودپز سوت م یر ی .. نه.. تاثدمینوش یا
ِق  و به بو دم ینفس کش قیکرد.. عم سیشلوارم را خ  یو حت نهیکردم و گردن و س یفرق سرم خال  یرو

بردن؛  نِ ی مرد، در ح کیامشب  دیفهم یچه م یکردم.. کس یت یاهم یب  یِن کنار ی کشدار و معناداِر ماش
.. دمیربع بعد به خانه رس  کی پدال گاز فشردم و کمتر از  یآزاد شد و من پا بر رو کیباخت... تراف

حس و حال و بدون    یرساندم.. ب نجایدانست چطور خودم را تا ا یتار شده بود و فقط خدا م دمید
شدم و   ادهیپ  نیاز ماش زدیبود و مدام چشمک م یکنار  ی صندل  یف و تلفنم که هنوز رویبرداشتِن ک 

  یقدم برم  ن یدر را باز کردم و داخل شدم.. از خشم و حرص و غم و درد سنگ دیرا فشردم.. با کل  موتیر
که   دریعارف و ح  دنِ یرفتم اما با د یکردم و جلو م  یراه رفتن وادار م  یرا برا  میداشتم.. محکم پاها

چشمانم گذاشتم و سرم را رو به    یبودند توان از بدنم رفت.. دست رو ستادهی ا اطیح  نِ یدرست ماب
دادم..  یو من اجازه نم شدیفشار بغض منقبض و منبسط م رِ یز میو تاِر آسمان گرفتم.. گلو رهیسقِف ت

 : دم یعارف را از دور شن  یصدا نه..

 هاشم.. داداش.. ی قمر بن ای_

  یرا گرفت و من دستش را حس نم میگام به عقب برداشتم.. تعادل نداشتم.. عارف بازو کیمن  و
سوختم.. آرام تکانم داد و من نه لب از هم باز کردم نه  یم ی و کرخت یحس  یکردم اما از همان ب

 فشرد..  یسوزانم را م یچشم.. دستم محکم پلک ها

 !؟ی_الوند داداش خوب 

 نفسم را قطع کرد.. دریح یصدا و

 ... سای_عارف..؟! کنار وا

  امهنیس نِ ی که ب  دمیکش  ینفس نم ی.. انگار حت ستادیکرد و عقب ا  میکه عارف رها دینکش هیبه ثان و
  یِ رو در یو عارف نه.. دسِت ح دریدادم.. حداقل االن و درست مقابل ح ی.. من اجازه نمسوختیم

شدم.. چانه به کتفش   دهیچطور به آغوشش کش دمیآوردم و نفهم نییکتفم نشست و من سر پا
 .. باندمچس

 .. آروم...ذاشتمیشبو تنهات نم نی_آروم پسرم.. آروم.. الوند من هستم.. ا
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  لیضربه ها نوازش نبود.. اول کِف دست اما کم کم به مشت تبد نی.. ازدیمحکم به پشتم ضربه م و
 کرد... انیکه با عجز و ترس ب دمیگفتِن عارف را شن اخدای یشد و صدا

 کن مرد.. خودتو سبک کن.. ه یکن.. گر هی_الوند.. گر

قفسه   نیخواستم.. فقط ا  یکردم.. نم یلب باز نم یحالت کنارم افتاده بود و من حت  یب میها دست
محکم تر.. دستش پشت   دریح یو مشت ها شدیم یامان پر و خال  یب یمدام از حجِم درد نهیس ی

 ..دی لرز ی.. ستون فقراتم مدمیکش یق یگردنم را گرفت و سرم را رو به باال گرفت و من نفِس عم

 کن.. هی! گر_الوند پسرم؟

 ...امده یاز هوا گرفتم.. آنقدر که احساس کردم به انفجار رس  یق یعم دمِ 

 _چرا؟! چرا؟!

عرق بودم و   ِس ی صدا را نداشتم.. خش دار.. کش دار... خسته.. لرزان.. خ نی از خودم توقِع ا خودم
  کی.. نگران.. پدروار نگران بود.. عارف دهی.. رنگ پردهیدرست مقابلم بود.. ترس  دریچشم باز کردم.. ح

 نداد.. یجواب  چکسیگام دورتر هر دو دستش را به سرش گذاشته بود... ه

 چرا؟! دری_آقا ح 

چشمش  یکه از گوشه  یو غم و درد  یآن نگران دمیگردن و کتفم نشست.. من د یدرست رو دستش
 : دمیرا نداشت و من دوباره پرسصحنه  نیا دنی.. عارف دور شد انگار تحمل ددیو پشتم لرز دیچک

_چرا؟! کاِر درستو کردم.. به.. به خاطِر ال الماس... به خاطِر ال ال البرز... به خاطِر خودم.. چرا حا حالم  
 ! نه؟یا

و   دیلرز یداشت و م  یکه مدام گرفتگ یینزد و من درمانده و خسته باهمان صدا یحرف   دریهم ح  باز
 کردم گفتم:  ینم انیکلمات را درست ب یگاه یحت

من.. من جوِن  دری.. از خودم وحشت دارم.. آقا حختمیخودم زدم.. خوِن خودمو ر ی شهیبه ر شهی_ت
 خودمو گرفتم..

 محکم نگهم داشت..  در ینبود و کمر خم کردم.. اما ح  سی .. خدمیچشمانم کش یپا دست
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 کن اما مرد باش...  هی_الوند؟! گر

ام را در گلو خفه کردم.. از  و عربده  ستادمیخواستم مرد باشم.. حاال نه.. صاف ا  یکردم.. نم  ینم هیگر
  یرا م اش ی .. پشت به ما دست به کمر گرفته بود و من حاالِت عصبدمیرو گرفتم.. عارف را د  دریح
 ..دمید

 الوند..  رمیگ یاعدامشو م ی_من جلو

 فاصله گرفتم.. دریدادم و از حکرد... تنها سر تکان  یم ینیدوشم سنگ یرو  ایغم دن تمام

 _الوند؟!

.. به سمت ساختمان رفتم  ستادیمتوجه من شد و به سمتم آمد اما دست بلند کردم و همانجا ا عارف
  یاهیدادم و به س هیو خودم را به اتاق انداختم. به در تک  اوردمین رونیکفشم را ب یو وارد شدم.. حت

را حس   ومرثیک ی.. هنوز رّد انگشت هادمیرو بردم و کشف میموها یمطلِق مقابلم زل زدم.. دست ال
.. دمید ی صورتم را م  ی.. روحم.. خودم لرزش تک به تک اجزارتمیغ یگردنم نه.. رو یکردم.. رو یم

و   دیبار یم  می.. عرق از سر و روستادمیتوالت ا زیم ی نهیآ یو من جلو رفتم و روبرو  دیلرز ینفسم م
خورد شدنش حالم را   یصدا و دمی کوب نهیبه آ یبلند یعطر را برداشتم و به همراه نعره  ی شهیمن ش

گشت.. همانطور   یرفت و برنم  ینفس م  نیبهتر نکرد.. عقب عقب رفتم و لِب تخت نشستم.. کاش ا
کفشم حس کردم.. کاش   رِ یرا ز  شهیاز ش یبود دراز کش شدم و من له شدِن تکه ا زانیآو میکه پاها

و   شتری البرز باعث شد ب منتظرِ و نگاِه  نازیمعصوم پر  یگشت.. کاش... اما چهره  ینفس برنم نیا
  یکرد.. ب ینم  میرها  ومرثیبود.. بختِک ک امنهیس یرو  قایتر نفس بکشم.. عذاب وجدان دق قیعم

.. اما دیرس  یاعمالش م یبه سزا  دیبا ومرثیکرد... من کاِر درست را انجام داده بودم..  ک یشک نم 
و من هرلحظه منتظِر پاره   شدیم  دهیکش مبدن یبود؟! انگار رگ ها  یبود...؟! چه حال یچه حال نیا

 شدنش بودم.. سرم را باالتر گرفتم و چشم بستم... 

 یکه در اتاق باز شد.. صدا دمیدانستم اما شن یدم را نم چقدر ثابت ماندم و چقدر تکان نخور نکهیا
نشست و   امی شانیپ یشد.. دستش رو نییبود و تشِک تخت باال و پا   دری.. نفسش.. حشیقدم ها

 نگران و آهسته لب زد: 

 ..یدار یدونم ب ی_پسرم؟! م
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 تازه کردم... یجواب، نفس  یباز کردم و به جا لب

 ... یدون یچون خودت بهتر م  یبگم که تو کاِر درست رو انجام داد  ستی_الزم ن

  یکوبِش قلبش را م یکردم.. صدا یچشم بسته هم حضوِر عارف را در چهارچوِب در حس م  من
 .. شدیم نییبا درد باال و پا میگلو بِک ی... سشدیاز التهابش گرمم م یو حت  دمیشن

 نباش.. حالش خوبه...  ومرثی_نگراِن ک

تکان   دری ح  یتکان ها یو جلوتر آمد.. من هنوز به واسطه   دیب بود.. دستش را کنار کشخو  حالش
 گذاشت... امنهیس یدرست رو  راهنم،یپ ی قهی یباز  یِ خوردم.. کِف دستش را از ال یم

 .. ی.. هنوزم هستیدور.. تو از اول پسِر من بود  یو انداخت یرو کند ومرثی_دندوِن لِق ک

 دهیاز حد کش شی باز کردم.. ب ایدن یکه چشم به رو هیو ثان  قهیساعت و دقبر همان روز و   نی نفر
 بودم..

 _عارف نگرانته.. منم نگرانتم...

زانو خم شدم.. صورتم را با دست   یتخت بلند شدم و رو  یتوانم را به کار گرفتم و از رو ی همه
  م یو به هردو ن ستادمیاز هوا گرفتم و ا یتوجه دم  یسوخت.. ب یم بی.. عجسوختیپوشاندم.. قلبم م

بر علت بود.. عارف پا به اتاق   دیاتاق مز یِ ک ی و تار دم ید یانداختم.. هنوز تار و ناواضح م ینگاه
 گذاشت و من شرمزده و پر از باِر گناه لب زدم: 

 .. نی.. من خوبم.. نگران نباشدی_ببخش

ضربه   میبازو  یبلند شد.. دسِت عارف مردانه رو تخت یاز رو  دریپر درد لبخند زد.. جلو آمد و ح عارف
 زد و من پوزخند زدم: 

 هیواسه کشتِن  ری ازدواجشو با الماس به خانوادش نگفته بود.. چهار تا ت د،ی ترس  ی_چون از خان م
همه شرارت،   نی.. امینکرد یشدن.. الماس و البرز و من زندگ یکرد.. پنج نفر قربان  یم  تیکفا  یزندگ

و    ومرثیک اشتم.. توانشو دنازِ یمنم هست.. حق با پر ی  شهیتو رگ و ر یبدذات  ،یهمه کثافت کار  نیا
 قصاوِت قلب... نیرو به حقشون برسونم.. ا اسری
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 !یر ی الوند.. تند م یر ی .. تند مششششی_ه

 ...ستادیامن  یدرست کناِر عارف و روبرو دریو ح  زدی نم یبستم و سکوت کردم.. عارف حرف  لب

 فراموش نکن...  نوی.. اخوادیقصاوِت قلب نداره.. عدالتو م رهی گ یکه انتقام م  ی_کس

وجودم درد  یباشم همه  دهیبه سطِح آب رس  انوسی کرد.. انگار از اعماِق اق ی خس خس م  امنهیس
 داشت.. 

 .. باشه... دری_حق با شماست.. باشه آقاح

 کرد.. یآرامم م یآرامِش ظاهر  نیسر تکان داد.. هم دریح

 .. یاستراحت کن.. بهتره زودتر خودتو واسه عقد حاضر کن کمی و  ری دوش بگ هی_

 را گفت و رفت.. رو به عارف لب زدم:  نیا

 عوض نشد.. یچ یمن ه ی.. براهی_حال و روِز من حال و روِز همون هشت سالگ 

خشکش را   یلب ها میبه چشم ها رهی بود.. خ میبازو یحس کردم.. هنوز دستش رو  دیکه کش  ینفس
 داد و گفت:  یتکان 

مرد شد.. حق با   یکه از هشت سالگ هیهنوز همون بچه ا بیعوض نشده.. الونِد اد یچی منم ه ی_برا
رو بکن که اون   یکار  نازی.. واسه پریراه دار  یل یداداش.. خودتو جمع و جور کن.. هنوز خ درِ یآقا ح
با   یط یتو هر شرا دری.. من و آقا حیشروع کرد یشت سالگ رو بکن که از ه ینکرد.. کار  یعوض

 ..مییتو

 تکان دادم و عارف ازم فاصله گرفت.. تا کناِر در رفت که گفتم:  سر

روزا با البرز بهشون سر  نیدادخواه سالم برسون و بگو هم ی_برگرد خونه عارف.. از طرِف من به آقا
 .. میدربارش حرف بزن دیباشه که با یمسئله ا  دی.. شازنمیم

 رفت..  رونی .. تنها سر تکان داد و از در بدینپرس یبراندازم کرد اما سوال  قی .. عمدیسمتم چرخ به
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و   دمیکش ی ق یرا که از دستم گرفت نفِس عم بیمقابِل البرز گرفتم و دست بلند کرد.. س بیاز س یبرش 
 گفتم: 

 ..دیداشت رس اقتشویکه ل یز ی به چ ومرثی_کاِر ناتمومم رو تموم کردم.. ک

نداشت،   یتحرک  چیکه سالها ه یکس  یبرا یضعِف عضالن نی.. ادیلرز یم فیدستش خف  نِ یب ب،یس
 بود...  ی.. شک نداشتم رونِد بهبوِد البرز صعودشدمیبود و من نگران نم  یعیطب یکامل

 شه؟  شی م ی_ِا ِاع اعد دا دام م

و من   زدیبهش فشار آورده بود که داشت با رستم حرف م یبه فرشته انداختم.. انگار دلتنگ ینگاه مین
 ...دمیاشکش را د

 ... رهی ابد بگ دی_نه.. شا

 را به دهان برد و گاز زد...  بیس

 دا داداش؟!  ی .. َا االن خ خ خوبیک کرد  کاری چ ی_ّب با بّا بهم ُگ گفت ّکه تو چ

 همه را داشتم خوب بودم..  یتا وقت ... نهنازیالبرز و پر یوقت تا

 قراره داماد بشم..  ی _خوبم.. ناسالمت

 ..دمیفهم  یکردم.. م یکه در چشمانش داشت را درک م یو غم ینگران من
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تو   دیالزم داره.. با ژهیمراقبت و هیکه نباشه من مراقبشم.. الماس   ومرثی_نگراِن الماس هم نباش.. ک
خونه.. تو که   مشی بر  یم یگاه ی.. حت میبهش سر بزن می دار فهی بشه.. من و تو وظ  یبستر  مارستانیب

 ! ؟یندار  یمشکل

 یکرد.. پتو یم یادآور یباد، سرما را بهش  مچهین نیدرخت هم ی هیسا رِ یدر هوا تکان داد.. ز یدست
 البرز را مرتب کردم که گفت:  یپا یرو یمسافرت 

ّن ناز ّم   یّت تو و ّپ پر  یّخ خوام ّب برا یّب بمونم.. ّن نم نجایهم نیّخوام َه هم خی م ی_ّم َمن م
 ّک کنم..  جادیا یمزاِح حمت ا

 کم نشده بود: شیها هیاز شدت گر یو حت زدیکردم.. فرشته هنوز داشت با تلفن حرف م اخم

خودمون.. البته فکر کنم از  یخودته.. هم خونه  یخونه  نجایمجبورت کنم.. هم ا خوامی_من که نم
 ..یخونه سوم هم دار  هیبه بعد  نیا

لب   ینامعلوم یسر به نقطه  ینکردم.. با اشاره   یکالمم را مخف طنتِ ی براندازم کرد و من ش متعجب
 زدم: 

 دادخواِه بزرگ.. ی_خونه 

 کرد و رو گرفت.. فّک منقبضش باعث شد بخندم..  اخم

  یل ی.. به گردن من و تو خمیسر بزن هیبهشون   دیروزا با  نیمه یکردم ول  یخب حاال.. شوخ یل ی_خ
 حق دارن..

عمارت و   ی.. درست از ابتدادمیرا شن یرعل یام یزل زد.. صدا ینامعلوم یرا نداد و به نقطه  جوابم
 ..یبه دِر خروج  کینزد

 _آخ خسته شدم... 

 ما دست بلند کرد  دنِ یبه محِض د و

 .. نی.. خوب خلوت کردنی نباش_سالم داداش.. سالم البرز.. خسته 

 را فشردم و البرز جوابش را داد..  یرعلیبه سمتمان آمد.. البرز هنوز معذب بود.. دسِت ام و
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 !؟ی_کجا بود

 خودت بود نه من و بابا..  ی فه یکار وظ  هی نیمحضر.. ا ی_با بابا دنباِل کارا

زود به   یل یفرشته مکث کرد و خ  یبه چپ و راست انداخت و رو ینگاه میآورد.. ن رونی کتش را ب و
 سمتم سر چرخاند و با تعجب و بهت گفت: 

 !ه؟یکنه؟! خبر یم هی_چرا گر

 جوابش را داد:  البرز

 _ّد ّدلش ّت تنگ ش شده..

 : دیبه گردنش کش  یسر تکان داد و دست دنیفهم یبا نشانه  یرعل یام

 بمونه پس...  خوادیم ی.. چطور نجاستی ا ستیروز ن هیوقت.. هنوز  هی_افسرده نشه 

 هر دو گفتم: ی.. از جا بلند شدم و روبرودیخند و

 کجا رفت پس؟!  دریبزنم.. آقا ح  نازی خانم و پر نیسر به پرو هی_دستت درد نکنه.. من برم 

 : زدیم جیهنوز حواسش به فرشته بود و گ  یرعل یام

 کرد رفت... باشه برو داداش..  ادهیدونم.. منو پ ی_نم

را در    نیحضوِر پرو  ینکرده بودم.. کالفه وارِد ساختمان شدم و وقت دایام را پآرامِش از دست رفته هنوز
به آن  دمیباز د مهیرا که ن  نازیگرفتم و باال رفتم.. دِر اتاِق پر شی آشپزخانه حس کردم راِه پله ها را در پ

از  یدر اتاقش نبود.. دم نازی.. پردمیبازتر کردم و به داخل سرک کش یدر را کم  دم..ش دهیسمت کش
 شهیبود.. جلو رفتم و ش یشیآرا ز یم  یعطرش جلو ِف یظر ی شهیعطرش گرفتم و داخل شدم.. ش یِ بو

برگرداندم و عقب عقب تا کناِر   شی را سر جا شهیو دلکش.. ش نیری .. شدمیرا به دست گرفتم و بو کش
را    نیاتاق مورف نی.. انگار ازدیبالشش چشمک م رِ یرفتم و نشستم.. هنوز قاِب عکسم ز شی ش پتخت

  دنِ یکناِر تختش را باز کردم و با د یِ عسل یِ شدم.. کشو یکرد.. داشتم سست م یم قیدر عروقم تزر
دفترچه را باز   یآمد.. ال یاالن همسرم به حساب م نازی کردم.. پر یکنجکاو نباریدفترچه خاطراتش، ا

 ...دمیرا به شامه کش سشیعطِر خودنو یِ داشت و بو یکردم.. درست از اواسط.. خِط خوب
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کردم..   یم افت ی از وصال را در یشک من حجِم بزرگ یشدند.. ب یم  لیتبد قتی"کاش خواب ها به حق 
 "شدیکاش آغوشش پناهگاهم م کند و یرنگش حاِل دلم را خوب م  یقهوه ا یچشم ها

 داغ خون را در سرم حس کردم و قلبم... دفترچه را ورق زدم  انِ یمنقبض شد.. جر فکم

اخم آلودش   یِ بکشم و صبح و ظهر و شب رو رونی ب نهیقلبم را از س  شدیم خواستی.. دلم مای"آخ خدا
 از قبل دلتنگم.."  شتریو من هرروز ب زنهیبه خونه سر نم  ادی روزها ز نیرو ببوسم.. مرِد بدجنِس ا

  یظیغل یانداختم که اخم ها  ینگاه میمرد با صورِت گرد ن  کی یِ اخم کردم و به نقاش  ناخودآگاه
 داشت.. لبم کج شد.. دوباره ورق زدم.. 

  یدور  نیا ی"امروز بغلش کردم.. هرچند آهسته و آرام اما.. عاشقانه دوستش دارم.. کاش خدا برا
 کند"  یکار 

 داد  یتازه در قلبم شکل م  یدست نوشته ها حس نیو چند ورق زدم.. خواندِن ا نیدچن

  دمیفهم  یکردم نباشه.. کاش م  یکه فکر م  یالوند اون مرد نیترسم ا ی.. مصی و حر انهی"تند و وحش 
 "شدمیناراحت نم نقدریا دی.. شادمیترس  ینم  نقدریا دیکرد شا  یفکر م یبه چ

و بلوِز   یانداختم.. شلواِر مشک ینگاه  مین  نازیچشم به پر یشد از باال  نییدر که باال و پا ی رهیدستگ
 دنی.. به محِض وارد شدن و دشیشده دوِر موها دهی چی پ یپشمالو و حوله   یبا طرِح خرس یصورت 

  یچشمش به دفترچه  یبزند ول  یقلبش نشست.. دهان باز کرد حرف  یو دستش رو دیکش نیمن، ه
 ینگاه رونیسر برسد به ب  یممکن بود کس  نکهیا الِ یکه با خ دمیستم افتاد، نگاهش را ددرون د

تا   نِ یشود بلند شدم و دفترچه را باال بردم و از آست کی انداخت و در را بست و تا خواست بهم نزد
 گفت:  یکنترل شده ا یشد و با صدا زانیآو راهنمی پ یخورده 

.. نکن  نوی.. بده من انهیبب یک ی یگی! نم ؟یکن یم کاریالوند؟! اصال تو اتاق من چ یکن  یم کاریچ ی_دار 
 الوند..

چنگ انداخت و   امنهیهنوز نمدارش زل زدم.. به س یدر هم فرو رفته و لب ها  یمن به چهره  اما
 بلندتر گفت: 
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سرک   یکی  یشخص  یدگ تو زن دیکه نبا  ینگرفت ادی  ناروی.. مگه تو اهیخصوص نای_دفترچمو بده الوند.. ا 
 ..؟! یبکش

.. مصمم تر ردی دفترچه را بگ امنهیبه س زشیر یو مشت ها نیآست دنِ یداشت با استفاده از کش یسع
 یموها یافتاد و بو نیزم  یباز شد و رو نازیپر یدستم را باال نگه داشتم.. حوله به خاطِر تقالها 

  ینم م.. دلشدمیاراده به خشونت متوسل م یخواستمش که ب ی. آنقدر مدمیرا به کالبد کش   سشیخ
 بود..  امدهیبود و هنوز بامن کنار ن فی ظر یلیدختر خ  نیخواست آزارش بدهم.. ا

 .. یبخون  ناروی_الوند.. تورو خدا بهم بده.. دوست ندارم ا

 من خارج بود.. یافتاده بود از اراده  میکه به صدا یخش

 من خبر نداشته باشم؟! هست که  یز ی نازدختر؟! چ وی_چ

اش را شکار کردم.. صبر نداشتم اما اراده داشتم.. مثِل گل انداخته یکرد اما من گونه ها اخم
 : د یکرد و پا کوب  زانیرا آو نشییبه حالت قهر لِب پا اشی بچگ

 .. باهات قهرم.. یبدجنس یل ی_خ

بماند.. سرش   یهمان حالت باق تا در  دیطول کش هیکردم... فقط سه ثان زیگرفتم و چشم ر یق یعم دمِ 
و هر دو دستش را پشِت سرش قالب کرد و خودش را  د یلب گز د،یرا که بلند کرد و اخم و نگاهم را د
 دی.. شابردیم دهیاش داشت دل از مِن ندو فرخورده سیخ یبه چپ و راست تکان داد.. موها

گام به جلو برداشتم که عقب رفت..   کیموها تنها صبر کرده بودم..  نیا دنِ ید  یبرا یچندساِل متوال
تر   یخواستن  دیترس یم یخواست اما دسِت خودم نبود.. وقت یو من دلم نم  دیترس یباز داشت م

 ببرخورد کرد و من باز عق  اشش یآرا زِ ی .. آنقدر جلو رفتم و عقب رفت که کمرش به مشدیم
لرزانش   یو چشم ها یگذاشت و من با لذت به نگاِه فرار  زی م ی .. کِف هر دو دستش را لبهدمینکش

 نگاه کردم و گفتم: 

 !؟یندار   ای یدوست دار  یعنی ن یا ینوشت  ییزایچ هی نجا یخانوم؟! ا یرو دوست دار   ی_چطور آغوش

 کردم..  ینگه داشتم.. من کوبِش قلبش را حس م  شی موها یام را روچانه 

 ..ادی م یکی  هوی_الوند.. 
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 بدونم.. بگو.. خوامی_جواب بده نازدختر.. م 

.. دیو او چشم باال کش دمینشست.. سرم را عقب کش امنه یس یعضالن  یِ برآمدگ  یدو دستش رو هر
چشمانم ثابت   یو رو  دیچرخ  یصورتم م  یاجزا یهمه  یدرست رو اهشیدرشت و س  یچشم ها

 که در دفترچه نوشته بود.. ییها یشد.. همان قهوه ا

 !؟یانتخاب کن  نشوی بهت نشون بدم و تو بهتر یک ی یک یمن  یخوای_م

 خورد و سر کج کرد:  نی چشمش چ ی گوشه

 ! ؟ی_چطور 

اش را گرفتم و سرم را جلو  لبم نشست و با انگشِت نشانه چانه  یگوشه  یز ی آم طنتی ش  لبخندِ 
شدم.. آِب دهانم را قورت دادم و تعلل کردم..   تشیمعصوم ی.. چشم بست و من محِو تماشادمیکش

رش  یتصو اتییکرد و من با جز ی چشم باز نم نازیکرد و بدنم داغ بود.. پر یقلبم پرفشار خون پمپاژ م
زود چشم باز کرد و من سرم را   یل یکنم... خ  اشی را در خاطرم ثبت کردم.. آنقدر که چشم بسته طراح

 ذاشتم.گ زی م ی.. دفترچه را رودمیعقب کش

 تو خاطرت نگه دار.. باشه؟! یک ی یکیاول..  ینمونه  شهیم نی_ا

   دیخند ی پوست ریز

 *** 

 و سرم را جلو بردم و کناِر گوشش لب زدم:  دمیرا ند  واکنشش

 سوم رو امتحان کنم؟! ی_نمونه 

 نیهم یرو   نازیخواست با پر یدستش مشت شد و من.. دلم م  نِ ی ب راهنمی.. پ دیکردم که لرز حس
سقف و درست دو روز مانده به عقد حقش را نداشتم؟!   نیا رِ ی! زشد؟ینفره دراز بکشم.. نم کی تخِت 

 فشرده شد..  شتری گردنش ب  یدستم رو

 !ه؟ی_مگه چطور
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  بایکه تقر  نازی.. پرستادمیاتاق ا نِ یکند *".. ازش فاصله گرفتم و ب   یداشت مخف یکه سع یلرزش من
  جانیانداختم.. ه ینگاه  مین اشخته یبه هم ر شیمن به لوازِم آراآمد و  نیینشسته بود پا  ز یم یرو

و من هر دو دستم  دیس را در قفل چرخاندم.. حاال تر دیرفتم و کل  شی.. تا کناِر دِر اتاق پ دیداشتم.. شد
 باال بردم و گفتم:  میتسل یرا به نشانه 

 سر نرسه...  ی.. کس هوی ..دمیآغوشم رو بهت نشون م ینمونه  نیدارم سوم  ی_فقط خواستم.. وقت

 کرد؟!  یبه من عادت م  دیبود *". نبا ستادهیمصمم ا نکهینکرد و من جلو رفتم.. ا یحرکت

 ..؟!نازی_پر

 جوابم را داد:  جانی از ه پر

 _جانم؟! 

 و چهار ساِل عمرم آرامتر.. یس یلحظه تمام شود.. آرام بودم.. از همه   نیا خواستی*"دلم نم

 ! ناز؟ی_پر

 : د ینال

 _جانم الوند؟! 

 فرو بردم.. سشیخ یموها یقفل کردم و پنجه ال امنهی س یرا رو  سرش

.. اگه اون روز تو خونم  نازیرسونم.. من تو رو از برم پر  ینم  بیبهت آس چوقتی _نترس نازدختر.. ه
نتونم خودمو  دمیدستم امانت داد.. ترستو رو  دری.. همون روز ح دمیچون ترس یازت خواستم بر 

 دربرابرت کنترل کنم..

 چسباندم.. امنه یبه س شتری دوِر کمرم حلقه شد و من سرش را ب  مینزد اما دستش از پهلو یحرف 

البرز تو رو تا اون اتاِق ته باغ بردم چون آرزوشو داشتم.. همونجا رو همون  یِ وتراپ یزیبعد از ف  ی_وقت
 !ناز؟ی... پریرابطه رو تو بهم داد  نیسالها بهت فکر کردم و خودمو لعنت کردم.. جراِت ا یصندل
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از هوا  یق یکرد.. دِم عم یم هیمتوجه شدم داشت گر دادیکه به تنم رطوبت م  یراهنی پ یِ س یاز خ من
 گرفتم: 

 ! گم؟یم یچ یشی.. متوجه میکرد یتو آرومم م خورد،یتو سرم فکِر انتقام چرخ م ی_وقت

اما سر   دیبلندش کردم.. ترس نیزانوش انداختم و از زم رِ ی سر تکان داد و من خم شدم و دست ز فقط
اشتم.. با خودم به آرزوم قرار ند دنیرس  یبلند نکرد و دستش دور گردنم حلقه شد.. برا امنهیاز س

 ..  دیفهم  یسقف نه.. اما دلم نم  نیا رِ ی نه.. ز نجایکلنجار رفتم که نه.. حاال و ا

 

*" 

 _نازدختر؟! 

 ..ختیر  یکردم اشک م یهنوز حس م من

 .. نمتی .. فقط بذار ببزنمینکن... بهت دست نم هی کنم گر ی_خواهش م

مکث، دستش را رها کرد اما رو   یبا اندک  نازیتخت گذاشتم و پر یستون قرار دادن رو یدستم را برا و
 ...دمیبوس  قیراستش را عم ی قهیبرگرداند... شق 

 .. به من نگاه کن.. صاف تو چشمام..نمی_بذار صورتتو بب 

.. *".  دی چشم باال کش ری.*". به سمتم سر چرخاند و با تاخ دمیپرست یرا م دی کش  یکه م یعذاب من
اراده به خشونت متوسل شدم   یرا به چنگ گرفت و من ب  میخورد و موها یتکان  دستش پشِت گردنم

 اما دستم را تکان ندادم..

 .. منو از خودت دور کن.. نازی_آخ پر

 گفت:  

 تونم الوند.. ی_نم

 .. دمیکش شیموها یرا باال آوردم و رو  دستم
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 !؟یچهارِم بغل. کدومشو دوست دار  ینمونه  نمی_ا

 حس کردم و دلم...*"   ختی ر  شیکه به صدا یو بغ کرد.. من ناز  رودهانش*" نشست دستش

 .. به من راستشو بگو..نازی_بگو پر

  ی.. گفتم نکنه منو نمدمی_همشو دوست دارم.. باتو همش خوبه.. الوند من فقط اون دفعه ترس
 ..دی.. شا دیشا ای.. میرفته من ک ادتی.. نکنه یخوا

 : دم یحرفش پر نِ یب

دادم  ی... اگه بهت حس بدی خوایکنم که تو م یرو م  یبه بعد من، همونکار  نی.. از اشششی_ه
.. بعدش خودمو  یکه آرومم کرد تو بود یز ی .. اون شب تنها چیتو خوِد منبِع آرامشم  نازی.. پردیببخش

که من،  یدرک کن  خوادیدلم م یسرزنش کردم که باعِث ترست شدم.. قصدم ترسوندنت نبود.. ول
 م..آماده  یو هرزمان تو بخوا یو بخوات رجور ه

به  ره یبرنداشت.. خ  میدست از سر موها نازیخوردم تا بلند شوم اما پر یتکان داد و من تکان  سر
 لب زدم:  شیچشمها

 به خودم اعتماد ندارم..  ادی.. منم زشهیم یطوالن  بتمونی_غ

را حس   اشی آن  مِ یتصم یباز سرخ شد و من به خوب  شی و دخترانه.. گونه ها ف ی.. کوتاه و ظردیخند
 کردم *"  و اسمم را صدا کرد: 

 _الوند؟!

 جوابش را دادم:  

 _جانم؟! جان دِل الوند؟!

شد و من    زی خ میدل کندن از جان بلند شدم.. ن  یِ نزد و من چشم بستم و بلند شدم.. به سخت یحرف 
 انداخت..  نیی.. سر پاستاد یکمکش کردم تا ا

 .. ایب  ری تاخ کمی .. با رونی ب  رمی_از من خجالت نکش.. من م
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  د یگذشت.. کل یعمر سرکوب شباهت داشت و کاش زودتر زمان م کیبه  قهیدق  کیصبر نکردم.. هر  و
ام گرفت.. از اتاق خارج شدم و پا به خنده   نیری بچگانه و ش یِ باز  نیرا در قفل چرخاندم و خودم از ا

  نیهم کاش یفکر کردم که ا نیبه دوِر خودم زدم و به ا ی... چرخ دمیشاتاِق خودم گذاشتم. پوف ک
کردم و   یعقد دعوتش م ی.. هم شخصا برامیزد یدادخواه سر م یبه خانه  نازی امشب من و البرز و پر

 بهتر بود با عارف حرف بزنم... دیهم... شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گفت:  ستادیکنارم ا نازیگذاشتم.. پر نیالبرز را کناِر ماش  یِ صندل

 _بذار کمکت کنم.. 

 سمِت البرز را باز کردم که البرز گفت:  درِ 

 .. ایب  یتونم.. َف فق فقط ّب ب یم ی_ُب ُب لن لندم َن نکن.. م

 و جلو رفتم.. دمیدر هم کش ابرو

 _بذار بلندت کنم..
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ت و من با حلقه .. با کمِک دست وزنش را نگه داشدیدوِر گردنم انداخت و خودش را جلو کش دست
دهانش  یهر دو دستش را جلو  نازی بلندش کردم.. پر نیماش  یِ صندل  یاز رو شی کردِن دستم دوِر پهلو

 .. دمیرا شن اشیشاد نِ یگرفت و ه

 من.. ی.. البرز... خدای_وا

  نیاول نیا دی و شا  زدیمتر از من کوتاه تر م یخودش را به آغوِش البرز انداخت.. تنها چند سانت   نازیپر و
نوازش گرفت و من   نازیکمِر پر  یبار بود که شاهِد قامِت بلندش درست کنارم بودم.. دسِت البرز رو

البرز زد   ی نهیس یقفسه  یرو   نازیکه پر یکردم.. بوسه ا یالبرز نگاه م ستادنِ یهنوز ناباورانه به ا
 ..دمید

 .. یسادیقد و باالت برم.. ماشاهلل.. البرز تو وا ی.. من فدایقربونت برم داداش ی_اله

  یدوشم بود و احساِس سبک یوزِن البرز رو  یانگار من را به خودم آورد.. همه  اشهیبلنِد گر یصدا و
انداختم و  ینگاه مین از لبخند کش آمد.. به قامتش یو لبم به طرح  دی کردم.. نفسم خند یم

 ناخواسته لب زدم: 

 شکرت..  ای_خدا

 _داداش؟!

هنوز بلند   نازیافتاد حس کردم.. پر شی که به جاِن پاها یرا محکم تر نگه داشتم.. من لرزش دستش
 .. دیو دلم لرز  دمیرا د اشی اشک یگام فاصله چشم ها کیکرد.. با  یم هیگر

 _جان داداش؟!

 : اوردیخودش ن یبود اما به رو  دهیبدنش رس یبه همه  شی لرزِش پاها حاال

 .. نی.. ِب ِب ببسمیوا یتونم وا وا یم ی_خو خو خوّب ّب به؟! م

قطره   یِ چرخدار نشاندم و داغ   یِ صندل  یگام برداشتم و البرز را رو کیکردم..  یاش مخسته   دینبا
متوجه شود با پشت   یکس نکهیاما.. قبل از ا دیخند یچشمم حس کردم.. لبم م یرا در گوشه   یاشک

 گفتم:  یو به شوخ   دمیبه کت و شلواِر خوش دوختش کش یدست پاکش کردم و دست
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 .. یس یخودت وا یرو پاها  یتون یم تیتا شب داماد تی وضع نی.. با ا هیالبرز.. عال  هی_عال

دوباره خم شد و البرز را به بغل گرفت.. خم شدم و   ناز یرا در تار و پودش حس کردم و پر  جانیه
 .. دیرا لمس کردم و چشم باال کش نازیپر یالبرز نشست و با دست موها یموها یام روبوسه

 .. ماشاهلل البرز از منم بلندتر شده..یبخند دی_بسه نازدختر.. با

 .. پر از بغض... دیو خند  دیچشمانش کش یپا یدست نازیپر

 ... زمی َن نکن َع َع عز هی_ِگ گ گر گر

از خدا   یز یچ  چیداشتم.. حاال ه یرا پاک کرد.. احساِس سبک   نازیپر یالبرز دست بلند کرد و اشک ها و
 خواستم..  ینم

 : دم یشن فونیعارف را از آ یصدا

 !ام؟ی.. بنیبه ما هم بگ هی_دِم در اگر خبر

را  اشقه یو من دست دوِر گردنش حلقه کردم و کناِر شق  ستادیکنارم ا نازی.. پرمی دیهر سه باهم خند و
 .. دمیترس بوس یب

 باال.. میای ما م ی_درو باز کن 

 که عارف را مخاطب قرار داد:  دمیرا شن  مای س یخنده اش بلند شد و من صدا یصدا

 اومدن؟! نای_داداش البرز ا

را   نیه جلو هل دادم و دِر ماشرا ب یدستگاه گذاشت... صندل  یرا رو یعارف در را باز کرد و  گوش و
به جلو   نازیالبرز را پر یِ و در را بستم.. صندل میرا فشردم.. البرز... آخ البرز... وارد شد  موتیبستم و ر

آن دامِن  یبلندش که رو   و یمشک یِ انداختم.. مانتو ینگاه  مین  نازی کرد و من از پشت به پر تیهدا
و جلو رفتم.. عارف و   دمیبه صورتم کش ی.. دستدیرس ی به نظر م  کیش  یلیبود خ دهیدار پوش  سهیپل
.. سبک بودم..  زدی داشت با آب و تاب از شاهکاِر البرز حرف م نازی به استقبالمان آمده بودند و پر مایس

 وارید یگوشه  نِ یمن نگاهم به دو ماش وسبک تر.. عارف از همان فاصله دست تکان داد  شهیاز هم
به هوا  ی زد و با خوشحال  غیج ما یآهسته تر شد.. س می .. گام هالی عرفان و سه یها نیافتاد.. ماش
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  یداشت.. دست دراز کرد و من دستش را به گرم ریروانم تاث یو عارف به سمتم آمد.. ترس، رو دیپر
 فشردم..

محرک   هی.. البته از اول هم البرز به  هیکارش عال یدکتر صبور   نیکرده.. خداروشکر ا کاری البرز چ دمی_شن
 ... گمی م  کیبهتر شده داداش.. بهت تبر یلی داشت.. خداروشکر خ اجیاحت

  یو من بو دیرس  یتر به نظر م پی خوشت شهی.. امشب عارف از همدمیبه صورتم کش  یدست دوباره
 کردم..  ی را حس م وشیافترشِ 

 _آره خداروشکر.. 

به چپ و   یکردند.. عارف سر  تیباهم البرز را به داخل هدا مای و س نازی.. پرستادیو کنارم ا دیخند
 راست تکان داد و گفت: 

 تو داداش.. میبر  ای.. بومدی.. فقط تو آشپزخونه بود ننجاست یهم ا ونی_کتا

  یِ به جا ینگاه  میمکث موشکافانه براندازم کرد... با ن یو عارف با اندک  ستادمیگام برداشتم اما ا کی
 بچه ها گفتم:   یِ خال

 ..ونیمگه نه؟! درمورِد تو و کتا می شنو یم یخوب  یخبرا یزود نی_حتما به هم

 خواند..  یو کمتر کتاب م  دیخند  یم  شتریب  نروزهای.. عارف ادیو دوباره خند دی به گردنش کش یدست

 .. میبه خودمون فرصت بد شتریب کمی خوامی_هنوز که زوده.. م

 سر تکان دادم و گفتم:  نانیاطم با

 _صددرصد.. 

 !؟یبگ یخوایم یز ی_چ

 کرد..   ینداشتم.. اما حاال فرق م یستیبا عارف رودربا چوقتیه

 بده..  حیبهم فرصِت توض  ی_آره.. ول
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تازه کردم   یو هوا کامال صاف بود.. نفس   دمید یکرد و ازم فاصله گرفت.. ماه را در آسمان نم زیر چشم
 و گفتم: 

.. میچهارده ساله باهم دوست با یبه تو بگم.. تقر خواستی .. دلم مدمی_چون خودم نگفتم و عواقبشو د
 ..یهم رو البرز و مشکالتش شناخت کامل دار  یدونیهم مشکالتمو م یشناسیهم منو م

  یها نیبه ماش  ینگاه میروشن بود.. ن  مهین بایافتاد حس کردم.. صورتش تقر  شیابرو نِ یکه ب  ینیچ
 هردو برادِر عارف انداختم.. 

 بزن..  تویالوند.. حرِف اصل دونمی_م

 ..مای_البرز.. س

 تنها نگاهم کرد و در آخر انگار حرفم را متوجه نشد که گفت:  یطوالن ی هیثان چند

 _خب الوند..؟! 

 پرده حرفم را زدم:  یو ب حی و رک و صر دمیکش پوف

 ..! ماستیکه باعث شد البرز از اون حالت سکون خارج بشه، س یون محرک _فکر کنم ا

موضوع   نی.. حرف زدن از ادمیام کشمرتب شده  ِش یبه ته ر یمتوجه منظورم نشده بود.. دست هنوز
 سخت بود.. 

و من به عنواِن برادِر البرز واجب دونستم  مای دوتا به هم عالقمند شدن عارف.. به عنواِن برادِر س نی_ا
 بهت بگم..

  ینگاه میرفتِن بچه ها ن  رِ ی .. به سمِت مسدمیرا د شیباز ماند و من گرد شدِن چشم ها  مهین دهانش
به کتفش زدم   یچسباند.. دست یرا به هم م مایدانستم داشت پازِل البرز و س یانداخت و من خوب م 

 و گفتم: 

باال..    رمی.. من م یباش انی خاِص البرز خواستم تو در جر  ِط یعارف.. فقط به خاطِر شرا فتادهی ن ی_اتفاق 
 .. ای زود ب

 کند... ی مسئله را با خودش حالج نیدادم عارف را تنها بگذارم تا ا حی ترج و



 سکون

953 
 

 _الوند؟!

 و عارف خودش را به من رساند و گفت:  ستادمیا ی کی سرام یپله ها یرو

 ..تو داداش می_بهتره باهم بر

بود.. دست پشِت کمرم گذاشت و باهم پله   یکاف مینگاهش برا هیصدِم ثان  کی کرد و همان  سربلند
و کفِش پاشنه  دیکرم رنگ و شلواِر سف یِ .. مانتودمیرا د ونی... به محِض ورودم کتامیکرد یها را ط

 بلندش همان لحظه چشمم را گرفت.. 

 ..دیی_سالم.. آقا الوند بفرما 

 من جوابش را بلند دادم.. و

 خانم.. ونی_سالم کتا

گفتم و توجِه همه به من جلب شد..  ی.. سالِم بلندستادیبه انتظاِر عارف ا ونیجلوتر رفتم و کتا من
.. جلو نمی فرصت نکردم تا عکس العمِل عارف را بب ینشسته بود و من حت نازیالبرز و پر نِ یماب مایس

 .. دمیکشرفتم و پدِر عارف را به آغوش 

..  سادهیبچه ها گفتن البرز رو پاهاش وا  دمی.. ماشاهلل.. مبارک باشه.. شنی_سالم پسرم.. خوش اومد
 خوشحال شدم..   یلیخ

 .مادِر عارف خودش را به من رساند.. با همان صورِت بشاش.  و

 ...یالوند جان؟! خوش اومد ی_باالخره البرز خان قدم رو چشم ما گذاشت.. خوب

و البرز و   مای نگاهش به س می.. ندمیبا فشاِر دسِت محمدرضا نشستم.. باالخره عارف را د  زدم و  لبخند
 رو گرفتنش.. 

مساعد نبود.. فکر کنم  طمیشرا  ادی.. زدیطول کش نقدریکه ا دی_ممنون.. آره خداروشکر.. بازم ببخش
 عارف بهتون گفته..

 رنِگ نگاِه رعنا به غم نشست و گفت:  و
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 ..یدار  ی کوچولو کبود هی! تن و بدنت بهتر شده؟! هنوز ؟ینداره.. آره عارف گفت.. االن بهتر  یب ی_ع

را   مایتوانست س یدانستم، نم ی نشست اما م  یکاش کنارم م  یداشت و ا یچشم از من برنم  نازیپر
 تنها بگذارد..

 .. شتونیپ ارمیکه بهتون دادم ب ی_خداروشکر بهترم.. فقط خواستم البرز رو طبِق قول

 پسرم.. البرز مثِل پسِر خودمه..  ی_خوب کرد

عارف را به سمتم هل داد و کنارم نشست و   ون،یدادم.. کتا صی را تشخ شیمن غِم محسوِس صدا و
 گفت: 

 ... ارمی_من برم براتون شربت ب

 ا گفت: که رفت محمدرض ونیکتا

 هست..؟!  ی_حاال مراسِم عقد کِ 

 بود و من دست دراز کردم و گفتم:  نازیپر   ِف یدعوت در ک کارِت 

 اومد.. راستش براتون کارت آوردم.. اگه خدا بخواد پس فردا شبه.. شیدفعه پ هی ی_همه چ

 دست به دعا بلند کرد و گفت:  رعنا

 مادرا رو شاد کنه.. یبه خدا باشه.. خدا دِل همه  دتونیانشاهلل.. ام شهی_م

بلند شد و کارت را به سمِت محمدرضا گرفت و خودش رنگ به رنگ  نازیگفتم و پر یلب  ری ز انشاهلِل 
 شد..

 ..دیاریب  فیتشر میشی.. خوشحال مدیی_بفرما

 از جا بلند شد و با لبخنِد خاِص خودش گفت:  مایچرا سکوت کرده بود؟! س عارف

 .. امیکمک کنم.. زود م ی_من برم به کت
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 یا هیو محمدرضا کارت را باز کرد و بعد از ثان دیرا به آغوش کش  نازی زود دور شد.. رعنا بلند شد و پر و
 کوتاه گفت: 

 ..امی _مبارک باشه.. حتما م 

 به عارف لب زدم:  رو

 ! ؟ی_تو خوب

 آورد:  نیی را پا شیکرد و صدا  کیدخودش را نز یکم

 !؟یندارم.. فکِر ناجور نکن.. فقط مطمئن یز یبه چ ی! البته کار ؟ی_تو مطمئن 

  نازیداد.. پر هیمبل تک یِ تازه کرد و به پشت  یکردم.. نفس دییبه چشمانش، با سر تا ینگاه  مین با
 به محمدرضا گفت:  که رو دمیفاصله کناِر البرز نشست.. شن یصندل  کی خجالت زده دوباره با 

 ن نشد.. یو ول امی_دو دوست دا داشتم ز زودتر ب ب

دانستند.. محمدرضا بلند   یرا همه م  نیبود که تا به حال البرز گفته بود و ا یجمله ا نیجمله بهتر نیا
 ..دیرا بوس اشی شان یرفت و پ ش یشد و تا کناِر البرز پ 

 ..یخوش اومد یلی پسرم.. خ ی_زنده باش

مکث کرد و   یمقابلش لحظه ا یصحنه  دنِ یبا د مایس  یباهم به سالن برگشتند.. ول   مایو س ونیکتا
 و گفت:  ستادیبعد کناِر محمدرضا ا

 خوشحال نبودم..  نقدریا چوقتیخوشحالم.. ه  یلی_بابا من خ 

تشکر   ونی برداشتم و رو به کتا ین ی.. شربِت آلبالو را از سد یرا بوس  مایس یگونه  ش یآال یمحمدرضا ب  و
 رو به عارف گفت:   یکه با لحن خاص دمیکردم.. شن 

 افته.. بذار واسه تو شربت عسل درست کردم گذاشتم خنک شه.. ی.. فشارت مزمی_تو نخور عز

 عارف اطاعت کرد..  و

 ..زمی_چشم.. دستت درد نکنه عز
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 و گفت:  دیقد راست کرد و قبل از برداشتِن شربت صورتش را بوس ونیمقابِل کتا رعنا

 مادر...  تی و خوشبخت ی_انشاهلل عروس 

سبک   یل یرفت... امشب خ یضعف م نشیلبخنِد شرمگ یانداختم.. دلم برا نازیبه پر ینگاه مین من
 ... یل یبودم.. خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست و من   امنهی س یدستش رو .خواست پلک باز کنم. یاما دلم نم دمی شن  یرا م  نازیپر یصدا
 : دیگفتم که پوف کش یهوم

 چندبار صدات کردم؟! یدونیها.. م شهیم  نیخوابت سنگ یل یوقتا خ ی_گاه

اتاق را از نظر گذراندم و مِچ دستش را گرفتم و دوباره پلک بستم..  یپلکم را باز کردم و دِر بسته  یال
 گرفت:  جانی از ه یرنگ شی.. صدادمیلبم گذاشتم و نرم بوس یدستش را رو

 .. ادیم  هویباز بود..  یرعل ی _الوند.. دِر اتاِق ام
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 خواب آلود لب زدم:   ییتوجه و با صدا یب

 بشم.. داری .. دوست نداشتم ب دمی د ی_داشتم خوابتو م

 .. دیناز بخش شیتر شد.. حس کردم که باز به صدا نرم

 ! ؟ی_چه خواب

به بدنم دادم و به سمتش   یشدم.. کش و قوس   زیخ میو ن  دمیو دوباره دستش را بوس دیخند لبم
 ...دمیچرخ

 کنن!  ینم فیرو تعر ی_هر خواب 

 کنن... ی نم  فی! خواِب بدو تعر؟یدیکابوس د یعنی_

 ... دمینامحسوس.. خند یِ را دوست داشتم.. آن کنجکاو  لحنش

نازدختر قبال خوابشو   گمیاتفاق افتاد بهت م  یکنن.. وقت ینم فیخوب هم تعر یخواب ها  ی_بعض
 ..دمید

 شد و از لِب تخت بلند شد و پشت کرد:   دیو سف سرخ

 _واقعا که..

به خرس   یدختر چه عالقه ا نی.. ایخرس   راهنِ یپ کی.. باز هم دمیرفت که دوباره خند  یم داشت
 داشت؟!

 !؟یکرد  داریاول صبح منو ب ی.. واسه چیکارتو بگ یخوا  ی_نم

 : امد یمتوجِه اشتباهش شد و برگشت... از موضِع قهر کردنش کوتاه ن شخود

  نمیب  ی.. صالح میشیخسته م ادی ز نروزایبرات قهوه دم کنم.. ا  نییپا رمی_بابام باهات کار داره.. من م
 .. یداشته باش یکه انرژ  یقهوه بخور 

  میو ن دمیبه صورتم کش یاز اتاق رفت.. دست نازی.. باز هم لبم کش آمد و پردمیخند   یم یل یخ نروزها یا
 دنِ یدادم قبل از د حیرفتم و ترج   نییتخت پا یبه ساعتم انداختم.. هفِت صبح بود.. از رو ینگاه
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.. پا به دمیشن ینم ییباز بود و من صدا یرعل ی دِر اتاق ام ی به دست و صورتم بزنم.. هنوز ال  یآب  دریح
  یبه ت یزدم و صورتم را با حوله خشک کردم.. دست  رونی زود ب یل یگذاشتم و خ یبهداشت   سیسرو

پشِت   نازینشسته بود و پر  زیراِس م دریرفتم و وارِد آشپزخانه شدم.. ح  نیی.. از پله ها پادمیشرتم کش
 قهوه ساز.. 

 .. ری _سالم صبح بخ

 بخور.. باهات حرف دارم..  یز یچ هی  نیبش  ای.. بری_سالم پسرم.. صبح تو هم بخ

 قهوه را مقابلم گذاشت و گفت:  نازینشستم.. پر دریکردم و سمِت راسِت ح اطاعت

 !ن؟یخوا یم ی.. بابا شما چا دیی_بفرما

 بود...  ی.. عالدمی به باال تکان داد و من فنجان را به دست گرفتم و بو کش  یسر  دریح

داره منتظرش   دیخر کمیمنتظره..  اطیبگو مادرت تو ح   یرعلی_نه دخترم.. تو برو باباجان.. به ام
 نذاره..

 _چشم..

 اشاره کرد و دوباره گفت:  زیبه م دری و منتظر ماندم.. ح دمی از قهوه نوش یا جرعه

 چند لقمه بخور..  هی_

بود.. دست دراز کردم و باالجبار چند لقمه نان   یمهم یرا نامحسوس فوت کردم.. حتما مسئله   نفسم
 به خوردن نداشتم.. یلیم  چیه بای .. تقردمیبه دهان گذاشتم و فنجاِن قهوه را سر کش ری و پن

 _الوند؟!

 دهانم را فرو دادم.. یسمتش سر چرخاندم و لقمه  به

 هست؟!  ی..؟! مشکلدری_جانم آقا ح

 خم شد..  زیم  یدروِن کالبدش را فوت کرد و رو یهوا  یآهسته همه  یل یگرفت و خ یق یعم دمِ 

 مرد مجبورم بهت بگم.. هیپدر نه، به عنواِن   هیبه عنواِن  ی.. ول ستین یفرصِت مناسب  دونمی_م
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 رفت؟!  یطفره م چرا

 .. ومرثی_ک

جمله  دریاتفاقات گذشته مثِل برق از سرم بپرد... سکوت کردم و خوِد ح  یهمه  شدیباعث م اسمش
 اش را تمام کرد: 

 ه..ن ای یبر  یبا خودته که بخوا  میبار.. تصم نیآخر ی.. برانهیتورو بب خوادی_م

از جا بلند شد و پشِت سرم   دریشده بود.. ح  لیاوِل صبحم زا یلذِت خواب و خنده ها ی همه
 ..ستادیا

 خودتو راحت کن.. الِ یعقد برو و خ  ی_قبل از خونده شدِن خطبه 

 ...ی.. لعنتشدیداشت.. تمام نم یدست از سرم بر نم  ومرثیرا گفت و رفت.. فکم منقبض شد.. ک  نیا

 یرا نداشتم.. صدا دنشی.. تحمِل دوباره د دمیچشمم را با انگشت فشردم و پوف کش ی گوشه
 پا به آشپزخانه گذاشت و غر غر کرد:  نازیکرد و پر یبحث م نازیکه با پر دمیشن  رونیرا از ب یرعل یام

 .. زنهیباز حرف خودشو م  گمیم  یکرد.. هرچ وانمی_د

 .. دیو از جا بلند شدم.. به سمتم چرخ نزدم  یدادم وارِد بحثشان نشوم.. حرف یم  حیترج 

 !؟ی_صبحونتو تموم کرد

 سر جواب مثبت دادم که لبخند زد.. با

 برات دم کنم عشقم؟! گهیقهوه د هی یخوای_م

 اش انداختم و گفتم: گونه یکوتاه رو یانگشت ردّ  با

 رفت؟!  یرعلیبود! ام  ی_نه خانوم.. دستت درد نکنه.. کاف

صبحانه نشان داد و در همان حال    لِ یخودش را مشغوِل جمع کردِن وسا ..دیاخم کرد و پوف کش  باز
 گفت: 
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 فرداشبو تموم کنن..  یدایخر رنی _آره.. دارن با مامان م

 ... شهی داشتم.. هم یخال یجا   کی نازیپر یحال برا  نیدادم.. فکرم مشغول بود با ا هیتک زیم به

 !؟ی_استرس دار 

 انداخت و با سر جواب مثبت داد.. ینگاه  میبهم ن زانی آو ییراه خشک شد و با لب ها  نِ یب دستش

  یتو آمادگ  ینازدختر تا وقت ی.. ولشهیباز م  تی تو زندگ دیراِه جد هیهم  هیمهم مِ ی_درسته هم تصم
  یکن  یکه فکر م یر یی.. حسم نسبت بهت اون تغ مونمیم  یکه هستم باق  ینیواست هم  ینداشته باش

 از االن دوِست داشته باشم.. شتریکم ب هیکم..  هی دی کنه.. ففط شا یرو نم 

 گفت:  یجد یلی به ابرو آورد و خ  یناباور نگاهم کرد.. بعد متعجب و در آخر اخم اول

 ! واقعا که..شتر؟ی کم ب هیفقط  یگی.. االنم که مینگفت ی_نگفت

  نکیدستش را گرفتم و در س  لِ یا.. جلو رفتم و وسدمیحال نخند  نیام گرفت.. بااخنده  رشی تعب از
 گذاشتم و گفتم: 

 .. شتریهم ب  تینها یاز ب  کمی یعن ی شتریب کمی عدده.. منظورم از  هی  تی نها ی_واسه من ب

 تازه کردم و گفتم:   ینفس دیکه خند لبش

.. اگه برمشی البرِز.. برسم خودم م  یوتراپ یزی .. امروز نوبِت فگردمیو بر م  رمیکار دارم.. م هی رونی _من ب
 نتونستم تو زحمتشو بکش.. 

 راهنمیپ ی قهی ها بودم.. دستش  ییپروا یب  نیکرد و من عاشق ا یم ییپروا یآمد.. باز داشت ب  جلو
 گردنم رّد انداخت..  یرا مرتب کرد و انگشتش به عمد رو

 !؟ی.. کجا قراره بر یبود.. ول ادمی_درمورِد داداشم که چشم.. خودم 

آشپزخانه هم  خواستیکه دلم م  یهمان آرامش یقصِد ترساندنش را نداشتم وگرنه برا فی.. ح فیح
 بود.. یمناسب یجا

 ... یکاِر شخص هی_
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 کالمش را به گوشم رساند..  ِش یو اخم آلود براندارم کرد و ن دیدر هم کش چهره

دارم زنت   گهی! من د؟یکرد دای پ یشخص یشده مسئله  ینبود.. چ ی_دفترچه خاطراِت من شخص
 .. یکن  یرو ازم مخف یز ی چ یتون ی الوند خان.. نم  شمیم

آورد... قلبم به   یزِن من شدن را به زبان م نکهیآمد و چه بهتر.. هم یموضوع کنار م  نیبا ا داشت
 .دیکوبش افتاد .. لبم خند 

 کردم..  شیکار  هیاونموقع  دی_بذار اول زنم شو.. حاال شا

آورد..   نییرا پا شیاز اخمش کم نکرد اما تِن صدا یز یآشپزخانه انداخت و چ یبه دِر ورود ینگاه مین
 .. یداشت.. لعنت طنتی نگاهش ش

کنترل   موی تونم فضول ی! بهم بگو من نم؟یر ی ..؟! کجا ممیمحرم گهیاالنم به همد نیهم ی_مگه نگفت
 کنم.. توروخدا بگو..

 یبه اندازه   نازی و پر  دمیرا شن دشیعقب گرد کرد و ببخش دهیکه پا به آشپزخانه گذاشت ترس  فرشته
 ..دیانداخت و لب گز  نییمتر فاصله گرفت و خجالت زده سرش را پا کی

 دونستم.... ینم  دی_ببخش

 به خودم دادم و رو به فرشته گفتم:  یتکان 

 تو.. نترس..   ای.. بری_صبحت بخ 

.. کناِر  دمیخند  یپوست ری .. زانداختیگاه هم نن میفرشته ن ایبه من   یرفت و حت  زیتا کناِر م نازیپر
 .. فرشته باالخره وارِد آشپزخانه شد اما هنوز معذب بود.. شدیفراموشم م ومرثیک ناز،یپر

 بخور..  یاگه صبحونه نخورد نی_بش

را مقابِل   ری بشقاِب پن نازیکرد.. پر یسر بلند نم ینشست.. حت زی گفت و پشِت م یفرشته چشم و
 گفت: فرشته گذاشت و 

 _بفرما فرشته خانوم.. نوش جون.. 
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 خانوم...   نازیپر دیمنه.. ببخش  ی فهی_وظ 

 کردم..  یرا درک م نازیپر جانِ یه من

 .. مینداره .. من و تو باهم دوست ی_اشکال

 گفتم:  نازیگام فاصله گرفتم و رو به پر کیلبخند زد.. فرشته هم جوابش را با لبخند داد و من  و

 .. نمیرو بب  ومرثیک رمی.. مینکن   یکنجکاو گهی_بهتره د

کردم.. پوف   یلباس عوض م  د یزدم.. با رونی جواب گذاشتم و از آشپزخانه ب  یبهِت نگاهش را ب  و
و تلفنم را به دست  فیکردم و ک ضی تعو یرنگ  یزود لباسم را با کت و شلواِر مشک  یلیو خ  دمیکش

 گفت:  دنمیبه محِض د سالن نشسته بود یاز مبل ها ی کی  یرو  دریگرفتم.. ح

 ! ؟یر ی_م

 : دم یرا به دست گرفتم و کفش پوش چییسو

 ندارم...  یچاره ا  یاز لطفه ول یخال  دنشیکه خبر فرستاده.. د هیمهم  ی_حتما مسئله 

داد و من با تکاِن   یداشت باغچه را آب م یزدم.. مشهد رونیسر تکان داد و من نامطمئن از در ب  تنها
 یآشپزخانه و از پشِت گلدان ها یرا پشِت پنجره  نازیدست سالمش را جواب دادم.. سوار شدم و پر

را    ومرثیکه ک مرفت شیپ یزدم و به سمِت خراب شده ا  رونی که ناراحت بود.. از دِر عمارت ب دمیگل د
 کردم  پی عارف تا ی.. برامالقات خبر داشت نیاز ا ییرزای داده بود.. حتما م یدر خودش جا

 سمتت" امی .. بعدش منمیرو بب  ومرث یک  رمی! من دارم م ست؟ین ی"سالم.. تو شرکت مشکل

زود جوابم را   یل یبه پوستم نشست.. عارف خ زهییخنک و پا  مِ یو نس دمیکش نییرا پا   نیماش ی شهیش
 داد 

 افتاده؟!"  یحله.. اونجا چرا؟! اتفاق  ی"سالم.. همه چ

 نوشتم  فقط

 " نمتیب یگفت نتونستم نه بگم.. بعدا م در ی.. حدهیبرام د یدونم چه خواب  ی"نم



 سکون

963 
 

 "شی پ ری "باشه داداش..خ

را نگه   نیماش یکالنتر  ی.. درست روبرودمیچ یپ  یفرع ابانِ یو از بزرگراه به خ دمیبه صورتم کش یدست
  یم کیدر کش یکه جلو یرا فشردم.. به سرباز  موتیرا به دست گرفتم و ر فمیشدم.. ک  ادهیداشتم و پ
 داد گفتم:

 .. بیاد ومرثِ ی_سالم.. اومدم مالقات.. ک

که داشت در    دمیانداخت و د  ینگاه مینشسته بود ن یکه در اتاقِک نگهبان  یگر یبه سرباِز د سرباز
 گشت در آخر گفت:  یم یز ی به دنباِل چ وتریکامپ

 _هماهنگ شده.. بذار بره داخل.. 

ساختمان را   ییروبرو رِ یچند ضربه به دِر سبز و بدرنگ زد و من با تکاِن سر از کناِر هردو گذشتم.. مس و
دادم   حیسمت چپ نشسته بود مسئله را توض یگوشه  زِ ی که پشِت م یکردم و وارد شدم.. به مرد یط

 و گفت: 

  فتویو ک ل ی... موباارنشیبچه ها ب گمیز کن و منتظر بمون.. مرو با  یراهرو.. دِر سمِت راست ی_انتها
 بذار..  نجایهم

  یحس چی گذاشتم و به راه افتادم.. انگار ه زی م یرا رو فمیرا صدا کرد و من تلفن و ک   یبلند اسِم کس و
  یمرد را م کیکردِن  هیداد و گر یاز اتاق ها صدا یک ی .. از ختمیر  ینداشتم اما گرمم بود و عرق م

.. ستادمیچهارچوب ا نِ یرفتم که مرد گفته بود.. وارد شدم و ب یبه سمِت همان اتاق  الی خ  یو ب  دمیشن
از پوزخند کج   یاتاق بود.. لبم به طرح لِ یاز هردو رهبر، تماِم وسا یو قاِب عکس  یو دو صندل زیم کی

به   یتم و دستها نشس یاز صندل یکی تازه کردم و پشِت  یرفتم و در را بستم.. نفس شی شد و پ
  ومرثیدانستم ک  ی.. مرخاندمتا در باز شد و من سر نچ  دیربع طول کش  کی  بای.. تقردمیصورتم کش 

 را نداشتم..  دنشیبود.. تاِب د

 استفاده رو ببر..  تی.. نها یفرصت دار  قهی_برو داخل.. فقط ده دق

گذاشتم و باالخره به   زی م یرفت و در را بست از جا بلند شدم و چهار انگشِت دسِت چپم را رو یوقت و
مقابلم   یرنگ  یو شلواِر گشاِد آب راهنیخوش پوش حاال با پ  شهیهم ومرثی .. کدمیسمتش چرخ 

 بود.. من ترس و غم و ضعف را از نگاهش خواندم..  ستادهیا
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 .. یایکردم نم ی_سالم.. فکر م

گام به سمتم  کی ینکردم.. وقت یشلوارم فرو بردم و حرکت   ِب یزدم.. دست راستم را در ج  پوزخند
خِط اعصابم چنگ انداخت.. من تحمل   یرو اشی لعنت یِ و صدا دمیبرداشت من دستبنِد دستش را د

 نداشتم.. 

 ! ؟یداشت کاری _با من چ

  یبرخورِد دستبندش رو یگذاشت و باز صدا زی م ینشست و دستش را رو یصندل  یآمد و رو  جلوتر
 ... ی.. فکم منقبض شد.. لعنتدیکش یبد  رِ ی بدنم را باال برد و سرم ت یدما یوب چ زِ یم

 درست روبروم الوند.. نی_بش

به   اشی صوت   یتارها یآن ابهِت سابق هنوز رو ی.. ولشتریب یل یخش داشت اما خ  شیصدا هنوز
 ی رهیخ میرانم گذاشتم.. مستق  یمشخص بود.. پوف کشان نشستم و هر دو دستم را رو یخوب

 چشمانش شدم..

 ..یرو از دست داد قهی.. دو دقیوقت داشت قهی_فقط ده دق

دستبند من را شکنجه کند؟! رو   یصدا  دِ یبا تول خواستیزد و دستش را در هم قالب کرد.. م  پوزخند
 گرفتم و محکم تر گفتم: 

تا فقط   ی.. حاال خبرم کردی.. منم به کشتن بدیبزن   ریمنو با ت ی هیکردم سا ی! من فکر مث؟ومری_ک
 ! ؟ینگام کن

 زدم و خواستم بلند شوم که گفت:   یحرص  یکرد.. پوزخند یم امی داشت عصب سکوتش

 ... یکه من نکردم.. ول ی.. کار ی از حق مادرت دفاع کن  دمیکنم که چرا.. بهت حق م  ی_سرزنشت نم 

 تواستم نگاهش کنم.. یبه حالِت قبل برگشتم اما هنوز نم  رهدوبا

به گردنت نداشتم؟! اگر الماس نه ماه تو رو تو شکمش پرورش داد و دو سال   یحق  چی! ه؟ی_من چ
 نداشتم؟! ینقش دنتیرس  نجاینکردم؟! تو به ا یچکار ی... من هیکرد هیازش تغذ
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گذاشت االن  یرفت و من و البرز را تنها نم یاز حد تصورم و تصورش.. اگر نم  شتریب  یل ی.. خداشت
مثِل خان... اما   یکی بدتر..  یحت  دیو شا اسریمثِل خودش..  یکی متفاوت بود..  شهیالوند با هم نیا

 جوابش را ندادم..

.. خوب  یییییلیخکنم الوند.. تو رو نه اما من.. خودمو..   یکه من فکر م یکن یفکر م  یبه همون ی_دار 
 ..شناسمیم

غرور و حّس   نیو نفسم را کنترل کردم و به سمتش سر چرخاندم.. ا دمیبه دور دهانم کش یدست
 انداخت..  یم هیقدرت هنوز در وجودش سا

 بزن.. توی.. حرف اصل یکه منو نخواست یکن کتهیخودتو بهم د نکهیا ی_برا

داد و  هیرانش نشست.. تک  یرا فوت کرد و باالخره دستش از شکنجه کردنم کوتاه شد و رو  نفسش
 گفت: 

کشم..  یم  رونی مخمصه ب نی.. حتما خودمو از اامی تیشهرونِد دو تابع هی_نه.. خواستم بهت بگم من 
همه  نیتنها بمونه.. ا نجایاون ا ذارم ی.. مطمئن باش نمبرمیبرم، الماس رو باخودم م  رانیکه از ا یروز 

 بگذرونه.. مارستانیکه تا آخِر عمرشو تو ب دمیسال زحمت نکش

 نشست..   ینم  کاری ب  ومرثیبلند شدم.. ک  یصندل  یرو از

اول و آخر   اسر ی یخبر دار  یکنه.. راست یاز باختت کم نم  ی ز یچ نیا ی.. ول ومرثی الزمه بکن ک  ی_هرکار 
 !شه؟یاعدام م

 کرد و رو برگرداند.. ریی.. رنگش تغختیهم ر به

 .. یو راحت بش یر ی بم  ینجور یا خوامی.. نمومرثیمنه ک مِ یبه تصم یش ی_اگر تو اعدام نم

که  ین یرا شکست.. من تکان نخوردم.. دستش را باال آورد و من دورب  نمانیب  یشد و فاصله  بلند
 گذاشت.. امنهی س یو دستش را روکِف هر د ی... به سختدمینصب شده بود د ی دِر ورود یِ درست باال

 خوشحالم الوند..  زی چ هی_از بابِت 

 ... دیکوب یدستش محکم م رِ ینشان ندادم.. قلبم ز یواکنش  چیشدم اما ه  کنجکاو
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.. پسِر من حاال درست  هیروزی .. پستی باخت ن نیمثِل خودم باختم.. ا یکی.. یآدِم قو  هیبه  نکهی_از ا
در حّق   دیرو که با  یکنه.. کار  یعوض نم ویزی زد چ نیمنو زم نکهیخواستم.. ا یروبرومه.. همون که م

  یمن به هرچ که نهی.. مهم ادریکردم ح یدر حّق تو م دیکه با یو کار  یکردم، تو کرد  یالماس م
..  انیپا هینه   دِ یشروِع جد هینجا .. ابشهیتموم نم  یچی که.. ه یبدون نوی.. خواستم ادمیخواستم رس

 پسرم.... 

 کرد.. من پوزخند زدم..  انیآخرش را با حرص ب ی کلمه

..  ومرثی حماقِت ک هی یگیم یروز ی من از پ یاالن جلو نکهی.. ایرو نداشت یچکار ی انجاِم ه ی_عرضه 
.. حداقل شرافِت امروزمو  شدمیشدم که اگر باتو بودم نم ی ز ی.. اون چستمین یکه تو خواست یز یمن چ

 .. خوب به چشمام نگاه کن..یل یفرق دارم.. خ یل ینداشتم.. من با تو خ 

 کرد اما فاصله گرفت..  افتیدر یز یدانم چه چ ی نگاهش معطوِف چشمانم شد.. نم و

 !ومرث؟یک یدید ی_چ

بهم انداخت و   ینگاه میچشم ن یگوشه سر کج کرد و از  یو رو به دِر خروج  ستادیبه من ا پشت
 گفتم:  دهینرس رهی نفسش را فوت کرد.. جوابم را نداد و جلو رفت.. دستش به دستگ

 .. ومرثیک  یبش دهیتا قبل از مرگت، آمرز دوارمی_ام

 ..دمی را آورده بود پشِت در د  ومرثیکه ک ی.. من مرددیو به سمتم چرخ  دی کش نیی را پا رهیدستگ

 برنده شد...  ومرثیپسِر ک  گنیاما بازم همه م ی_باشه.. تو ُبرد

  روزِ یمرد پ نیداشت؟! من به عنواِن پسر ا قتیرفت و نگاِه مرِد پشت در را شکار کردم.. حق رونیب
و راست  به چپ   ی.. پوزخندم خودم را سوزاند.. سر دمیکش یق یبودم؟! چشم بستم و نفِس عم دانیم

 زدم.. رونیتکان دادم و از در ب 
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  ومرثیاز ک یادگار ی نیانداختم.. ا ینگاه  میفکم ن ینامحسوِس رو یِ و به کبود  دمیبه کتم کش یدست
توالت گذاشتم و خم شدم..   زیم ی.. هر دو دستم را روشدی شک ثبت م یکردم.. ب یرا با عکس ثبت م

که  ییشش عصر بود و سر و صداها بایذهنم دفن کردم.. ساعت تقر یرا در پستو  ومرثیک یحرف ها
 یلحظه ا یفوت کردم و برا نهیآ یجّو متشنِج عمارت بود.. نفسم را رو یایگو  دمیشن یم رونی از ب

گردن و مچ دستم   یرو یعطرم را برداشتم و به مقدار قابل توجه  ی شهیمات شد و ش رمیکوتاه تصو
  یلیوصال خ نیو من از ا شدیسردش گرفتم.. باالخره داشت تمام م یاز بو یکردم و دم یاسپر 

فاصله گرفتم و  نهی.. چند تقه به در خورد و من از آشهیخوشحال بودم.. آرامش داشتم بر خالِف هم 
را در چهارچوِب در   دریگفتم و ح دیی کت مرتب کردم بفرما   رِ یرا از ز نمیسر آست ی همانطور که دکمه ها

 سِب اجازه کرد و من جلو رفتم.... با نگاه کدمید

 .. دری_بفرما آقا ح

 را باال داد.. شی ابرو یتا کی اما اخم داشت و  دیخند  لبش

االن پدر   ینداشت  یلیپدر.. بابا.. چون قبال اگه دل  یتونم ازت بخوام به من بگ یم گهی_حاال د
 !ست؟ین نطوریخانومتم.. ا

.. جلو آمد و درست وسِط  کتریگردِن من از مو بار یو سر کج کردم به نشانه  دمیبه گردنم کش یدست
 گام به سمتش برداشتم و لبخند زدم:  کی.. ستادیاتاق ا

احساس کنن پدر و   نازیو پر یرعل یخواستم ام  ینبود.. فقط نم یاحترام ینگفتم به خاطِر ب نکهی_ا
 . موفق نبودم. ادی مادرشونو باما قسمت کردن.. هرچند ز

 بود شکار کردم.. اهشیس یها هیکه پشِت قرن  یو افتخار  نی به کتفم زد و من تحس یدست
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هم  نازی.. پردهیم صیبزرگ شده و خوب و بدشو تشخ  گهیهم د یرعلی بود گذشت پسرم.. ام ی_هرچ
 که...

کمرم   ی رهی که از ت یعرق یکرده بودم... قطره  دایکه پ  یدیهنوز شرِم حضور داشتم از عنواِن جد من
 رد شد حس کردم 

 پسرم...  یشیدامادم م ی_دار 

و چندبار محکم و با معنا به پشتم ضربه زد و کتفم را   نیو بغلش کردم.. چند  دمیرا جلو کش خودم
 : دیبوس

 دونه رو دارم.. هی نی.. مراقِب دخترم باش.. من همسپورمیرو به تو م  ناز ی و پر  نازی_تورو به پر

 کنم.. یاز چشمام مراقبت م  شتریب  تونیمانت_چشم.. رو جفت چشمام.. از ا

 .. دمیرا د دیچرخ ی که در چشمانش م یتکان داد و ازم فاصله گرفت.. برِق اشک سر

 .. حاال بهم بگو.. شهیبا تو خوشبخت م  نازی _شک ندارم پر

 بشنود.. منتظرش نگذاشتم.. یز ی دانستم دوست داشت از من چه چ یم

 مرتون باعزت بابا.. .. عدمیخواستم رس ی_با شما به هرچ 

 د یرا بوس امی شان یو پ دی را از چشمانش شکار کردم.. من را به سمِت خودش کش تی رضا  برق

 ... یپسرم.. زنده باش ی_زنده باش

 محسوِس بغض را به حتم من هم داشتم..  یِ .. آن برآمدگدمیرا درست در چهارچوِب در د یرعل یام

 _بابا؟!

 .. دیچرخ یرعل ی ازم فاصله گرفت و به سمِت ام دریح

 .. میمحضر باش دی با گهید کساعتیمنتظرن..  اطی _همه تو ح

 و من گفتم:  میو اشاره کرد بر  دیگفت و به سمتم چرخ یبا سر باشه ا  دریح
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 ..امیمنم م دی_چشم.. تا شما بر

 رفتم..   شیکناِر تخت پ  یِ عسل یِ تازه کردم و تا کناِر کشو یگذشت نفس  یرعل یکه از کناِر ام دریح

 _الوند؟!

 سر چرخاندم..  یرعل ی و به سمِت ام دم یکش رونی بود را ب یکه دروِن عسل  یا جعبه

 _جانم؟! 

مکث کرد و من منتظر   یو اندک دیبه گردنش کش یبرادر.. دست نیزدِن حرفش تعلل داشت ا یبرا
سرتاسِر وجودش را از تظر گذراندم.. کت و   یرا از در گرفت و جلو آمد و من با نگاه  اشه یماندم.. تک 

  رنِگ  یکرد.. حت  یرا مدهوش م یو عطرش هر زن  ویافترش  یبود.. بو کیش  یل یشلواِر اسپرتش خ
 داد.. یقرار م  دیدر معرِض د شتریرا ب  شیکراواتش پوستش را روشنتر و چشم ها  یِ زرشک

 ند.. .. الوزِ ی.. چگمی_م

به چشم   رهی کت مرتب کرد و خ رِ ی مشتم گرفتم و جلو رفتم.. دست دراز کرد و کراواتم را ز نیرا ب  جعبه
 لب زد:  میها

  یکه سر م نجای! به ا؟یخودت.. البرز رو چ یخونه  یرو ببر   نازیپر ،یزندگ ی_مامان گفت قراره برا 
 ..! نیزن

.. حاال دست  زدی ها حرف م ی بزرگ شده بود و هنوز مثل بچگ یرعل یبه راست کج شد.. چرا ام لبم
و   فیکث  یکردم.. با همان دست ها یتصور م یباز  نی را در حاِل ماش یرعل یخودم نبود که داشتم ام

 آورد..  یرا در م   نیحرِص پرو شهی.. همدهیژول یموها

  یخونه  نی ایب  نیهرزمان دوست داشت نیتون یم هیرز و بقبمونه.. هم تو و الب   نجایا خواستی_البرز م
 ...یرعلیعوض بشه ام یز ی چ ستی.. قرار نمیزن  یهرشب بهتون سر م  نازیمن.. هم من و پر

 را پنهان نکرد و گفت:  قشیعم  لبخندِ 

 .. نیکن  یدورمو خال  هویخونه..  یِ _پس خوبه.. گفتم نکنه من بشم ته تغار 

 ...دیکه شرمنده سر کج کرد و پوف کش دمیخند بلند
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چه برسه با من.. فعال وقت هست تا تو هم عادت   ومدهیهنوز با خودشم کنار ن  نازی_نگران نباش.. پر
 .. یدر اومد ییاز تنها  یازدواج کرد دی.. تا بعدش هم شا یکن

کار خوب   هیموم شه  .. درسم تستی بابا.. من هنوز هشتم گرو ُنَهمه.. فعال ازدواج تو برنامم ن الیخ ی_ب
 !رمیگ یخونه داشته باشم بعدا.. همسِن االِن تو زن م هیکنم.. بتونم از خودم  دایپ

 ...میرفت  نییو باهم از پله ها پا  دیاو خند نباریا

 ..گمی_داداش م

 ..نازیدر را باز کرد.. همه سوار شده بودند جز فرشته و پر یرعلی و ام دمیرا پوش  کفشم

 ..! گهید انی؟! م_خانواده عارف کجان

داد..  یرخ نشان م اشی کرم یمانتو  رِ یقفل شده بود..  دامِن لباِس سبز رنگش از ز نازی پر یرو نگاهم
 باز*"..  رِ ی باز تصو

 _زنگ زد و گفت تو راه محضرن.. 

  یم یل یخ نازیبه پر دیرفت.. من هنوز تواِن چشم گرفتن نداشتم.. شاِل سف رونی و از در ب دیپوش کفش
و خودم را لعنت کردم.. ضربان قلبم    دمیرا برده بود.. پوف کش نمیمواج دل و د یِ اهیآمد.. همان س

و جلو رفتم..   گرفتمانداخت، جعبه را محکم تر  ینگاه می که به سمتم ن یرعل یباال بود و نفسم تنگ.. ام
  ییاراده لبخند زدم که جوابم را با لبخنِد دندان نما یمتوجِه من شد.. ب  نازیو پر دمیا به هم کوبدر ر

را    نیو پرو یو مشهد  دریپشِت فرمان نشست و من ح یرعل یگرفت.. ام یداد.. لبخندش توانم را م
در هوا تکان داد و من  یو البرز جلو نشسته بود.. دست دمید یرعلیام نیعقِب ماش  یِ صندل یرو

 ی شهیش یِ خوب.. کِت خوش دوختش را از ال   یلیجوابش را با لبخند دادم.. البرز امروز خوب بود.. خ
  ی قیست کرده بود.. نفِس عم  یرعل یبا ام  قای.. دقیزرشک  ِب یو آن دستماِل سرج دمید یباز م مهین

 و فرشته با لبخند گفت:  ستادمیا نازی.. درست کناِر پر دمیکش

 .. اون ور جا نبود..امی من با شما م_

 عقب نشست..  یصندل  ینگاهش گرفتم و رو یِ وحش یِ تکان دادم و چشم از سبز  سر

 ! ناز؟ی_پر
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 _جانم الوند؟! 

 : د یسر جلو کش نیبوق زد و پرو یرعل ی .. امزدیبرق م   یکیدر تار  دشیسف  پوستِ 

 پسرم..  دی_سوار ش

 نکردم و گفتم:  انیجلوتر آمد و من حرفم را ب نازیپر

 ..گمیبهت م ری_سوار شو نازدختر.. تو مس

 _باشه عشقم.. 

لبخند زدم و پشِت فرمان نشستم.. جعبه را در   نیباز کردم و نشست.. رو به پرو شیدِر جلو را برا و
 با چند بوق حرکت کرد و من استارت زدم...   یرعلی پنهان کردم.. ام امی کنار  یمحفظه 

 ! ؟یگب یخواستی م یز ی_الوند چ

  یتا من جلو باشم.. با سرعت دیزدم.. کنار کش رونی از در ب یرعلیبه فرمان دادم و پشِت سِر ام  یچرخ
  هی.. شبدیکوب یقلبم محکم تر م  شدمیم کیبه عقد نزد شتریکردم.. هرچقدر ب یم  یکنترل شده رانندگ

 از عالئِم باال رفتِن سن بود.. دیساله.. شا ستیب  یبه جوان

 ! ؟ی_الوند؟! تو خوب 

 کرد گفتم:  یبه فرشته که داشت روبرو را نگاه م ینگاه  مین با

 ..ستیمهم ن ادی.. زگمی_خوبم نازدختر.. حاال بعدا بهت م 

کردم که    یزل زد... تالش م  مرخمی به ن شهیکرد و مثِل هم میرانش تنظ  یرنگش را رو ینقره ا ِف یک
  یمحکم تر م شهیساعت تا وصال فاصله داشتم و قلبم از هم میکنترلم را از دست ندهم.. فقط ن

التهاب را   ن ی.. اسوختی و پوسِت لبم م  زدیم یپوستم به سرخ  یکردم رنگدانه ها  ی.. احساس مدیکوب
عارف   نِ یشد.. ماش هادیرا پارک کردم.. فرشته قبل از ما پ  نیو من ماش میدیکردم.. باالخره رس یدرک م

رفت..    شی پ یرعل ی ام نِ یکه تا کناِر ماش دمیاز کناِر پدر و مادرش فاصله گرفت و د مایو س دمیرا د
 باهم جوابم را دادند.. ونی عارف تکان دادم و خودش و کتا یبرا یدست

 !؟ی ش ینم ادهی_نازدختر پ 
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  نازیکل به هوا بلند شد.. با پر  یباز شد و صدا نازیرا حس کردم و دِر سمِت پر  نیشدِن پرو کینزد
 یو من صدا  ختندیرا فشردم نقل رو سرمان ر موتیو ر ستادمیکنارش ا نکهی.. هم میشد ادهیباهم پ

  نیپرو یِ شاد یها هیآمد *". گر شیپ  نیقلب آرامش نداشت.. پرو نی.. ادمیصلواِت جمع را شن 
  یبود... برا مای و س دریح  نِ یاز جمع فاصله گرفت و البرز درست ماب یاندک  یرعل ی ام نداشت.. یتمام

 و کنار گوشم لب زد:  دیهمه سر تکان دادم و عارف به آغوشم کش

 کنه... یرعل ی البرز و ام ِب ی _مبارک باشه داداش.. مبارک باشه.. خدا نص

 و گفتم:  دمشیبوس

 .. مای س یِ تو و عروس ی_ممنون.. انشاهلل داماد 

کرد.. باالخره مقابِل محمدرضا    یم یدور  تی جمع یبغض داشت و از نگاه کردن به چشم ها  دریح
 و بغلش کردم.. ستادمیا

 .. نگران نباش من هستم..ی_خوشبخت بش

  یبه هوا پرت شد و صدا ینی ری.. دوباره نقل و شستادیکنارم ا نازینبودم.. لبخند زدم و دوباره پر نگران
را به دستمان داد.. دسِت  نازیشناسنامه و دسته گِل پر ن یو پرو می.. وارِد محضر شددمیصلوات را شن 

 عرق شدم..  سی حلقه شد و من خ  می باالخره دوِر بازو نازیپر

 _الوند؟!

 لب زدم:  جانی از ه پر

 _جانم؟! 

 ترسم.. ی_من م

و شمعدان    نهیعقد.. آ یسفره  ناِت یو تزئ  یصندل  فی.. چند ردمیو وارِد سالن شد میکرد یها را ط پله
  یدسِت مرد یداد و با اشاره  یرا نشان م قهیعدِد هفت و ده دق ییشکِل روبرو  رهیو قرآن.. ساعِت دا

و من البرز را کناِر عارف و   ستادیکنارم ا دری.. حمیمخصوص نشست یِ صندل یو الغراندام رو یجوان
 ..زدی و به همراِه جمع دست م دی خند  ی.. مدمید مایس
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 چهارده معصوم.. چهارده تا سکه...  ابتِ یرو من به محضردار گفتم.. به ن هی_پسرم؟! مهر

 کردم که دست تکان داد و فاصله گرفت... سربلند

انداخت و من   نازی سر پر یرا رو ی .. رعنا توِر سبز رنگدیلرز یدوِر گل مشت شده بود و م  نازیپر دست
 آهسته لب زدم:  ی لیکشاندم و خ  نازی فوت کرد، حس کردم.. خودم را به سمِت پر جانیه از هک  ینفس

 .. نی.. همیر یگ  یدرجه م عینترس نازدختر.. فقط از نازدختر به نازبانو ترف یچ ی_از ه

دادم و محضردار بعد از سالم و صلوات شروع کرد به خواندِن  صی توِر سبز تشخ رِ یرا از ز نگاهش
 عقد..  یخطبه 

شما را به عقد و نکاِح دائم با   لمی بنده وک  ایبازرگان.. آ دریح یِ بازرگان، فرزنِد آقا نازِ یخانم، پر زهی _دوش
ت.. به شاخه نبا کی و  دیجلد کالم اهلل مج کی ی هیبا مهر بیاد ومرثِ یفرزنِد ک بیالونِد اد یآقا

 اورم؟!یدر ب  یتمام بهاِر آزاد یاسِم اعظِم خداوند و چهارده سکه  ابتِ ین

  میدرست روبرو مانی.. پدمیکرد و من چشم باال کش  یرا تکرار م نیبود که عاقد ا یباِر سوم  نیا
 دعوت کرده بود؟!  یرا چه کس  مانیدوشم.. اخم کردم.. پ یرو دریبود و دسِت ح  ستادهیا

 بزرگترا بله...  ی_با ناِم خدا و اجازه 

زد و البرز همچنان در سکوت   رونی از دِر دفتر ب یرعلیو صلوات به هوا بلند شد.. ام  غیکف و ج  یصدا و
تکان داد و من باهمان   یسر  مانی داشت.. پ یچشم از من بر نم مایس  یِ با پرچانگ  یو حت زدیلبخند م 

  نیزد.. پرو  مککرد.. عارف چش یادم.. دوباره عاقد داشت جمالتش را تکرار متکاِن سر جوابش را د
 کناِر گوشم گفت: 

 !؟ی _پسرم؟! خوب

  نازی.. هم من و هم پردمیرا شن ن یبلندم را به گوِش همه رساندم و دوباره کف و صلوات حاضر ی بله
  یداد و من با اشاره  نازی حلقه ها را به دست من و پر  نی .. پرومیمدارِک موجود را امضا زد یهمه 

را   نازیپر  یعرق کرده   یشانیهمه، پ ی رهی نگاِه خ  رِ یرا برداشتم و ز  نازیصورِت پر یتوِر سبِز رو ونیکتا
 کرده بود.. آهسته لب زدم:  خیو  دیلرز ی.. بشدت مدمیبوس

 ..ی_باالخره تموم شد.. مال من شد
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.. چند بسته اسکناس و نقل  دمیحلقه را بوس یفرو کردم و رو کشی را در انگشِت بار ناز یپر یحلقه ها و
 گفت:  یرلب یمن را دستم کرد و ز  یبا دلهره حلقه    نازیشد و پر ختهیسرمان ر یرو

 _دوِست دارم.. 

و کناِر چشمش را    دمی.. خودم را جلو کشدمیدور از انتظار بود اما شن دنشیآهسته بود و شن   یلیخ
 کوتاه گفتم:  یل یو خ دمیبوس

 _منم تورو دوست دارم نازبانو... 

 د،یکه به آغوشم کش یکس نی ازم فاصله گرفت و بلند شد.. اول نازیرا آهسته فوت کردم و پر نفسم
 .. دمیرا به شامه کش اشی مردانگ یبود.. چشم بستم و بو  دریح

 ..ی.. دامادم شدی_مبارک باشه.. پسرم شد

و   دیکش رونی ب یکتش جعبه ا یِ داخل  ِب یمخالفت کرد.. از ج نکهیبا ا دمیشدم و دستش را بوس خم
 کِف دستم گذاشت..

 .. یبعدا بازش کن  یتون یمختِص توئه.. م نی.. انِ یدسِت پرو یاصل ی هی_هد

 گردن کج کردم.. شرمنده

 _دستتون درد نکنه.. الزم نبود..

به کتِف  یالبرز را مقابلم هل داد.. دست یِ ف به سمتم آمد و صندل ضربه به کتفم زد و دور شد.. عار  چند
 البرز خم شدم..  یعارف زدم و رو

 _ُم ُم مبار َرک با باشه داداش..

 کرد.. یم امچاره یداشت ب  جانی.. هدمیدو طرِف صورتش را بوس هر

کنم   یتخار م .. بهت افنمتیحال بب   نیروز تو ا هی دی گنج یتو باورم نم  چوقتی _ممنون البرز.. ه
 کنم... یداداش.. افتخار م
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  یِ شانیدو پا نشست و البرز پ  یرو  نازی و من قد راست کردم.. پر ستادیدرست کنارم ا نازیزد.. پر  لبخند
 آهسته گفت:  یل یکه خ دمیو شن دیرا بوس نازیپر

 _ال الوندو خو خوش خوشبخت ک کن خوا خواَه ِر ُگ گلم.. 

 بود.. ستادهیگام فاصله ا کیو  سی خ یبا مژه ها ونیو عارف بغلم کرد.. کتا دمیبه گردنم کش یدست

 ... قیرف ی که پدر بش یروز  دی.. به امی_خوشبخت بش

 قرار گرفت..  نازیدر دسِت پر ونیدسِت کتا ییِ کادو ی جعبه

 ! یدیکش ی. زحمت نم _دستت درد نکنه.

 _قابلتو نداره.. 

دسِت البرز را گرفت و من   یجعبه   نازیداشت.. پر یبیحاِل غر دنشیجلو آمد.. د مانیدوباره پ باالخره
 را فشردم.. مانیپ یاما با لبخند.. دسِت دراز شده  دمیچهره در هم کش

 شاهد باشم...  کی.. دوست داشتم از نزدنیکن یبودم امروز عقد م دهی_سالم.. شن

 دستش گذاشتم..  یادب دست رو ینداد و من به نشانه  حی علتش را توض  اما

 ..ی_سالم.. خوش اومد

 ..گمیم  کی_واقعا تبر

 .. دمید نازینگاِه معنادارش را به پر و

 .. دیخانوم.. خوشبخت بش  نازیپر گمی م ک ی_به شما هم تبر

و نگاِه   ستادی کناِر البرز ا یشگیهم یِ با همان شاد  مایو س ستادند یو رعنا درست کناِر عارف ا  محمدرضا
 البرز را شکار کردم.. ی رهیخ

 ..نجاستیخبر نداشت مراسم ا یکس  ی.. ولنیلطف کرد ی_مرس

 را داد: نازیبه سمتم گرفت و جواِب پر یو پاکت دیدستش را کنار کش مانیپ
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 .. مشتاق بودم که حتما باشم..دمیپرس دری_از آقا ح 

 آمد.. یخوشم نم  چیمرد ه نی منقبض شد.. از ا فکم

 ...یجان.. لطف کرد مانی_دستت درد نکنه پ

را محکم گرفت و به   میبازو نازینکردم.. پر یالبرز خم شد و من کنجکاو یتکان داد و رو یسر  مانیپ و
نبود که  ی.. حدِس سختدمیرا در چهارچوِب در د یرعل یلبخند زدم.. باالخره ام مای محمدرضا و رعنا و س

  یرعل ی ام مقابلِ رفت و من  نیرا رها کردم و به سمِت پرو  نازیکردنش را بفهمم.. دسِت پر هیگر
 به کتفش زدم:   یمینزد و من مشِت مال ی.. حرف ستادمیا

 ..یوابسته ا نازیبه پر نقدریکن اگه ا یتو هم با ما زندگ یخوای_م

 .. دیبغض خند پر

 داداش حوصله ندارم.. الیخ ی_ب

 کرد..  ی.. داشت با تلفن صحبت م دمیرا در راهرو د فرشته

 .. دمشیدخترو در آورد انقدر زنگ زد.. تو کِل مراسم ند نیتو جمع.. رستم هم پدِر ا  ای_ب

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه مین یرعل یام و

 .. می_آره.. باشه بر

داد.. لبخند زدم..  یرا به صورتم انتقال م  یحضار خون گرم یهمه  دنِ ی.. دمیبه جمع برگشت باهم
آوردم   رونشیدار.. ب  نیانگشتِر نگ کیقرار باز کردم..  یرا ب  دریح ییِ اهدا یو پر از حس.. جعبه  قیعم

انگشتش  ی روبود که در قاِب عکس رحمان خان و  یهمان انگشتر  نیو با دقت براندازش کردم.. ا
  یو برا دی بخش یبه من م  دریو ح در یرا به ح نیدانستم.. رحمان خان ا یرا م هیهد نیا یبود.. معنا

زل   میرو ِش ی معناها داشت.. انگشتر را به انگشِت دست راستم انداختم و دوباره به جمع پ  یل یمن خ
چشم به دنبالم گشت و من رد   اب   نازی بود.. پر  ندیخوشا میاز ته دل برا یلبخندها و خنده ها نیزدم.. ا

 گرفت..   شیرا به حصاِر دست ها میو بازو ستادیکنارم ا نازیشدِن فرشته را از کنارم حس کردم و پر

 .. یل یخوشحالم.. خ یلی _الوند من خ
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  ازی .. گرم و پر حرارت و پر ندمیبود.. دستش را به لب زدم و بوس یفراتر از خوشحال  یز یحس من چ  و
 .. دمشیعشق بوس و متفاوت.. پر از

 

 

 

 

 

 

 

 

داد و من نفس   یشب را نشان م مهیعدِد دو ن  نیبه روبرو بود و خودم ناکجاآباد.. ساعِت ماش  نگاهم
 یسوخت و من به خواب فکر هم نم یم ی.. چشمانم از خستگدمیشن  یرا کنارم م نازیپر قِ یعم یها

بود و من از   دهخلوت را بهم دا نی ا شنهادِ یپ دریاش، خوِد حکردم.. درست بعد از رفتِن عارف و خانواده 
داشتم.. هنوز داشتم به حرِف آخِر عارف   دیپا گذاشتن به خانه ترد یخداخواسته قبول کردم و حاال برا

خودمان بماند و گرفتِن هر    نِ یموضوع ب نیکامِل البرز ا یِ دانست تا بهبود یکردم که صالح م یفکر م 
کتم نشست و من به سمتش سر   نِ یآست یرو  نازی .. دسِت پرمیرا به بعد موکول کن ی میتصم

 ..زد یگربه برق م  کیمثِل چشماِن  شیچشم ها  ن،ی و روشِن ماش کیتار یچرخاندم.. در فضا

 برات قهوه دم کنم؟! یخوای.. میخسته شد یل ی_خ

خواستم در شِب چشمانش غرق    یبود.. م یکاف میبرا اهچالهیس کیبه باال تکان دادم.. من  یسر 
 شوم.. 

 ماساژ بدم.. شهیهاتو مثل هم قهیتونم شق  ی! منم م؟یر ی دوش بگ هیو   میش  ادهیپ یخوای_م

 گرفت و شانه باال انداخت..  ی منحن  نییلبش رو به پا یبه باال تکان دادم.. گوشه  یهم سر  باز
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 ! ؟یبمون نجا یهم یخوای_پس م

 نشان ندادم.. یواکنش چیه

 ! ؟ی_الوند؟! واقعا خوب 

خش دار را   یصدا نی.. سکوتم را شکستم.. اما ادینشست و نگران لب برچ شمیته ر یرو دستش
 شناختم.. یانگار نم 

 شو..  ادهی_پ

 اخم کرد..  متعجب

 _متوجه نشدم..

 تکرار کردم..حرفم را   دوباره

 شو..  ادهی_پ

که از  یتازه کردم و جعبه ا یشد.. نفس ادهیگفت و پ  یکوتاه یکردم که ناراحت شد.. باشه  حس
 ی.. من همه دمید یرا م اشده یشدم.. من نگاِه ترس ادهی اتاقم برداشته بودم به دست گرفتم و پ

داده  هیتک  نی که به ماش یناز یرا دور زدم و با سه گام فاصله از پر نیدانستم.. ماش یرا م  نازیحاالِت پر
  یرنِگ سبز چقدر بهش م نینگاه کردم.. ا  بای زمرِد ز کی انداخت و من به  نیی .. سر پا ستادمیبود ا

حرکت   کی .. با دمیقورت دادِن آب دهانش را به گوش شن  یصدا  یبه جلو برداشتم و حت یآمد.. گام
جلو بازش را   یِ .. مانتودنشان نداد.. نفسش تند شده بو  یاما واکنش دیشتم.. ترسشال را از سرش بردا

بست.. شال و   خی و تنش  دیرساندم و *".. لرز چیدوشش کنار زدم و آن دو گام فاصله را به ه یاز رو
را از نظر گذراندم..    نیپرو ییِ انداختم و گردنبنِد اهدا یصندل یباز رو مهین ی شهی ش  یِ را از ال شیمانتو

*" نفسش به شماره  زِ یآو یکردم.. گوشواره ها ازگردنبند را ب یدست پشِت گردنش انداختم و حلقه 
 افتاد..

 _ال الوند؟!

 ..جان ی را باهمان حالِت خودش دادم.. پر از ه  نازی انداختم و جواِب پر  یصندل   یرا رو  گردنبند
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 _جانم نازبانو؟! 

شب    یِ کی در تار ی.. اسمم به فارسدمیکش رونیدرونش را ب  رِ ی کردم و زنج  نزد و من جعبه را باز یحرف 
 .. دیانداخت و حس کردم که نفسش خند ی نگاه میبه شِئ درون دستم ن نازیبرق زد و پر

 الوند.... ی_وا

  اشییپالِک طال ی.. دستش رود یدرست تا وسِط گردنش رس شیرا به گردنش انداختم و بلندا  ریزنج 
 ه گفت: نشست و ذوق زد

 خوشکله..   یلی.. خخواستیدلم م یل ی_خ

  نازی نداشتم.. خم شدم و پر یواکنش چیه یاشباع بودم که جا برا نازیجان کج شد.. آنقدراز پر  یب لبم
 زد و من از ته گلو لب زدم:   یکوتاه غِ یدست بلند کردم که ج یرا رو

 ...شششی_ه

  شیپالک برنداشت.*". به سمِت ساختمان پ یدوِر گردنم حلقه شد و دسِت آزادش را از رو دستش
را   نازیپر یشان یوپ ستادمیتاب ا یگذاشتم و در را باز کردم.. اما ب  نی زم یرا رو  نازی رفتم.. مجبورا پر

 .. یحرص دی و شا قی.. عم دمیبوس

 ..نازیپر یلحظه باور نداشتم ماِل من شد  نی_تا هم

و چشمم به تاِج بزرِگ گِل وسِط سالن   دمیکش یق یو خودش را به آغوشم انداخت.. نفِس عم دیخند 
  نازیدادم.. دست پشِت گردِن پر یم صی عادت داشتند که آن گل را تشخ یک یبه تار میافتاد.. چشم ها

 انداختم و لب زدم: 

 ! ؟یِ رعلیام یها یبچه باز   ای درِ ی_کاِر آقاح 

بلند کرد و متعجب بهم زل زد.. انگار متوجه منظورم نشده بود.. ازش فاصله گرفتم  امنه یس یاز رو سر
 رفتم..  شی و تا کناِر تاج گل پ

 .. میدار نجارویا دیفرستاده؟! نکنه کاِر عارِف.. فقط من و اون کل ی! که؟یچ نی_ا
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چراغ را روشن کرد و من کارت را به  نازی کارت توجهم را جلب کرد.. پر کیرا از نظر گذراندم و   گل
نشست.. دِر   میبازو یو سرش رو ستادیکنارم ا نازیدست گرفتم.. همزمان گرِه کراواتم را شل کردم.. پر

نوشته متعجب شد   نآ دنیهم با د نازی .. پردمیکش رونیشکلش را ب  یمربع یپاکت را باز کردم و برگه 
 انداخت..  ینگاه میو بهم ن 

  ادداشتی نیهم ا نازیبگم.. اگر پر کی رو تبر تیازدواجت رو قبال دادم.. فقط خواستم داماد ی هی"هد
که االن همسِر توئه و عروِس من..   نهی.. مهم استیباشه مهم ن  یدختر هرک نیخوشحالم.. ا خونهیرو م
 " اسو الم ومرثینکردم.. ک  یکنم که پدر   یم  ینه اما از تو و البرز عذرخواه چکسیاز ه

کردن در آن  دایبودن زندان و نفوذ پ کری در و پ یخواستم به ب ینم  یدهانم را قورت دادم.. حت آب
  یشکست نم   ومرثیکرد ک  یمن ثابت م  یگل و درست در سالِن خانه  نیخراب شده فکر کنم.. ا

 خورد.. 

 تاده؟! مگه.. مگه... _بابات فرس

منبِع آرامشم کنارم بود.. همانطور که   ینداشت وقت  یتیانداختم *". مهم نبود.. اهم نی زم یرا رو کارت
*".. با سِر انگشت   نیزمیآوردم و هر دو را رو رونی آوردم.. *" کراواتم را ب رونیجلو رفتم کتم را ب 

 اش را گرفتم و گفتم:چانه

 *"نازبانو..

 شد..  دهیتکان داد و من لبخند زدم.. *"و به سمتم کش نییبه پا ی.. سر 

 چیتونم بهت قول بدم ه ی! نم؟یسخت اما عاشقانه با من حاضر  یِ زندگ  هی_واسه شروع کردِن 
دوِست داشته باشم..  یطیتو هر شرا دمیبهت قول م ینازبانو.. ول  رهیسرراهمون قرار نگ یمشکل

 مگه نه؟! یدونیم

 کج کرد *" و من سرم را رو به باال سوق دادم.. سر

 حاضرم الوند...   یزندگ یو با تو برا دونمی_م
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