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 :خالصُ

تغییراتی کُ شاید اِل با اِىدن اسً . سامً بّد کُ زندگیً دست خّش تغییرات شد 25
ُ قدر ...تّ شرِع شد؛ ِمی آخرش بُ اسً تّ ختً شد ِ ىن نيی دِنستً بازی رِزگار چ

اِل این بازی از یک ِصیت شرِع شد، ِصیتی کُ باعخ شد . ناعادالنُ عيه ىی کنُ
رفتن بُ اِن عيارت برای ىن ! گنبرگ کَکشان یک آدو دیگُ با یک ٍّیت دیگُ بشُ

بُ تّیی کُ ٍّیتً ...بُ تّیی کُ زندگی رِ ازو گرفتی! ٍيُ چیز بّد؛ چّن بُ تّ ىی رسید
ىن فقط یک بازیگر سادٌ بّدو با کنی خیال ٍای رنگی کُ برای نبّد تّ ! رِ گرفتی

ىنی بّدو کُ خّدو رِ بین نقاب سادگِی یکی دیگُ پنَان کردو ...ىن. خّشحامی ىی کرد
 .تا بُ آخر زندگِی تّ برسً

 :ىقدىُ

ٌ ای گيشدٌ، فقط ىاندٌ یک دل شکستُ؛  عشق بُ انتَا رسیدٌ، تقدیر بر باد رفتُ، خاطر
ُ ای کُ ٍیچ سرنّشتی پایان . اىا ٍنّز عاشقی ٍست ُ ای ىحه ىن ِ تّ، عاشقان عاشقان

 .آن را بُ جدایی ختً نيی کند

دیدارٍایی . شّر عشق از یک النُ شرِع شد کُ با ٍر بار دیدنت، بّدنت تفاِت داشت
کُ ٍیچ گاٌ بُ اتياو نيی رسد؛ کُ درآن پر از شعرٍای عاشقانُ ِ ِاژٍای گيشدٌ است؛ 

 .کُ شاید ٍیچ مینی ِ ىجنّنی ِ ٍیچ شیرین ِ فرٍادی آن را بُ یکدیگر نگفتُ باشند

نيی دانً کُ چگّنُ آٍستُ ِ آراو در دل ِ جانً جای گرفتی، دمی کُ ٍر کس را بُ کنج 
خنّتش راٌ نيی داد؛ اىا تّ را ىانند نگینی در خّد نگَداری ىی کند ِ تّ را با دمی صاف ِ 

نيی دانً، شاید تقدیر این گّنُ تّ را در . باصداقت ِ با قنبی عاشق در خّد جای داد
ُ ی تنَایی او جای داد ِ از تقدیر گریزی نیست ٌ ی آشنا اىا غریبی کُ . الن تقدیر، چُ ِاژ

ُ ی خنّت ىن را ِیران کرد  !کنِج الن
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*** 

 بخش اِل

ٌ و بّد رِ ىیان انگشت ٍاو فشردو ِ خیرٌ  فندک طالییً کُ سال ٍاست یادگار رِح ُىرد
ُ ی آتشش ىرِر ىی کنً تا اىشب باز ًٍ ىرٍيی برای دردٍاو داشتُ باشً  .بُ شعن

چشيً ىیان ازدحاىی کُ با خّشحامی ىنتظر دیدن جان دادنش بّدن بُ جستجّ »
 .ىی گشت تا شاید برای آخرین بار رحيی بُ یتیً بّدنً کنن

ٌ ش دمً رِ مرزاند کُ با گرفتن دست ٍای سرد ىادر،  صدای زنجیِر پاٍای قفه شد
 «.بی اختیار ٍردِ بُ سيتش پرِاز کردیً

 .آخ ىادر، آخ کُ چُ دردی کشیدی

تکیُ بُ صندمی رِشن کردو تا با کشیدن کيی پیپ عطرش رِ دِبارٌ حس کنً تا برای 
 .چنین شبی کنارو باشُ

ً تر کشیدو  .پک اِل رِ ىحک

مبخندش ىحه ٍيیشُ . صدای خستُ ِ نااىیدش باز ًٍ غيناک ترین ىنّدی ذٍنً شد
نگاٌ دزدید از ىادری کُ صّرتش بُ سرخی ٍيیشُ . پر از ترس ِ اضطراب بّد... نبّد
 .نبّد

 .پک دِو پر از درد بّد

سر بُ ىنی کُ در اِج بچگی پاٍاو از رفتنش بُ مرز افتادٌ بّد خً کرد، عطرش بّی »
 «.رفتن ىی داد
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ٌ تّ داشتُ باشی-  بُ تّ سپردىشّن، نذار نبّدنً ... یادت باشُ ٍيیشُ ٍّای خانّاد
 ...اِن اسيً... باعخ از ًٍ پاشیدنشّن بشُ

ً ٍای آبی رِشنش بارانی شد؛ کسی کُ ٍيیشُ از ىردانگی ىحه کٌّ . بغض کرد» چش
 .ىقتدر بّد

ُ ش بّی رنج ِ دمتنگی ىی داد ٌ ی ىردان کاش ٍیچ ِقت دست . دست ٍای زخيِی قفه شد
 «.رِی سرو نيی کشید کُ سال ٍا جای خامیش را حس کنً

ٌ چَرٌ، چنگ زدو  .بُ پاٍای سرباِز سیا

 .آقا تّ رِ خدا، بابای ىن بی گناٍُ- 

ً تر زدو  .مبخند زدٌ پک سّو رِ ىحک

ُ قدر این قصُ آشناست ُ ی پرامتياس ىادر آخرین چیزی بّد کُ بُ یاد دارو ِ چ  !ضج

ُ ی آشنای ىرگ ِ شیّن ٍای پی درپی داغداران ُ ی تياو شدن سرنّشت ... قص قص
ُ ی خاک رِی سر ریختن برای سرد شدن یاد... آدو ٍا ُ ٍا . قص ُ قدر این گری چ

ٌ ش ىقابنً جان داد ً خّرد چشً ىی بندو تا نگاٌ . ىی تّنست آشنا باشُ ِقتی تن زخ
تا بُ ... تا زىزىُ کردن یک اسً فراىّش بشُ... پرحرف آخر پدر دردی رِی دردٍاو نشُ

 .یاد نیارو اىرِز ىرگ کسی بّد کُ یک عير کير بُ نابّدیش بستُ بّدو

پکی ىحکً بُ پیپ زدو ِ از رِی صندمی کُ ىدت ٍاست آرزِی نشستن رِش رِ ندارو 
ٌ ی اتاق نشستً  .بنند شدو ِ مِب پنجر

کاش ! اىشب ًٍ آسيان داغدار عزای ىن بّد کُ صدای باریدنش گّش نّاز بّد
 .ٍیچ ِقت شب چَاردٍيی ِجّد نداشت
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چشً فشردو ِ با پک دیگری خفُ کردو صدای ! صدای جیغ ٍا دِبارٌ ِاضح شد
تا سال ٍا دنبال آراىشی برای ... جیغ ٍای جان گدازی کُ سال ٍاست سٍّان رِحً شدن

 .سال ٍایی کُ خّاب برای ىن حراو شد تا چنین رِزی رِ ببینً. خّاب داشتُ باشً

نفسً از این بی رحيی رِزگار بُ شيارٌ افتاد؛ از این کُ اىشب باید خّشحال باشً کُ 
ً ٍای ىن جان داد؛ کاش ٍیچ ِقت خّدو رِ بَش نشان نيی دادو ٍنّز ًٍ . جنّی چش

ىن ىردٌ بّدو یا . تن بی جانش رِ کُ ىیان دست ٍای سردو، سرد شد رِ حس ىی کنً
 اِن؟

 .سرو از یادآِری ُبَت ِ ترسش تیر نفس گیری کشید کُ از درد سر بُ دیّار فشردو

َاىان از سردرد ٍای نفس بریدٌ کُ ! چی ىی خّاست بگُ کُ عجه فرصتی بَش نداد؟
 .یادگار سال ٍای تنخی بّد

اىشبً دیر کرد؛ ىحه خینی از شب ٍایی کُ باید ٍيراٌ ىن ىی بّد؛ اىا ٍنّز ًٍ برای 
از ٍيان رِزی کُ پدر برای ٍيیشُ رفت، یک تنُ شدو ىردی کُ . زخيی شدن جّان بّد

 .ىردانگی رِ باید فراىّش ىی کرد

اىان از ... صدای ُشرُشر باران ِ بّق ٍای بنندشدٌ از خیابان با صدای جیغ ٍا یکی شد
 .سردرد ٍای بی درىان

تیيّر چی کار کردی با ىن کُ یک محظُ ًٍ نيی تّنً آزاد باشً؟ یک محظُ ًٍ نيی تّنً 
اىشب باید بخندو کُ عزرائينت ! دردی کُ رِی قنب ِ رِحً گذاشتی رِ فراىّش کنً

ُ ی آخر  جان داد؛ اىا چرا باز ًٍ بی قرارو؟ چرا با شنیدن حقیقت طاقت نیاِرد ِ محظ
 .طنب بخشش کرد ِ پراىید، تک دخترش رِ بُ ىن سپرد

 .خندیدو، پردرد قَقَُ زدو
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 .باید خّشحال باشً دخترش برای بریدن سردرد ٍای نفس گیرو ِارد این بازی شد

ىی دِنستً خبر دارٌ، خبری کُ . صدای ىحکً قدو ٍاش تّ سامن پیچید. باالخرٌ اِىد
 .خّدو زِدتر از ٍيُ خبردار شدو

با باز کردن در ِ تیيّرخان . اتاق تاریِک سردو بین دِدٍای غنیظ پیپ پر از ىُ شدٌ بّد
ُ ی پنجرٌ تکیُ زدو ٌ ىانندی کشیدو ِ دِبارٌ بی حس ِ حال بُ مب  .پر بَتش، نفس آ

 !دیر اِىدی- 

تازٌ نگاٌ ىتعجبش بُ سيتً کشیدٌ شد؛ با زدن کنید برق ِ رِشن شدن اتاق قدىی 
 .داخه گذاشت

 .دکتر نگفت برای تشدید سردردات خّب نیست! ىی خّای خّدکشی کنی؟- 

 .پّزخند زدو

 .سردرد بین تياو درداو ٍیچ بّد

 .بگّ ىی شنّو- 

ُ نفرٌ اتاق نشست. نفسش رِ پرصدا بیرِن فرستاد ُ تر از ىن رِی ىبه س  .خست

 .سکتُ کرد... کَکشان ىرد- 

 ...بی خیال ِ بی تّجُ یک پک دیگر

 نُ؟...ىی دِنستی- 

دِست ِ آشنا فرقی نيی کنُ، فقط ىی خّاو ... برای فردا ٍرکیّ کُ ىی تّنی خبردار کن- 
 .ىجنسش شنّغ باشُ
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 .نیشخند زدٌ، زىزىُ کردو

 !کَکشان فقط دخترشّ داشت- 

 :نشنید ِ پرگالیُ گفت

 .باید حدس ىی زدو تّ زِدتر خبردار ىیشی- 

 .آٍی کشید

... تا االن اِن جا بّدو کُ بردنش سردخّنُ، فردا خاکش ىی کنن... گنبرگ تياس گرفت- 
 .ىی گفت بیرِن بّدٌ، ِقتی برگشتُ دیدٌ کف اتاقش افتادٌ

کراِاتش رِ آزادتر کرد ِ با کشیدن خّدش رِی ىبه چرو ىشکی دِست داشتنیً، سری 
 .عقب برد ِ زىزىُ کرد

 ...حامش خینی بد بّد؛ ِمی ىن خّشحال شدو؛ چّن- 

 .چّن بدبختی دخترشّ نيی بینُ- 

ً نگاٌ بی تفاِتی کرد بُ ىنی کُ خّنسرد بنند شدو ِ بُ سيت جامباسی  با مبخنِد تنخ نی
 .گّشُ اتاق ىی رفتً

 .گنبرگ خینی تنَاست...تیيّر، ىن آدو این بازی نیستً- 

ٌ و رِ بُ سيتش باال بردو  .در یک محظُ براق شدٌ بُ طرفش چرخیدو ِ انگشت اشار

یادت باشُ این بازی خینی ِقتُ شرِع شدٌ ِ خینی ِقتُ اسيت، تّ میست آدىای این - 
 .بازیُ

 !برعکس ىن... ٍرىز ٍيیشُ پراز احساس بّد. کالفگیش آزارو ىی داد
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سری بُ تایید تکان داد، کُ نگاٌ گرفتُ بارِنی بنند ىشکیً رِ بُ تن کردو ِ با چند قدو 
 .ىنتظر سر باال آِرد. ىقابنش ایستادو

 ...ٍربار کُ ىی بینیش بُ خّدت یادآِری کن، اِن دختر خّن پدریّ دارٌ کُ ىادرت- 

 .نادىی مب زد« تیيّرخانِ »

ُ ضعف ٍرىز کُ ِارد این بازی شد ً رنگی ! ىادرش... تنَا نقط ٍيین طّر کُ با مبخند ک
 .کالًٍ رِ بُ سر گذاشتً بُ سيت در حرکت کردو

 .اىشب باید جشن بگیریً... بیرِن ىنتظرو- 

 .اخً کرد

 !برای ىرگ یکی دیگُ- 

ُ  ش خیرٌ شدو  .با ىکحی بین چَارچّب در چرخیدو ِ بُ چَرٌ گرفت

 .برای ىرگ آدىی کُ چند سال پیش باعخ ىرگ زندگیيّن شد- 

*** 

 گنبرگ

صدای . ٍيیشُ از جایی شرِع ىیشُ کُ ىی خّای باِرکنی؛ اىا باِرکردنی نیست
ُ ی زیاد، حال داغّنً رِ داغّن تر ىی کرد ُ ی . ٍيَي درک درستی از ىشکی پّشان غریب

ُ رِو کُ با عینک ٍای دِدی کالس باالیشان دِر گّدی کُ ىرِد  ٌ ی رِب یک دست شد
ٌ پّشی با خاک پر ىی کرد نداشتً سخت بّد کناری . حامت تَّع اىانً رِ بریدٌ بّد. ژند

ٌ گر خاک کردن عزیزو باشً کاش ٍیچ ِقت تن بُ . بایستً ِ بی حس ِ حال نظار
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ٌ ی  ٌ شد ً ٍای خیر ُ ش نيی دادو تا در این شرایط، با خیال راحت بی خیاِل چش خّاست
 .اطرافً گریُ کنً

نگاًٍ رِ بُ ىَرِ دادو کُ با خیال راحت کناِر قبر پر شدٌ، خاک بُ صّرتش ىی ریخت ِ 
ُ ی دمسّزی، ابراز دمتنگی ِ ناراحتی ىی کرد ٌ ی دستی کُ از جانب ٍرىز بُ . با ضج خیر

ُ ش، . کيرش ِارد شد، شدو حتی نای پّزخند زدن ًٍ نداشتً، برای داِغ دِل نداشت
ُ ترین گّشُ، کسی یتیً شدنً رِ نيی دید تا دمداریً !... دل داریش ىی داد ِ ىن در گّش

 !بدٌ

با سرگیجُ ِ سیاٌ . ضعف چند رِزٌ کُ گریبانگیرو شدٌ بّد اىان داغ دیدنً رِ برید
ً ٍاو بُ عقب ىتيایه شدو تا سقّط نکنً کُ با گرفتن دستی دِر کيرو ِ  تاریکی چش

ُ ش کنار گّشً، آراىش بر دل ِ جانً زد ُ ی بغض آمّد خست  .زىزى

 .طاقت بیار گنبرگ؛ نذار کسی شک کنُ - 

ُ ی چشيً . پّزخندی بُ گنبرگ نبّدنً زدو قطرٌ اشکی برای تحيه این درد از گّش
 .سرازیر شد

 .دِست داشتً برای آخرین بار ببینيش... سختُ- 

ُ خاطِر خّدش تحيه کن-   .ب

ُ قدر ىی دِنست از غً انباشتُ شدٌ رِی دمً؟ از نبّد ِجّدو کُ با خاک  ىحيد چ
 !شدنش ٍّیت ىن ًٍ گرفتُ شد

ُ ی  صدای پرناز ىَرِ کُ با افتخار کنار ٍرىز ایستادٌ بّد ِ بُ ناچار بغضی گرفتُ ِ بدرق
 .ىَيان ٍا بّد بُ گّش رسید
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خیرٌ بُ . آخ کُ ىن ىیزبان بّدو ِ کسی خبر نداشت تا برای غً آخر ىن آرزِ کنن
ُ خاِک شکه گرفتُ در دل نامیدو   .تپ

 !باٍاو چی کار کردی پدر؟- 

ُ جّن کيرو رِ با شرىندگی رٍا کرد ِ با  ٌ ی تَيین ً غر ىحيد با صدای اکبری ِ چش
یعنی نيی دِنست با ٍر ! حسرت ٍا یکی دِتا نبّد. از کنارو گذشت« ببخشید خّاٍری»

دفعُ خّاٍر گفتن چُ داغ بزرگتری بر رِی دل ِ جانً ىی ذارٌ؟ ىن در این ىّقعیت 
 !برادری نيی خّاستً؛ کسی ىحه ٍرىز برای گنبرگ ىی خّاستً

ُ قدر . بُ جانیُ نکشید کُ آراىگاٌ ابدی خانّادگی کَکشان خامی از آدو ٍای غریبُ شد چ
ُ ٍا خاک شد ُ ٍایی کُ صدقُ سر داىاد جدیدش پا بُ این جا . غریب بین غریب غریب

 پس کّ دِست ِ رفیق ٍایی کُ ٍيیشُ دو از ىعرفت ىی زدن؟. گذاشتُ بّدن

 .پّزخند زدو

ُ قدر ىا تنَا  ُ خاطِر ٍيین ٍیچ ِقت بُ بّدن کسی دل خّش نبّد؛ حاال ىی فَيً چ ب
 .بّدیً

ٍرىز بعِد تّ گّشی کّتاٍی با ىَرِ ٍيراٌ چند ىرد سیاٌ پّش، آراىگاٌ رِ ترک کرد ِ ىا 
ُ ش رِ پاک کرد ِ با . رِ تنَا گذاشت ىَرِ بالفاصنُ با رفتنش اشک ٍای معنتی رِی گّن

ٌ ش زد  .دست بادی بُ صّرت قرىز شد

ُ قدر گرىُ-   .خّب شد رفت... چ

ُ ای ایستادٌ بّدو  در یک محظُ با غری کُ ىی زد نگاٍش با نگاٌ ىات ِ دمگیرو کُ گّش
 .دستپاچُ رِسری صاف کرد ِ بُ سيتً قدو برداشت. گرٌ خّرد

 ىگُ قرار نبّد با ىحيد برین؟! ِای خانً شيا این جایین- 
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ُ ش زدو ُ ی شکه گرفت  !پدر چُ فکری ىی کرد؟. پّزخندی بُ مَج

 !بَترٌ با ٍرىز جانت بری... ىی خّاو باٍاش تنَا باشً- 

ُ ش بّد، شد ُ ی کالو ِ محن غیرعادیً کُ بُ تقنید از مَج  .ىتّجُ کنای

 .با این پا اِن پا کردن ىردد مبی تر کرد

ٌ ش دارٌ-   !ىن برو بیرِن شک ىی کنن کُ یُ کارگر سادٌ چُ کاری با ارباب ىرد

چیزی بُ جیغ زدنً نياندٌ بّد کُ سرش ٍّار بزنً ِ بگً نگران نباش عشقت شک 
پر بَت بین چَارچّب در . نيی کنُ کُ با صدای ىحيد نفسی برای کنترل خّدو گرفتً

 .ایستادٌ بّد

 !گنبرگ چی شدٌ؟- 

ُ قدر ىسخرٌ بّد کُ نيی دِنستً ىنظّرش دقیقا با کدِو گنبرگُ؛ اىا خّش بینانُ  چ
 .جّاب دادو

 .بَش بگّ برٌ... فقط ىی خّاو باٍاش تنَا باشً- 

 .ىَرِ ترسیدٌ قدىی عقب گذاشت

 .شک ىی کنن- 

ُ ای گفت کُ بی ىکخ ِ بی حرف از در خارج شد  .ىحيد ىعترض ِ تاکیدی ىَرِ جانان

 .ىیگً داری این جا رِ تيیز ىی کنی... فقط چند دقیقُ- 

 .نفسً گرفت ِ بُ سختی سری تکان دادو
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ُ ش . بُ جانیُ نکشید کُ ناپدید شد با پاٍای مرزان ِ بی حس باالی سر خاک  گرفت
 .ایستادو

 .دمتنگی اىانً رِ بریدٌ بّد. حرفی برای اعتراض نبّد

 :زیر گریُ زدو ِ بنند گفتً. رٍا شدٌ رِی زىین نشستً

ىنّ تنَا ... ىن چی کار کنً با کاری کُ باٍاو کردی؟... از ٍيین االن دمً دمتنگتُ- 
 ...ٍنّز... ٍنّزو بزرگً نکردی. گذاشتی بی انصاف

 !باٍاش رابطُ داشتی؟- 

ُ ٍاو رِ گرفتً ِ بُ سرعت سر . نفسً خّد بُ خّد قطع شد نفَيیدو کی اشک رِی گّن
. ىعتجب خیرٌ بُ زنی ىشکی پّش خّشتیِپ آشنا شدو. بُ عقب، ترسیدٌ چرخیدو

ُ ای ىن شد کُ با عصا کّبیدن بُ زىیِن سنگ ىرىری آراىگاٌ، ىنّ از  ىتّجُ گیجی محظ
 .بَت بیرِن آِرد

ُ  پّشً اشارٌ کرد  .با پّزخندٌ آشکاری بُ تیپ کَن

 !از این کنفتای ساعتی بّدی کُ این ٍيُ اشک ىی ریزی؟- 

 .دستپاچُ بُ سيتش بنند شدو ِ سریع زبان باز کردو تا از این سّءتفاًٍ درش بیارو

 .نُ خانً؛ فقط آقا خاطرشّن عزیز بّد- 

ُ رِی ىن باالی سر قبر ایستاد  .حرکتی بُ پاٍای ناتّان عصا بُ دستش داد ِ درست رِب

 .نگاٍش زِِو تپُ خاک گرفتُ بّد

 .ىی خّاو تنَا باشً... فقط از جنّ چشياو گيشّ... نيی خّاد تّضیح بدی- 
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ابرِیی برای این ادبیات بُ کار گرفتُ باال انداختً کُ چُ تنَا شدنی با پدر بی جان ىن 
 !داشت

ُ بنند ِ تاکیدی   .گفت« با تّ بّدىی»ِقتی بی حرکتی ىنّ دید با صدای نیي

ٌ و دادو کُ ىَرِ سراسیيُ داخه شد  .حرکتی بُ پاٍای سست شد

 چی شدٌ؟- 

ٌ ای با عصاش بُ ىن اشارٌ کرد  .زن سریع با دیدنش مبخندی زد ِ با محن بد ِ گزند

 کارگرتُ؟- 

ُ ای گفت  .ىَرِ سرخ ِ شرىندٌ نگاٌ از ىن دزدید ِ با این پا اِن پا کردن بن

 .نيی خّاو دیگُ ببینيش- 

 .در یک محظُ رنگ ىَرِ پرید ِ با ٍّل زدگی آشکاری بُ سيتش حرکت کرد

 تاج امينّک اتفاقی افتادٌ؟- 

ُ ی ٍرىزٌ ٍيان کسی کُ ! از مفظ تاکیدی تاج امينّک، شصتً خبردار شد کُ این زن عي
 !حاال بُ خاطر آِردو کجا دیدىش؛ رِز خّاستگاری ٍيراٌ ٍرىز بّد! باید ىا رِ تایید کنُ

کنار ىَرِ کُ تند تند ناز . درعین ىتعجبی، ترس از خراب شدن ِصیت پدر ًٍ داشتً
 .تاج امينّک رِ ىی کشید ایستادو

 .اگر جسارتی شدٌ ىنّ ببخشید؛ قصد بی احتراىی نداشتً- 

 .ىَرِ تصنعی اخً ِ صدایی بنند کرد

 .تّ کُ ٍنّز این جایی... ىگُ نگفتن بیرِن برِ- 
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خیامً . ىطیع با ببخشیدی تنَاشّن گذاشتً تا ىَرِ خّدش ٍيُ چیزِ درست کنُ
 !راحت بّد کُ ىی دِنست باید درست کنُ

از آراىگاٌ کُ بیرِن اِىدو نفس پرسّزی برای این بی ىّقع ِارد شدن کشیدو کُ دیگُ 
 .خنّتی برای آخرین دیدار ابدی پدر نداشتً

ٌ ی رِی سنگ ىرىِر کنار در آٍنی آراىگاٌ انداختً ُ ی حک شد ً نگاٍی بُ جين ندیدٌ . نی
 «آراىگاٌ خانّادگی کَکشان». بغض کردو

ُ و رِ . زیر مب آٍی کشیدو ىعنّو نیست دیگُ ِکی فرصت دیدن دِ عزیز خاک گرفت
 .داشتُ باشً

 .زىزىُ کردو

 .ترسی کُ ٍيیشُ داشتی... ىادر دیگُ تنَا نیستی؛ اىا ىن تنَا شدو- 

 .بیا تا کسی نیّىدٌ- 

 .چشً رِی ًٍ فشردو تا جیغی برای این بی ىّقع حرف زدن ٍا نکشً

ً ٍاش خستگی رِ فریاد ىی زد. بُ سيتش چرخیدو  .چش

 اجازٌ گرفتی؟!... یُ ىّقع ناراحت نشن- 

 .بُ کيی تنخ شدن نیاز داشتً 

 .مبخند نیيُ جانی زد

ُ خصّص اگر تک فرزند ... بُ دل نگیر گنبرگ-  ُ ٍان، ب پدر ِ ىادرا ٍيیشُ نگران بچ
 !باشُ

ٌ شّنّ بَشّن یادآِری کن تا خّدو این کارِ نکردو-   .جایگا
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 .بُ جدی بّدن کالىً اخً کرد

از قضا اِن ... برِ بَشّن بگّ قرار نیست تک پسر خّشگه ِ دکترشّنّ کسی تّر کنُ- 
 !پسر، پسر سرایدار بابای دخترٌ باشُ

 .برای اِمین بار صّرتش پر از خشً شد

 .گنبرگ بفًَ چی داری ىیگی- 

 .با پّزخندی بی تّجُ چرخیدو کُ با صداش صاىت سرجاو خشک شدو

ُ خاطِر عقایدیُ کُ دارن؛ ِگرنُ ىًَ ىن ِ تّئیً کُ-   ...اِنا اگر حساسن ب

 .ىی دِنً برای ًٍ ىحه خّاٍر برادریً- 

 .برای بار چند ٍزارو اىرِز مبخنِد غيگینی زدو کُ پنَان کردنش ىیسر نبّد

 .زیر مب زىزىُ کردو

 .چّن خینی ِقتُ فَيیدو برای ىن ٍیچی نیستی- 

ىی دِنست کسی ٍست برای ىنت کشی . ٍيیشُ ٍيین بّد. قَر کردٌ از کنارو گذشت
ُ تر از اِنی بّدو کُ ناز ىحيد رِ بکشً...پیش قدو بشُ؛ اىا اىرِز نُ  .ىن خست

 .پشت سرش حرکت کردو

ٌ ی ىدل باالی خانّادٌ آریایی ىی رفت کُ پراید  ىستقیً بُ سيت ىاشین ٍای پارک شد
ٍرىز ٍنّز ًٍ با ٍيان . نّک ىدادیش از بینشّن بُ طرز ِحشتناکی چشيک ىی زد

ٌ پّش ایستادٌ بّد اصال ًٍ ىشخص نبّد برای پدر زنش . تعداد ىرد قّی ٍیکه سیا
ُ ش تياو قبرستان رِ پرکردٌ بّد حامت تَّع برای این کفتار . عزادارٌ کُ صدای قَقَ

 .پدر حق داشت... بّدنش گرفتً
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از رد نگاٍش ىن ًٍ بُ پشت . در یک محظُ صداش قطع شد ِ صاف سرجاش ایستاد
 .ىَرِ ٍيراٌ تاج امينّک بُ این سيت ىی اِىدن. سر چرخیدو

بُ احتراو تاج امينّک کيی خً شدو کُ . «درست شد»از کنار ىن کُ گذشتن ىَرِ مب زد 
 .بی تّجُ بُ ىن ِ با بادی بُ غبغب از کنارو گذشت

ُ ی کيی از ىَرِ ایستادو  .ٍيراٍش با فاصن

ُ رِی ٍرىز ایستاد کُ ٍرىز با احتراو در عقب ىاشینش رِ باز کرد ِ با طيانینُ  رِب
 .تاج امينّک رِ کيک بُ نشستن کرد

 .ٍر چَار ىرد تا زىانی کُ تاج امينّک بشینُ ىریدانُ خً شدٌ بّدن

ىَرِ ًٍ خشکش زدٌ بّد؛ ىحه این کُ . ابرٍِاو ناخّدآگاٌ از این ٍيُ احتراو باال رفت
ً نگاٍی بُ ىن با . برای اِن ًٍ این رفتار تازگی داشت ٍرىز بُ سيت ىا اِىد ِ با نی
 :محن ىحبت آىیزی رِ بُ ىَرِ گفت

 عزیزو با ىا ىیای؟- 

ُ دارش داد  .ىَرِ کُ از قبه تياو حرف ٍا بَش دیکتُ شدٌ بّد، نازی بُ صدای غص

 .با ىاشین پدر اِىدیً... نُ برِ تّ عزیزو، ىن با اکبری ىیرو- 

ُ ی پدر بغضی کرد کُ جگر ىن یکی کباب شد  .با کني

ً ٍای ىردان کُ پشت سرش زِو حرکت ٍاش شدٌ بّدن، بـ  ٍرىز بی تّجُ بُ چش
ُ ی پرعشقی بُ پیشانیش زد  .ـّس

 .ىّاظب خّدت باش- 

 .ىَرِ ٍزار رنگ برای این ىحبت شٍّر جان عّض کرد
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بُ این فکر کردو اگر ىن ِاقعًا بُ جای ىَرِ بّدو، ىیان این ٍيُ آدو چُ عکس امعينی 
 داشتً؟

ٌ بّد ِ تياو حّاس ِ نگاٍش  نگاًٍ بُ سيت ىحيد کشیدٌ شد کُ بُ ىاشینش تکیُ زد
ٌ ی ىَرِ بّد  .خشک شد

ٌ و سری بُ تاسف تکان دادو ِ بی تّجُ بُ ىَرِ جنّتر حرکت کردو ِ  با دیدن نگاٌ خیر
 .با باز کردن دِر عقب ىاشین پدر سریع نشستً

 :اکبری ىتعجب سری برگرداند ِ با ابرِیی باال رفتُ گفت

 گنبرگ چرا زِدتر اِىدی؟- 

 .چنان اخيی کردو کُ بُ تاسف سری تکان داد ِ راست نشست

ٌ ش دستپاچگی ىشخص بّد بُ این سيت اِىد . بالفاصنُ پشت سرو ىَرِ کُ از چَر
ٌ ٍا پرسش گرانُ بُ رفتار کنفت بی اصه ِ نصب خانّادٌ بّد کُ با چُ جسارتی  تياو نگا

 !زِدتر از ٍيُ سّار شدٌ

 :دِر ىاشین رِ ىحکً بست ِ رِ بُ اکبری کُ نگاٍش خیرٌ رفتار ىن بّد گفت

 .حرکت کن- 

*** 

ٌ ی اکبری ِ سکّت پراخً ىَرِ تّ ىاشین تّجُ نکردو ٌ ٍای خیر ٌ ای بُ نگا  .ذر

چندباری ىاشین ىحيد کُ . ىی دِنستً ٍردِ طاقت نيیارن ِ بُ زِدی ىّاخذٌ ىیشً
 .نگاٌ اِن ًٍ آىادٌ بُ جنگ بّد. پشت سرىّن حرکت ىی کرد کنارىّن قرار گرفت
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ٌ ٍایی کُ ٍيیشُ برای ساکت کردنً استفادٌ ىی کرد تا ٍیچ ِقت بُ کارٍاش  از اِن نگا
از اِن . اعتراض نکنً؛ تا ٍیچ ِقت بابا نفَيُ دخترش چُ دل پری از ناىزدش دارٌ

ٌ ٍایی کُ جابت ىی کرد ىن ٍیچی نیستً  .نگا

ٍيین کُ اکبری خّاست برای باز کردن در پارکینگ پیادٌ . ىقابه دِر خّنُ باغ تّقف کرد
بشُ تا ىاشین رِ بُ داخه ببرٌ، بُ سيت ىَرِ کُ رِش بُ سيت پنجرٌ بّد چرخیدو ِ 

 :گفتً

 .خّدت تنَا با ىحيد برِ...ىن رستّران نيیاو- 

ٌ ش از تّ آینُ گفت  :اکبری کُ آىادٌ بُ رفتن بّد با نگاٌ خیر

فکر نکردی شٍّرش چُ ... دخترو کار خّبی نکردی تّ ىاشین زِدتر از ىَرِ نشستی- 
 .برای ىراسيشً باید باشی! ِصیت پدرتّ یادت رفتُ... فکری ىی کنُ؟

 :چشً رِی ًٍ فشردو ِ شيردٌ شيردٌ گفتً

ٍنّز چند ... نیازی بُ یادآِری شيا نیست، خّدو خّب ىی دِنً دارو چی کار ىی کنً- 
ٌ تّ فراىّش نکن! ساعتی از رفتن پدر نگذشتُ کُ ندِنً دختِر کی او اینً ! شيا جایگا

 ...ىاشین پدِر ىنُ، نُ ٍر دٍاتی بی سرِپا

ُ او با نگاٌ خیرٌ ِ ناراحت ىَرِ خّردٌ شد ُ ی جين  .اداى

این ! ىن داشتً بُ کجا ىی رفتً کُ دل شکستن راحت شدٌ بّد؟. مب زدو« خدای ىنی»
 !بی قراری باعخ شدٌ بّد چشيً رِی شخصیت گنبرگ ًٍ بستُ بشُ؟

ىحيد ِ . ببخشیدی مب زدو ِ بی تّجُ بُ بَتشّن در رِ باز کردو ِ سریع پیادٌ شدو
ُ جّن ًٍ ٍيّن ىّقع قصد پیادٌ شدن داشتن ٌ ی . تَيین ً نگاٌ کّتاٍی بُ چَر با نی

 .پراخً ِ پرسّال ٍردِ با کنیدی کُ ٍيیشُ تّ کیفً داشتً در رِ باز کردو
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باید یاد ىی گرفتً ىن برای ٍيیشُ تنَا شدو، تا راحت تر نبّد پدر رِ باِر کنً، تا حتی 
 .بَتر تصيیً بگیرو

ُ ٍای ایّان رِ باال ىی رفتً ِ بُ این فکر ىی کردو، چرا  با قدو ٍای بنند ِ سرگردان پن
اىرِز بین جيعیت ندیدىش؟ ىگر نباید االن خّشحال باشُ کُ پدرو رِ بُ خاک سپردٌ؟ 

ُ ٍای تک دخترش بگذرٌ ؟ ُ طّر تّنست از دیدن گری  چ

 .انگار تازٌ باِرو شدٌ بّد این خّنُ دیگُ رنگ خّشبختی ندارٌ

 .صدای پرخشً ىحيد فریاد شد

 .گنبرگ صبر کن کجا داری ىیری- 

ُ شّن حیران سرجاشّن ایستادٌ بّدن تا ِاکنشی از ىن  بُ سيت صدا چرخیدو کُ ٍي
ٌ دار بّد؛ تياو آشناٍای ىن ٍيین چَار نفر بّدن. ببینن  .خند

ُ او بیشتر شد  .شدت ضعف ِ سرگیج

تنَایی چیزی بّد کُ ٍيیشُ . عقب عقب رفتً؛ حتی فکر کردن بَش ًٍ عذاب آِر بّد
 .قّمی  ًٍ کُ بَش دادو تنَاترو کرد. ازش ترس داشت

. دست بُ سرو کشیدو. ىحيد قدو بُ سيتً تند کرد. شدت تیر کشیدن سرو بیشتر شد
 !باید عادت کنً دیگُ اِن ًٍ نیست؛ حتی برادرانُ. دیگُ ِاضح نيی دیدىش

 .یک قدو عقب برداشتً 

ىی خّاو از این بُ بعد یاد بگیری حتی تّ تنَایی آب ».صدای پدر تّ گّشً زىزىُ شد
دمتّ بُ بّدن آدىای این خّنُ خّش نکن؛ دمتّ بُ بّدن ٍیچ کس خّش ... بخّری

 .«ٍيُ ىنتظرن ىن نباشً... نکن
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ً ٍای نگران ىحيد رِ نيی دیدو ً ٍاو بیشتر شد؛ حاال دیگُ چش  .قدو بعدی تاری چش

... یادت باشُ شاید از این بُ بعد خّدت نبّدی؛ اىا نذار گنبرگ ِجّدت خاىّش بشُ»
 .«تّ ٍيیشُ باید برای ٍيُ پر از آراىش باشی

 .با صدای جیغ گّش خراشی زیر پاٍاو خامی شد ِ سیاٍی ىطنق تياو ذٍنً شد

پدر تّ خنّت ٍيیشگیش غرق کار . خّنُ باغ ىحه ٍيیشُ ساکت ِ سّت ِ کّر بّد»
بًَ گفتُ بّد . تُ دمً خامی شد. بّد کُ صدای فریادش سکّت سنگین خّنُ رِ شکست

با ِحشت . اىشب ىَيان ىَيی دارٌ ِ نباید از اتاقً خارج بشً؛ اىا دمً طاقت نیاِرد
ٌ ی اتاقش رفتً تا سرکی  ُ ٍا رِ دِ تا یکی پایین اِىدو ِ بُ سيت حیاط، پشت پنجر پن

 .بکشً

ٌ ی پدر کُ ٍر  ٌ ش کُ بُ سيت پدر خً شدٌ بّد؛ نيی ذاشت چَر ُ ی سیاٌ بزرگ شد سای
. ترسیدٌ بّدو. حرف ٍاشّن ناىفَّو بّد. محظُ صدای فریادش کيتر ىی شد رِ ببینً

 .نباید ىن رِ ىی دید. ىی دِنستً اگر جنّتر برو پا رِی خط قرىز پدر گذاشتً

ُ ی غّل پیکر  ٌ ای کنار ًٍ نرفتُ بّد چیزی شبیُ یک سای از پشت پردٌ سفیِد پنجرٌ کُ ذر
ُ ٍای ىرد شنیدٌ شد . دیدو از ىابین حرف ٍاشّن اسً ىن پر قدرت از ىیان دندان قرِچ

ىرد دستش رِ پس کشیدٌ چرخید ِ شرِع . پرامتياسی گفت« تیيّر پسرو»کُ پدر نادو 
ً آِرش بنندتر شد. پدر با درد رِی زىین افتاد. بُ حرف زدن کرد ٍِ ًِ  .ندید ِ صدای ب

از حرف ٍاش چیزی ىتّجُ نيی شدو؛ زبانً از جان دادن پدر کُ بُ سختی دست رِی 
دست ٍایی کُ . دِبارٌ چرخید. قنبش گذاشتُ بّد ِ نفس ىی کشید بند اِىدٌ بّد

بُ سرعت رِی زىین نشست ِ پدر رِ . اخطاری باال پایین ىی شدن رِی ٍّا خشک شد
ٌ و رِ بُ سختی سيت در کشیدو. بُ آغّش کشید دمً گّاٌ بد . پاٍای سست شد

خینی دیر کُ پدر ... اىا رسیدو؛ دیر. دِست نداشتً زِدتر بُ اتاقش برسً. ىی داد
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ُ خاطِر ىن چشً باز . بی جان، چشً بستُ رِی زىین افتادٌ بّد بُ سيتش رفتً تا شاید ب
ً ٍای قرىزش درخشید. ىرد ىتّجُ ىن شد. کنُ ٌ اش پر از . مبخند زد. ایستاد ِ چش چَر

ُ ٍای قرىز ِ سیاٌ بّد  .«با ِحشت قدو عقب گذاشتً کُ بُ سيتً خیز برداشت. آبن

 .جیغ کشیدو

 ...گنبرگ...گنبرگ- 

با جیغی کُ کشیدو از خّاب پریدٌ با نفس نفسی بُ اطراف چشً چرخّندو تا پدر رِ 
دیشب ٍيین ىّقع بّد کُ اِن ناىرد، ىَيان . پیدا کنً؛ ٍنّز گیج ِ ىنگ خّاب بّدو

ٌ ىانندی کشیدو. این خّنُ شد  .از یادآِریش نفس آ

ً ٍاش گرفت ِ تند تند پشِت سر ًٍ با دست  ُ ی چش ىَرِ اشک ٍاش رِ از گّش
ُ ٍاو تکرار ىی کرد   .«چیزی نیست، خّاب دیدی»گذاشتن رِی گّن

 گنبرگ؟- 

 .سر بُ سيتش چرخّندو. ىحيد بّد

 .این قدر فکر ِ خیال نکن... این فشار پایینت آخر کار دستت ىیدٌ- 

ً ٍای خّدو دیدو بی تّجُ برای عّض شدن بحخ با ! فکرِ خیال یا ِاقعیتی کُ با چش
ً ٍای گرد شدٌ گفتً  :چش

 !چرا نرفتین؟- 

 .ىتعجب نگاًٍ کرد

 کجا؟- 

 ىگُ قرار نبّد برای ىراسً برید؟- 
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 .بابا ِ ىاىان رفتن!... با این حال تّ کجا برو- 

 :زیر مبی رِ بُ ىَرِ گیج گفتً« خّبُ»با 

 تّ چرا نرفتی؟- 

 .مبخند زد

 .ٍرىز ٍست؛ ىن ىی خّاستً کنار تّ باشً- 

ً ٍاو ِاضح شد ُ رِی تیيّرخان کُ تّ خّاب دیدو ىقابه چش ٌ ی ابن ٍّشیار شدٌ . چَر
 .اخً کردو

 ٍرىز باید ىیزبان ىراسً پدر ىن باشُ؟- 

 :چشً رِی ًٍ گذاشت ِ با مبخنِد خاصی گفت

 .چُ اشکامی دارٌ، اِن داىادشُ- 

 .با نگاٌ غضبناکً، ببخشیدی زىزىُ کرد

 :رِ بُ ىحيد سر باال آِردو ِ گفتً

 .با آژند تياس بگیر، بگّ ىی خّاو ببینيش- 

 .نفسش رِ کالفُ بیرِن فرستاد

 چرا؟- 

 !باید بُ تّ تّضیح بدو- 

 .تّ رِ پرغیظ ِ تاکیدی گفتً

ُ ٍای ىن، رِ بُ ىَرِ گفت  :بی تّجُ بُ بَان
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 ىیشُ ىا رِ چند محظُ تنَا بذاری؟- 

 .ىَرِ سری تکان داد ِ با فین فین زیادی ىا رِ تنَا گذاشت

ُ دار ىحيد برای بدرقُ کردنش حامً رِ بدتر کرد  .نگاٌ حسرت بار ِ دنبام

بُ سيت کيد مباس ٍاو رفتً ِ . آٍستُ از جاو بنند شدو تا راحت بُ حسرت دمش برسُ
 .یکی یکی رِی تخت پرتشّن کردو

 چرا مباساتّ پرت ىی کنی؟- 

ُ ی تخت . با پّزخندی بی تّجُ کار خّدو رِ اداىُ دادو! محنش طنبکار بّد با نفسی مب
 .نشست

 گنبرگ با تَّاو، دیِّنُ شدی؟- 

 .بی حس ِ حال نگاٍش کردو

 تّقع نداری کُ با مباسای ىارک دار کنفتی کنً؟- 

 .پّزخند زدو

 .اینا رِ باید ٍيّن سامی کُ ىَرِ اِىد عّض ىی کردو- 

... - 

ىی خّاو حاال جيعشّن کنً، باید برو از حراجیا چند دست مباس بگیرو، اگر بتّنً - 
 ...مباس دستُ دِو پیدا کنً کُ

 .ٍنّز ىعنّو نیست کُ ِکی برید- 

ٌ اش، ابرِیی باال انداختً ِ دست بُ کير گفتً  :بی تّجُ بُ محن تضعیف شد
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 تّ کسی رِ ىی شناسی کُ سایزش با ىن یکی باشُ؟- 

 .نیشخند زد

 !سایز تّ کُ راحت پیدا ىیشُ- 

ُ دار بّد خینی خّب ىی دِنست ىن رِی . خشک زدٌ نگاٍش کردو؛ ٍيیشُ کالىش کنای
ُ قدر حساسً  .این ىّضّع چ

ٌ و کُ تّ گذشتُ سیر ىی کرد، پی بُ حرف  ٌ ی خشک شد بعِد چند دقیقُ از نگاٌ خیر
ُ ی مبش کشید ُ جاش برد ِ با مبخند کّتاٍی دست بُ گّش  .ناب

 !دل نازک شدی... از این اخالقا نداشتی کُ سریع بَت بر بخّرٌ- 

 .با پّزخندی دِبارٌ بُ جان مباس ٍا افتادو

ُ ی نرو ِ نازک ىی خّاد؛ یکی ىحه ىَرِ-   !حتيا دل نازکی قیاف

 .پرحرصی گفت« گنبرگ»

بعِد دِسال نيی خّای باٍاش کنار بیای؟ یک جّری رفتار نکن کُ ِاقعا بفَيً ِقتی - 
 .دارو از این جا ىیرو با گنبرگی خداحافظی کنً کُ یُ آدو حسّد ِ غیرقابه تحيه شدٌ

حسّدی بُ کسی کُ جای ىن اِىدٌ، خندٌ ! ىن حسّدو. ىبَّت شدٌ بَش خیرٌ شدو
 !دارٌ

ُ ًٍ ىی خّرٌ کُ ٍنّز ىنّ نشناختی-   !حامً ازت ب

 .داد کشیدو

 ...برِ بیرِن- 
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رنگ نگاٍش شرىندٌ شد؛ اىا ٍنّز ًٍ ٍيان یک سرِگردن کُ خّدش رِ از بقیُ باالتر 
ٌ ی ىعذرت خّاٍی بَش نداد  .ىی گرفت اجاز

ٌ ای از اتاق بیرِن رفت « sorry» با   .گفتن ىسخر

 .ىات خّدو رِ رِی تخت پرت کردو

 :زیر مب زىزىُ کردو

 .ٍیچ ِقت نخّاستی ىنّ بشناسی- 

با ٍیجان کنید رِ تّ قفه در حیاط چرخّندو ِ با صدای بنند شدٌ بُ سيت خّنُ پا »
 .تند کردو

 ىحيد کجایی؟... ىحيد- 

در رِ با ضرب باز کردو ِ خّدو رِ بدِن این کُ حّاسً بُ در . ٍیجانً غیر قابه باِر بّد
 .نیاِردن کفش باشُ بُ داخه پرت کردو ِ ىحيد رِ صدا زدو

ُ ٍا سرازیر شد ِ ىحکً رِی دستش  ُ جّن با ٍیکه گّشتی تپنش ٍراسان از پن تَيین
 .زد

 چرا کفشاتّ در نیاِردی؟ با ىحيد چی کار داری؟! چی کار ىی کنی دختر- 

ٍيین طّر کُ از ٍیجان نفس نفس ىی زدو . از ذِق، محن ناخّشایندش رِ نادیدٌ گرفتً
 :مبخند بُ مب گفتً

 ىحيد کجاست؟- 

 .ىی دِنستً بُ ىحيد خامی حساسیت دارٌ. خینی سعی کرد عصبانیتش رِ پنَان کنُ

 .دارٌ با آقا حرف ىی زنُ نيی تّنُ پایین بیاد... ٍرکاری داری بُ ىن بگّ- 
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ُ ٍا رفتً  .خّشحال بُ سيت پن

 .پس ىیرو بُ ٍردِ ىیگً- 

 .دستپاچُ ىقابنً ایستاد ِ ىانع باال رفتنً شد

 .ىن نتّنستً اکبری ٍست... بُ ىن بگّ- 

 .ىی خّاو بَشّن بگً قبّل شدو- 

ٌ ش گرفت  .خند

 !ىی خّای بُ ىحيدو بگی؟! برای ٍيینً این قدر خّشحامی!... بعِد دِبار رد شدن- 

 :با سادگی دمً، خجه  گفتً. ٍیجانً نذاشت حرفش رِ بُ دل بگیرو

 .قّل دادٌ بّد قبّل بشً بستنی ىَيّنً کنُ... آخُ با ىحيد شرط بستُ بّدو- 

دست بُ سینُ با فخری کُ ىشَّد بّد چشً ِ ابرِیی اِىد ِ . بادی بُ غبغب انداخت
 .بُ باال اشارٌ کرد

ىبارک باشُ گنبرگ جّن؛ اىا ىحيد خدا بخّاد عرِسش بنُ رِ بگُ دیگُ ىجرد نیست، - 
ُ ش خّبیت ندارٌ  .این کارا ِاس

 .ناباِرانُ زىزىُ کردو. خندٌ از رِی مب ٍاو ىحّ شد. تّان حرکت نداشتً

 !عرِسش- 

ً ٍاش برق زد  .چش

االن رفتُ بُ آقا حرف دمشّ بزنُ تا ىّافقتشّ ... آرٌ قربّنش برو دل بُ دل ىَرِ دادٌ- 
 .ىن ِ اکبری ًٍ ىّافقیً! دیگُ ٍرچی نباشُ آقا جای پدرشُ... بگیرٌ
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 .پشت پنکً پرید

 .یک قدو بی جان عقب گرد کردو

ُ ًٍ زدٌ! عاشق ىَرِ شدٌ؟ بُ ٍيین زِدی؟  !ٍنّز یک ىاٌ ًٍ نگذشتُ ناىزدیيّن رِ ب

ٌ ٍاش نفرت انگیزٌ ُ قدر خند ُ رِو نيی دِنست چ  !این پیرزن سنگدل رِب

 ...تحصیالت؛ حتی سرزبّن... خّشگنی... خانّادٌ... از ٍيُ نظر بُ ًٍ ىیان- 

ً نگاٍی بُ سرتاپاو با زٍِرکالو اداىُ داد  .با نی

ً سطحش بّد رسید-  دیگُ بین دِستای دکترش خجامت ... خدا رِ شکر بُ کسی کُ ٍ
ُ ست  !نيی کشُ زنش یُ دیپني

ُ ی باال خیرٌ شدو. طعً شیرین دٍانً طعً گس زٍر گرفت  .با نااىیدی بُ طبق

چُ خیاالتی بّدو کُ فکر ىی کردو با قبّل شدنً؛ دِبارٌ با صّرت گنگّن شدٌ ىقابه پدر 
ُ ٍا باال رفتً. ىی شینً ِ از خّاستگاری ىحيد بًَ ىیگُ  .بی جان کنارش زدو ِ از پن

ٌ ٍای تنخ بُ جای یادآِری فراىّش بشن آدو ٍای این . کاش رِزی برسُ کُ تياو خاطر
انگار ٍيین دیرِز بّد ٍيُ چیز تغییر کرد؛ اِن . خّنُ فقط رِزٍا رِ پشت سر گذاشتن

ُ ی پدر بّد  !تیيّر آریایی... ًٍ از ترس اِىدن یک نفر کُ کابّس ٍيیش

 .صدای باز شدن در فکرو رِ آزاد کرد

 بیاو تّ؟... گنبرگ- 

ً ٍاش اشکی بّد... معنتی. چشً بُ سيتش باز کردو  .ٍنّز ًٍ چش

 حامت خّبُ؟- 
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 .نُ تازٌ دارو ىی فَيً چی شدٌ- 

 .ىحه خّدش بغض دار ِ آراو زىزىُ کردو

 ىی تّنً کنارت بشینً؟- 

 .سری بُ تایید تکان دادو

 .بدِن ىکحی دستيّ با احتیاط گرفت. آٍستُ درِ بست ِ کنارو دراز کشید

ٍردِ پر از فکرٍای بی نتیجُ، صاىت خیرٌ . دمً سّخت؛ ٍیچ ِقت نذاشتً نزدیکً بشُ
 .بُ سقف شدیً

 :بعِد کيی سکّت پرتردید با یک حسرتی گفت

 !ٍیچ ِقت نخّاستی با ىن راحت باشی- 

 !اىا تّ راحت بّدی- 

 .آٌ سّزناکی کشید

. ٍیجدٌ سامً بّد کُ آقا بردو باغ شخصیش تا ًٍ سرایدار اِن جا باشً ًٍ دخترش- 
ُ و ىًَ نبّد؛ چّن دیگُ یُ سر پناٌ داشتً تّ . ىنً زیاد سرزبّن نداشتً. ٍرچی بّد ِاس

. پرِرشگاٌ از ٍيُ ساکت تر بّدو؛ اىا آقا ٍيیشُ ىجبّرو ىی کرد تا باٍيُ صيیيی بشً
کً کً یاد گرفتً باید ٍيیشُ . تّ ٍر ىَيّنی تّ گّشً ىی خّند برِ تّ جيع بگّ ِ بخند

 .ىن با کسی ارتباط برقرار کنً

 .از یادآِری گذشتُ باز ًٍ مبخند تنخی زدو

ٍيیشُ بَش ىی گفتً چرا ىنّ ٍیچ جا نيی بری؟ چرا نباید دانشگاٌ برو یا باید ىعنً - 
ُ قدر حسرت خّردو ِگریُ کردو ِقتی فَيیدو ! خصّصی داشتُ باشً ىی دِنی چ
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... ٍيیشُ جای ىن کنارش بّدی؟ چّن ٍيیشُ ىن بّدو کُ باید خانيانُ رفتار ىی کردو
شاید چّن ... آٍستُ ىی خندیدو ِ کدبانّگری رِ کنج خّنُ از تَيینُ یاد ىی گرفتً

ٌ ی تّ ىَيّنی ٍا نيی شدو  .ٍیچ ِقت ىحه تّ اِن دختر زیبای ىجذِب کنند

 .آٌ پرصدایی کشید ِ بُ سيتً سر چرخّند

پر از سادگی ... تا حاال یُ نگاٌ بُ خّدت تّ آینُ کردی؟ تّ پر از ِقاری! ىجذِب کنندٌ؟- 
ٌ ت  ٌ کنندٌ، تّ خّدتی گنبرگ؛ چّن ىجبّر نبّدی تّ ىَيّنی ٍایی باشی کُ بُ دمخّا خیر

 .نبّدٌ

ٌ دار بّد ٌ ای . حرف ٍاش خند ِاقعا نيی فَيید برای دختری بُ سن ِ سال ىن ٍیچ خاطر
ُ قدر سختُ؟  بُ جز چَاردیّاری این خّنُ نداشتن چ

 .کالفُ نشستً

 !ىی خّای با این حرفا آرِىً کنی؟ یا بگی از چیزی کُ پدرو ازت ساختُ ناراحتی؟- 

ً ٍاش بُ آنی دِبارٌ پر از اشک شد  .چش

ُ خاطِر ٍيین قبّل کردو با ٍرىز ازدِاج کنً...ىی خّاو بگً ىن تا عير دارو ىدیّنشً-   .ب

 !ِقیحانُ بّد...پّزخند زدٌ ابرِیی باال انداختً

ُ خاطِر پّمش نبّد-  نصف خّنُ باغ چی؟ یا شرط بابا؟ یا بَتر از اِن، عرِس ... یعنی ب
 !آریایی ٍا شدن

ُ ش رِ آٍستُ پاک . مب گزیدٌ ىحه ىن چَارزانّ رِی تخت نشست اشک ٍای رِی گّن
 .کرد
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ٌ او کُ دِبارٌ . ىن کسیّ ندارو... اِمش این بّد-  خّدتً ىی دِنی بدِن پّل آقا یُ آِار
ٌ ای کُ اِىدو ُ ی ... باید برگردو بُ اِن خراب شد ىی خّاستً با این ازدِاج خانً خّن

 .خّدو باشً

ُ ی ىعصّو سعی بر راو کردن ىن ًٍ داشت ُ ًٍ خّرد کُ با قیاف  !حامً از این دِرنگی ب

 .پس برای ىن این طّری آبغّرٌ نگیر کُ خینی ِقتُ شناختيت- 

 .دستيّ گرفت ِ با زِر نگًَ داشت

 !ىَرِ ىن ٍرىزِ دِست دارو- 

 !ىَرِ؟- 

چُ بخّای چُ نخّای ... قنبرک زدن این گّشُ فایدٌ ندارٌ... قبّل کن باید عادت کنی- 
ٌ ای خّدتّ بذار جای ىن تا بتّنی قبّل ... االن جاىّن عّض شدٌ، تّ االن یُ دختر آِار

 .کنی

 .دستيّ با ضرب بیرِن کشیدو ِ عصبی بنند شدو

 از این حرفا دقیقا ىی خّای بُ چی برسی؟- 

ُ ای شد. ىقابنً ایستاد ٌ ای اشک . یک آدو دیگ ً ٍاش پر از جدیت؛ حتی بدِن قطر چش
 !شد

خّدت ىی دِنی اگر این اتفاق بیّفتُ ٍیچ ارجی ... ىا نيی تّنیً جاىّنّ عّض کنیً- 
ُ ی آقا پیش آژندٌ کُ ... بُ فکر دارایی ٍای پدرت باش... بَيّن نيی رسُ ِصیت ناى

ُ ای ىیشُ... حّاسش بُ ٍيُ چیز ٍست . اگر ىا تا آخرش نریً تياو ارجت ىال کس دیگ
 اصال ىی دِنی اگر ٍرىز بفَيُ سرش کالٌ رفتُ ِ کی زنش شدٌ ىی تّنُ زندان بندازىّن؟
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 .ىتحیر بَش خیرٌ شدو

ٌ ی کّچُ خیابّن بشیً-  االن چی داریً ... ىجبّریً تا آخرش بریً... نيی خّای کُ آِار
 غیر یُ مباس؟

سر پایین . محنش بّی طيع نيی داد. برای اِمین بار دمَرٌ بُ جانً افتاد. راست ىی گفت
ً ٍاو حرف دميّ نخّنُ ٌ او. گرفتً تا از چش محنش ! کاش ىی دِنست ىن ٍيراٌ چند رِز

چیزی از ٍدف ىن . بّی ترس ىی داد، حق ًٍ داشت؛ چیزی از ٍدف پدر نيی دِنستیً
آخری کُ با اجرا شدن ِصیت ِ رفتن ىن ... غیر از رسیدن بُ آخرش! ًٍ نيی دِنست

ُ حساب ىن با آدىی کُ دنیاىّ گرفت تياو ىی شد! تياو ىی شد برای ! آخری کُ با تسّی
ىَرِ ٍیچ چیز نيی دِنست؛ غیر از رفتن بُ اِن عيارت معنتی . اِمین بار بَش حق دادو

 !کُ از طيع زیاد خّدش بّد

ُ ٍاو گرفت ِ ىحکً تکانً داد تا بُ خّدو بیاو  .از شان

حتی اگر ٍرىزی ًٍ نبّد ... نذار این حساسیتت نسبت بُ ىحيد این آخرِ خراب کنُ- 
 ...نذار این قدر خارت کنُ گنبرگ... ىحيد انتخاب ىن نبّد

 !اخً کردٌ، پر خشً خّدىّ عقب کشیدو؛ فکر ىی کرد ىن ىشکنً عشق ىحيدٌ؟

... بَترٌ تّ ًٍ بُ رِزی فکر کنی کُ ىنی کنارت نباشً... ىن بارٍا بُ آخرش فکر کردو- 
 ...ىن

ُ ِار گنبرگی گفت  .ىیان کالىً نام

 .ىن ِ تّ باید کنار ًٍ باشیً- 

... - 

 .ىن نيی خّاو ىحه قبه از ٍجدٌ سامگیً ترس از آِارگی تّ آیندٌ داشتُ باشً- 
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 .کاش آخرش این قدر رِشن نبّد... معنت بر تياو قّل ِ قرارٍای نانّشتُ

 .از االن بُ فکر رِزی باش کُ تیيّر بفَيُ تّ دختر کَکشان نیستی- 

 .دست ٍاش خّد بُ خّد از رِی بازٍِاو سر خّرد

 .نيی فَيُ اگر تّ پای ِصیت پدرت باشی- 

 .پر بغض مب زدو

 ِمی آخرش چی؟... بَش قّل دادو... ٍستً- 

 .بًَ اعتياد کن- 

 !اعتياد بُ دختری کُ ناشناختُ ِارد حریً این خّنُ شدٌ بّد اىکان داشت؟... اعتياد

ً ٍاش پر از نااىیدی، پر از ترس بّد ترسی کُ پدر ٍیچ ِقت برای ىا شفافش نکرد؛ . چش
کارگردانی کُ یک شبُ دستش از دنیا . جز رفتن پای بازی کُ خّدش کارگردانش بّد

حاال ىن ىّندٌ بّدو با یک ِصیت نصفُ ِ نیيُ ِ رفتن بُ عيارتی کُ . کّتاٌ شد
 .صاحبش حکً ندادٌ، رعشُ بُ انداىيّن ىی انداخت

ُ ای ِ گرفتن جّاب خارج کرد ُ ای کُ بُ در خّرد ٍردِىّنّ از بَت محظ  .صدای تق

ً نگاٍی بُ ٍردِىّن کرد ِ گفت  :ىحيد با سرکی بُ داخه ٍّل شدٌ نی

 .باالخرٌ پیداشّن شد- 

ُ ش بّدیً کُ صدای فریاد اکبری با ىرد ناآشنایی بنند شد ُ ی جين ٍراسان . ىنتظر اداى
ً نگاٍی بینيّن ردِ بدل شد  .نی

ىَرِ ًٍ بالفاصنُ . ىحيد زِدتر از ىا بُ خّدش اِىد ِ بُ سيت پایین پا تند کرد
 .پشت بندش ىِن خشک شدٌ رِ کنار زد ِ از اتاق بیرِن رفت
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 !ىی دِنستً قرار چُ اتفاقی بیفتُ؛ پدر گفتُ بّد. طاقت بیرِن رفتن نداشتً

ُ ش در ذٍنً تکرار ىی شد  .ٍنّز ًٍ جين

 .«برای چیزایی کُ قرارٌ اتفاق بیفتُ آىادٌ باش»

ُ ی رِی دیّار خیرٌ بُ مبخند اىید بخشش زىزىُ کردو ً نگاٍی بُ عکس قاب گرفت : با نی
 .«ىن نااىیدت نيی کنً پدر»

ُ ی پایین،  ُ ٍا پا تند کردو ِ با ٍر قدو نزدیک شدن بُ طبق بدِن ىکحی بُ سيت پن
حدس ىی زدو صدای کنفت ِ دِرگُ باید ىال کداو طنبکار پدر . صداٍا بیشتر ىی شد

ُ رِ خیرٌ شدو. باشُ ٌ ی رِب ُ ی اِل ایستادو ِ بُ ىنظر  .رِی پن

ٌ تر؛ اىا ٍیکالً ریزتر بّد  ُ ی ىرد ىیانسامی بّد کُ نسبت بُ قدش کّتا ىحيد دست بُ یق
ُ ی آٍستُ ىحيد، با فریاد جّابشّ ىی داد ىَرِ ًٍ این بین ٍردِ رِ بُ . ِ با ٍر جين

ُ ای کُ با ِسایه . سکّت ِ آراىش دعّت ىی کرد ِ اىا اکبری با دِ ىرد قّی ٍیکه دیگ
 .سامن درگیر بّدن بحخ ىی کرد

 .دِبارٌ فریادش بنند شد

ُ طّری ىی تّنً پّميّ زندٌ کنً... ىن پّميّ ىی خّاو-  ٌ ی ِرشکستُ چ  .از یُ آدو ىرد

 .ىا کُ فرار نکردیً، با فرِختن سَاو کارخّنُ پّمتّنّ ىیدیً... آقا خّاٍش ىی کنً: ىَرِ

 .قَقَُ ىرد بنند شد

 .ىحه این کُ خّاب بّدین، تیيّرخان تياو دارایی ٍا رِ ىصادرٌ کرد!... کدِو سَاو؟- 

 .ىحيد ِ ىَرِ خشکشّن زد

ُ ی ىرد پایین افتاد  :ٍردِ ىات مب زدن. دست ٍای ىحيد آٍستُ از یق
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 !چی کار کردٌ؟- 

 .آخرین طنبکار کُ پدر ٍیچ ِقت نتّنست پیداش کنُ! حدسً درست بّد

ً ٍای ىَرِ خیرٌ شد ِ گفت  :ىرد با شعف خاصی تّ چش

فقط خّدت ىّندی کُ جزِ دارایی بابا جّنت ىصادرٌ نشدٌ، اِنً کُ دیر اِىدیً ِ - 
 .حیف...ٍرىزخان زِدتر دست بُ کار شد

ُ ش آِیز شد کُ دستش باال نرفتُ  ٍنّز حرفش تياو نشدٌ ىحيد بُ قصد زدن از یق
ٌ ش رِ پایین آِرد  .اکبری سریع ىچ دست رگ بُ رگ شد

 .ىرد فقط با یک پّزخند بُ این ِاکنش خیرٌ بّد

اسيی کُ شش ىاٌ ىحه ناقّس ىرگ « تیيّرخان». بی تفاِت بُ این نيایش خیرٌ بّدو
پدر سُ ىاٌ پیش تياو دارایی ٍایی کُ برای ِصّل . بُ در ِ دیّارٍای این خّنُ چنبرٌ زد

 .چک ٍا دست گذاشتُ بّد رِ بُ ناىش زد

 .ىَرِ جیغ کّتاٍی کشید کُ ٍيُ سر بُ سيتش چرخّندن

 .بس کنید دیگُ- 

 .رِ بُ ىرد دست بُ کير اداىُ داد

 چرا االن این جا اِىدی ِقتی ىی دِنی ٍیچی نداریً؟- 

ُ ش رِ از دست ىحيد کشید ِ صاف ِ نافذ بُ ىَرِ خیرٌ شد ٌ دار . ىرد با غیظ یق خند
ً ٍای ىرد کُ حریصانُ انداىش رِ برانداز ىی کرد نداشت  .بّد؛ ىَرِ ِابایی از چش

ًِ کيش باالی سیصد تاست... ِسایه این خّنُ-  ُ  ًٍ داشتُ... ک  .شنیدو دِتا عتیق

 .بُ دِ ىرد دیگُ اشارٌ کرد کُ ٍر کداو آىادٌ باش کنارش ایستادن
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نشد ... ِسایه این خّنُ رِ بُ ازای طنبً برىی دارو ِ ىا رِ بُ خیر ِ شيا رِ بُ سالىت- 
 ...یا نُ از ٍرىزخان... خّدت کً ىامی نیستی، یُ صدتایی ىی ارزی

باعخ « ىحيد تّ دخامت نکن»ٍيین کُ ىحيد خّاست دِبارٌ خیيُ بزنُ، ىَرِ با یک 
 .بَت ِ عقب نشینیش شد

نيی دِنست ىحيد فقط برای اِن دست بُ یقُ ىیشُ ِ از غیرت سینُ . پّزخند زدو
 !چاک ىی کنُ

 :با ىکخ طّالنی، یک قدو جنّ گذاشت ِ گفت

 .قبّل- 

ً ٍای ٍيگی خّد بُ خّد گرد شد حاضرو شرط ببندو نفس ىحيد بند اِىد؛ ىرد . چش
 .کُ از خّشی تّان حرکت نداشت

 !ىَرِ زیادی شاگرد خّبی بّد

 !«بازی شرِع شد»: مب زدو

یک قدو بُ جنّ گذاشتً ِ با صدایی کُ دیگُ ٍیچ اجری از ناز ِ طنازی نداشت خطاب 
 :بُ ىَرِ گفتً

 خانً اجازٌ ىیدین؟- 

 .تازٌ ىتّجُ ىن شدن؛ در یک محظُ شش سر بُ سيتً چرخید

ُ ی بگّ تکان داد  .ىَرِ با کيی تردید کُ از نگاٍش ىشخص بّد، سری بُ نشان

آقای حصاری ىی تّنن برای نرخ گذاری دقیِق ِسایه این خّنُ بُ آقایّن کيک کنن تا - 
 .اشتباٍی این ِسط رخ ندٌ
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ىَرِ ىعتجب ابرِیی باال انداخت؛ حق داشت ٍیچ ِقت از فاکتّرٍای ِسایه این خّنُ 
 .نيی دِنست کُ حتی سرسّزنی باشناسناىُ، پیش حسابداِر پدر فاکتّر شدٌ

 .ىرد گنّیی برای اعتراض صاف کرد

 حصاری کیُ؟ اصال این خانً کی باشن؟- 

 :ىَرِ گیج مب زد

 .ىستخدو ىن ٍستن کُ کارای پدرىً انجاو ىی داد- 

گفتن این کنيُ اصال ىًَ نبّد؛ اىا در ٍر شرایطی دِست داشت ارباب زادٌ ! ىستخدو
 .باشُ

آقای حصاری حسابدار خانّادگی ٍستن کُ حتيا خانً ... بنُ ىن ىستخدو آقا بّدو- 
 .االن اسيشّنّ فراىّش کردن

سری بُ تایید تکان داد ِ با پچ پچی کُ ٍرسُ با ًٍ داشتن دِبارٌ . ىرد کيی قانع شد
 :خطاب بُ ىَرِ گفت

 تیيّرخان تاییدش ىی کنُ؟- 

ٌ ش ًٍ بی اعتبار بّد. دِبارٌ اسيش پررنگ شد! تیيّرخان  .طفنک پدر کُ ىرد

 :ىَرِ در جّاب ىستصه بّد کُ سریع قبه از خرابکاری از جانبش گفتً

 .ىی تّنید در کار درستی آقای حصاری از ایشّن بپرسید ِ بعد برای نرخ گذاری برید- 

ىَرِ با تعجب ِ نگاٌ . ىحيد مبخند ىحّی گّشُ مبش بّد. ٍيگی خیرٌ نگاًٍ ىی کردند
 .ىرد ًٍ پر از شک

 :برای اطيینان بیشتر گفتً
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 .آقای حصاری قبال حسابدار ایشّن بّدن- 

ُ ش رِ با ىن پر کرد  .ىرد با چند قدو کّتاٌ فاصن

 ىحه این کُ زیادی خدىتکار خّبی بّدی کُ از جیک ِ پیک اربابت خبر داری؟- 

 .فقط نگاٍش کردو

 !این خّنُ خامی بشُ نیاز بُ کار پیدا ىی کنی- 

ُ ی مبش کارت ِیزیتی از کتش خارج کرد  .با انگشتی بُ گّش

 ...ًٍ خّش خدىت ًٍ خّش... ىنً دنبال ٍيین طّر خدىتکاراو- 

 :اکبری بالفاصنُ کنار ىن ایستاد ِ ىیان کالىش پرخشً گفت

 .کارتّ کردی، برِ دیگُ... قباحت دارٌ... خجامت بکش ىرد- 

ىحيدی کُ بی تفاِت دست بُ سینُ ... نگاًٍ از گّشُ چشً ىحيد رِ زیر نظر داشت
 .ایستادٌ بّد

 .رنگ پریدٌ قدىی عقب گذاشتً. یک محظُ از این ٍيُ تنَایی قنبً فشردٌ شد

ً نگاٌ کّتاٍی بُ ىحيد ِ ىَرِیی کُ کنارش  ىرد ىتّجُ تغییر رنگ نگاًٍ شد کُ با نی
ُ ٍاش  ٌ ای بُ نّچ گفت ِ « ىنتظر ىا باشیدی»ایستادٌ بّد سری تکان داد ِ با اشار

 .بیرِن رفت

 .با رفتنشّن ٍّا تازٌ پاک شد

 .ىَرِ بالفاصنُ عصبی بُ سيتً قدو برداشت
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ىن نباید از این حصاری چیزی ... آقا چیا رِ بُ ناو تیيّر زدٌ؟ اصال چرا بُ ناىش زدٌ؟- 
 بدِنً؟

ٌ ش کُ ٍیچ ِقت یک رنگ نبّد خیرٌ شدو ً ٍای عسنی نقاشی شد  .تّ چش

 .ىحيد ًٍ بُ جانب داری کنارش ایستاد

اگر شک ىی کردن ىی خّاستی چی کار کنی؟ این ٍيّن احيدی نبّد کُ اسيش بین - 
 طنبکارا خط نخّردٌ؟

ً ٍای عصبیش گرفتً ِ رِ بُ ىَرِ گفتً  :پّزخندی بَش زدو ِ با ىکحی نگاٌ از چش

 .تّیی کُ خینی راحت خّدتّ پیشکش کردی... نیازی بُ دِنستن تّ نبّد- 

 .رنگ ٍردِ پرید

ُ ٍا با مبخندی عقب گرد کردو کُ دستً رِ از پشت کشید  .بُ سيت پن

 گنبرگ ٍیچی نيیگی؟ ىن نباید بدِنً چیّ قبّل کردو؟ خّنُ باغً بُ ناىش کردٌ؟- 

ً ٍای نگرانش زدو! دِبارٌ محنش تغییر کرد ىی ترسید کالٌ سرش رفتُ . پّزخندی بُ چش
 .باشُ

اىا اگر الزو باشُ ىجبّریً این کارِ بکنیً؛ چّن چکایی کُ تیيّر دارٌ نصف اِن ... نُ- 
 .چیزیُ کُ بابا بُ ناىش زدٌ

 :با ىکحی اداىُ دادو. بَت ٍردِ بیشتر شد

 .بُ جز چک احيدی... تیيّر تياو چکای پدر دستشُ- 

 .بُ مکنت افتاد ِ ناباِرانُ مب زد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  39  

 پس چرا ٍیچ اقداىی نيی کنُ؟ اصال چرا باید چکای آقا دستش باشُ؟- 

خب این چیزی بّد کُ خّدو ًٍ بارٍا از پدر پرسیدٌ بّدو ِ جّابً چیزی جز سکّت 
 .نبّد

 ...از چی نگرانی ىَرِ؟ ٍر ىّقع تیيّر خّاست زندان بندازتت بگّ ىن گنبرگً- 

 .نیشخند پررنگ تری زدو

ُ ت نذاشت حداقه یُ شٍّر ... تّ ًٍ کُ عرِسشی، ٍّاتّ دارٌ-  پدرىً اگر ٍیچی ِاس
 !پّمدار گیرت اِىدٌ کُ دِستشً داری

تازٌ ىتّجُ شدٌ بّد . رِی جينُ آخر ىکخ کردو کُ از حرص رنگ صّرتش بُ قرىزی زد
 .از ارجی کُ پدر بَش ِعدٌ دادٌ بّد، فقط یک خّنُ باغ ىّندٌ

ٌ ی قرىز  بی تّجُ بُ خشً نگاٍش باال رفتً کُ رِی پنُ دِو با یادآِری چیزی، رِ بُ چَر
ٌ ش شيردٌ شيردٌ گفتً  :شد

 ...مطفا جنّی! تّ جنّی بقیُ گنبرگی... درضين یادت نرٌ- 

 .نگاًٍ سيت ىحيد کُ با یک اخً غنیظی نگاًٍ ىی کرد کشیدٌ شد

 !یادت نرٌ از کجا اِىدی- 

ُ جّن کُ تازٌ با مباس ٍای عّض شدٌ کنارش ایستاد، اداىُ دادو  :رِ بُ اکبری ِ تَيین

ُ ًٍ بخّرٌ. فردا بی سرِصدا از این جا برید-   .نيی خّاو خّابً ب

 .نگاٌ ٍردِ بُ آنی پر از نفرت شد؛ اىا دل ىن یکی خنک شد

ٍیچ ِقت فکر نيی کردن باعخ تغییر . رضایت خاصی در عيق ِجّدو احساس ىی کردو
 .ىن شدٌ باشن کُ رِزی ىقابنشّن دربیاو ِ بی احتراىی کنً
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*** 

 بخش دِو

ُ رِو گرفتً ِ با حفظ ٍيان  ٌ ٍای ناتياو رِب ُ ی در، دست از بررسی پرِند باصدای تق
 .ىّضع سر باال بردو

ً آمّد سری بُ ناچاری تکان داد ِ کيی از چَارچّب در فاصنُ  فرزاد با صّرت گرفتُ ِ اخ
با کنار رفتنش، ٍیکه تنّىند آژند کُ ىدت ٍا اِىدنش بُ این جا قدغن بّد . گرفت

ٌ ی فرزاد دیدنی بّد. نيایان شد ُ و بنند نشُ؛ حتيا دِبارٌ . چَر مب گزیدو تا صدای قَقَ
 .بدقنق بازی درآِردٌ کُ فرزاد خّنسرد رِ عصبانی کردٌ

ُ ای نذارٌ؛ با این کُ صّرت خندان ِ  مبخندو رِ جيع کردو تا آژند بُ حساب چیِز دیگ
بی تفاِتش نشان از فراىّشی باختی بّد کُ شبانُ سر یک بازی شطرنج، این جا رِ با 

 .پرخاشگری ترک کرد

ً ٍای ىن  قبه از این کُ خّنسرد رِی ىبه ٍا بشینُ، با مّدگِی تياو دست باال برد ِ بُ اخ
 .ِ فرزاد اشارٌ کرد

 بگً غنط کردو اجازٌ ىیدین بشینً؟... خینی خب بابا- 

پّفی کشیدٌ بُ صندمیً تکیُ زدو ِ خیرٌ خیرٌ . نگاٌ فرزاد ىنتظر ِاکنش ىن بّد
 .نگاٍش کردو

 !ىن ٍنّز سرشرطً ٍستً- 

ٌ ش گرفت  .خند

 .قبّل دارو اِن شبً بد حرف زدو... ٍر چی تّ بگی... تسنیً- 
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ٌ ش خندان بّد گفتً  :مبخند ىرىّزی زدو ِ رِ بُ فرزاد کُ حاال چَر

 .بگّ قٌَّ با کیک براىّن بیارن، خّدو بیا کارت دارو- 

ُ ای»فرزاد   .گفت ِ بدِن ىعطنی بیرِن رفت« باش

 این شازدٌ ٍنّزو ىطیع تّ ِ رفتارتُ؟- 

ٌ ی دِربین بّد . اخً کردو ُ ای خیر ٍيین طّر کُ عکس دختر کَکشان کُ با مبخند دمبران
 :رِ تّ کشّ ىی ذاشتً، اخطاری گفتً

 !ٍنّز نیّىدٌ شرِع نکن سَیه- 

 .سری بُ تاسف تکان داد

 !ىنتظر رِزی او کُ این پسر از دستت خستُ بشُ ِ از پشت بَت خنجر بزنُ- 

 .پس ٍنّز فرزادِ نشناختی- 

ً نگاٌ پر ىعنی کرد ِ با گفتن  قصد نشستن داشت کُ فرزاد در نزدٌ با « اىیدِارو»نی
ً خیز شدٌ دِبارٌ ایستاد. عجنُ ِارد اتاق شد  .نی

 :ىتعجب ابرِیی باال انداختً کُ گفت

 .دِبارٌ یکی از طنبکارای کَکشان اِىدٌ- 

ُ ی آژند بنند شد  :سعی کردو حدس بزنً کدِو طنبکار از قنً افتادٌ کُ صدای کالف

 .تازٌ چند رِزٌ خبردار شدٌ سرش کالٌ رفتُ... حتيا احيدیُ- 

 .کيی طّل کشید تا ىغزو فرصت یادآِری داشتُ باشُ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  42  

ُ ای کُ . اسيی کُ بارٍا شریک کَکشان گفتُ بّد... احيدی آدو نزِل خِّر بی رگ ِ ریش
 .بُ ٍیچ کس رحً نيی کرد

 :نفسی گرفتً ِ رِ بُ فرزاد گفتً

 .بگّ بیاد- 

 .آژند ًٍ بدِن این کُ احساس ىزاحيتی داشتُ باشُ خّنسرد رِی ىبه نشست

*** 

 :خیرٌ بُ صّرت حق بُ جانبش گفتً

 این جا رِ کی بَت آدرس دادٌ؟- 

ٌ ش کُ آىادٌ باش ایستادٌ  ً نگاٍی بُ قنچياق ٍای آِردٌ شد تابی بُ سبیه داد ِ با نی
 :بّدن، گفت

ٍيُ ىی دِنن دختر کَکشان عرِس خاندان ... نیازی بُ گفتن کسی نبّد تیيّرخان- 
 .آریایی شدٌ

 :با نیشخندی اداىُ داد

 !عرِسی کُ با جيع شدن چکای باباش تّ بازار بنُ گفتُ- 

ِ تر از این حرف ٍا بّد. پّزخند زدو ٌ ی چشيی بُ فرزادی کُ ایستادٌ ىنتظر . پرر اشار
 :عالىت ىن بّد کردو ِ رِ بَش گفتً

جارِ درست اِىدی؛ ِمی ىحه این کُ اِنی کُ بَت آىار دادٌ بَت نگفتُ کُ ٍر حرفیّ - 
 !نباید این جا، اِنً جنّی ىن بزنی

ُ چکً رِ فرزاد با مبخنِد ىحّی ىقابنً گذاشت  .دست
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ُ ی کتً اداىُ دادو  :با درآِردن خّدکار از گّش

ُ خاطِر این َگندٌ حرف زدنت پنجاٌ درصد کً ىی کنً، تا از این بُ بعد یاد بگیری اسً -  ب
ٌ ی تیيّر بُ خصّص ناىّسش تّ دٍن ٍرکسی نباید بیاد  .خانّاد

 .صّرتش جيع شدٌ بُ امتياس افتاد

 .قصد بی احتراىی نداشتً تیيّرخان- 

آژند کُ درست کنارش نشستُ بّد با چشيکی بُ ىن پا رِ پا انداخت ِ سیگارش رِ 
ُ قدر از این کار مذت ىی برٌ؛ ٍرچی . بی تفاِت رِشن کرد بَتر از ٍرکسی ىی دِنستً چ

 !نباشُ خّدش قسيتی از این بازی بّد

ُ قدر شد؟-   قیيت ِسایال چ

 .مبی تر کرد

 .آقای حصاری نزدیک سیصدتا با ىا طی کردن؛ ِمی بدٍی ىن بیشترٌ- 

 :رِ بُ فرزاد گفتً

 .با حصاری  ًٍ ِسایال رِ چک کن ِ ازش تحّیه بگیر... آدرس انباری جالمیّ بَش بدٌ- 

تَدیدِار آرنجً . گفت کُ بی تّجُ چکی رِ ىقابنش رِی ىیز پرت کردو« اىایی»احيدی 
 :رِ، رِی پا گذاشتُ بُ جنّ خً شدو ِ چشً ریز کردٌ گفتً

خّدتً خّب ىی دِنی چکتّ تا بخّای نقد کنی . پّل بدٍیتّ با پّل ِسایال یکی کردو- 
ُ ی کَکشان یا شرکت پیدات شدٌ ... بیشتر از اینا باید بدِیی بفَيً دِبارٌ دِر ِ بِر خّن

 !ىیدو جّری از بازار جيعت کنن کُ نفَيی از کجا خّردی

 .با اکراٌ ِ بی حرف چک رِ برداشت. مبی تر کرد
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 !خّش اِىدی- 

 :ٍيین طّر کُ بنند ىی شد زىزىُ کرد

 !گفتُ بّدن اخالق نداری- 

 .با پّزخند پررنگی پا رِ پا انداختُ بُ پشتی ىبه تکیُ زدو

 .تیر این بداخالقی تا حاال داىن خینیا رِ گرفتُ، نخّاٌ کُ جزِشّن باشی- 

ُ ای بُ بیرِن اشارٌ کرد تا دیگُ اداىُ  ٍيین کُ مب باز کرد تا جّاب بدٌ، آژند با تک سرف
فرزاد ًٍ سریع قدىی جنّ گذاشت ِ با دست راٍنياییش کرد کُ بالفاصنُ . ندٌ

ُ ٍاش آىادٌ باش ىقابنش ایستادن  .نّچ

 .ٍر دِ ىی ترسیدن دِبارٌ سر طنبکارٍای کَکشان این جا دعّا راٌ بیفتُ

ً نگاٌ پرتردیدی بُ ىن کرد ِ با گفتن  از در خارج شد؛ فَيید با « عزت زیاد»احيدی نی
 .فرزاد ًٍ با گفتن االن برىی گردو پشت سرشّن رفت. دعّا کردن بُ جایی نيی رسُ

سر بُ عقب گذاشتً ِ چشً . آخرین چک ًٍ گرفتُ شد. نفسً رِ پرصدا بیرِن فرستادو
 .کً کً داشت سردردٍاو شرِع ىی شد. رِی ًٍ فشردو

 !پس باالخرٌ کار خّدتّ کردی- 

 :بدِن این کُ چشً باز کنً زىزىُ کردو

 !خینی ِقتُ- 

 :فرزاد پرصدا درِ باز ِ بستُ کرد ِ با کالفگی گفت

ُ خاطِر ٍيین پّل بیشتری ىی خّاست-   .بیشتر ِسایالی کَکشان عتیقُ بّد، ب
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 .پّزخند زدو

 .ىن پّل ىفت بُ کسی نيیدو- 

 !نگّ کُ االن اِن دختر تّ اِن خّنُ بدِن ِسینُ زندگی ىی کنُ؟- 

 !سَیه آژند نگران دختر کَکشان شدٌ بّد؟. چشً باز کردو ِ بَش خیرٌ شدو

ً ٍای نیيُ بازو سریع بُ سيت کشّی ىیز رفت ِ با  فرزاِد از ٍيُ جا بی خبر با دیدن چش
 .برداشتن قرص بُ طرفً اِىد

 !تیيّرخان، دِبارٌ قرصاتّ سرِقت نخّردی؟ چشيات قرىز شدٌ- 

دستش رِ پس زدو ِ رِ بُ آژند کُ با اخً پررنگی خیرٌ بُ شطرنجی کُ رِی ىیز پَن 
 :بّد، گفتً

ُ قدر از دختر کَکشان ىی دِنی؟-   چ

 .بی حّاس سر باال آِرد

ُ دِدش رِ تّ جاسیگاری خاىّش کرد با برداشتن . با ىکحی نگاٌ دزدید ِ سیگار نیي
ُ زدٌ جدی گفت ٌ ای تکی  :فنجان قَّ

 .تا ٍيّن جایی کُ تّ ىی دِنی ِ اطالعات گرفتی- 

 .مرزش صداش ناراحتیش رِ فریاد ىی زد! درِغ ىی گفت

ُ ش بُ تّ ربطی ندارٌ-   !پس بقی

 .پرگالیُ سر باال آِرد
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تّ حرفاشً ٍيیشُ ىی گفت دِست ... کَکشان ٍيیشُ از تنَایی دخترش ىی ترسید- 
 .دارٌ دست آدو قابه ِاعتيادی بیفتُ

ٍيین طّر کُ سرش رِ پایین گرفتُ بّد ِ ىقابنً ىی نشست، . پّزخند فرزاد پررنگ شد
 :خینی آراو گفت

 !کی از ٍرىزخان بَتر- 

ُ کّتاٍش کشید ِ گفت ُ تر دستی بُ ریش ٍای سفیِد نیي  :آژند کالف

ُ خاطِر حساسیتای کَکشان زیاد تّ اجتياع نبّدٌ؛ برای ... گنبرگ خینی تنَاست-  ب
 ...ٍرىزی کُ کاراشّ کردٌ

 :ىیان حرفش جدی رِ بُ ٍردِ اخطاری گفتً

 !بَتّن اجازٌ نيیدو در ىّردش زیادی از حدتّن حرف بزنید!... یادتّن نرٌ ٍرىز کیُ- 

ُ ای بند اِىد  .نفس ٍردِ برای جانی

ُ ی کتً برداشتً با خً شدن فرزاد برای گرفتن فندک رِشنش کردو ِ با . پیپ رِ از گّش
 .پک غنیظی پا رِ پا انداختُ رِ بُ آژند کُ خّدخّری ىی کرد تا چیزی نگُ پّزخند زدو

اگر این قدر دل رحيی چرا راپّرتشّ بُ ىن دادی؟ تّ کُ ىی دِنستی دیر یا زِد جاش - 
 کجاست؟

ٌ ش جيع شد؛ اىا سریع با مبخنِد ىحّی رِ بُ فرزاد گفت ُ ای چَر  :جانی

ُ ت پیدا کردو-  ُ ت یُ کار ىرتبط با رشت درآىدش بد نیست، ىی تّنی بعِد چند ... ِاس
 .سال بارتّ ببندی
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فرزاد ًٍ ىتّجُ تغییر بحخ ناشیانُ آژند شدٌ بّد کُ بدِن ٍیچ عکس امعينی با مبخند 
 .کجی نگاٍش ىی کرد

 !سَیه جان ىن نیازی بُ کار ندارو- 

ً حرف ِ جدی بّد  .ىحه ٍيیشُ کّتاٌ ِ ىختصر؛ فرزاد ٍيیشُ ک

ٌ ی قانع کردنش بّد، گفتً  :رِ بُ آژند کُ آىاد

 کارایی کُ گفتً انجاو دادی؟- 

 !فکر ىی کرد با تغییر بحخ ىن ًٍ کّتاٌ ىیاو. کالفُ چشيی رِی ًٍ فشرد

 .سری با تاسف تکان داد ِ بُ سيتً سر چرخّند

ُ ش نفرستیً حاضر نیست ... خّدتً خّب ىی دِنی، نشدنیُ-  تا دختر کَکشانّ ِاس
زىانی دیدنش شدنیُ کُ گنبرگّ پیشش »یک کالو، قارداش پیغاو فرستادٌ ... ببینتت

 .«بفرستیً

 .مبخنِد ىحّی زدو

ُ ٍاش بگّ بَش بگن گنبرگ پیش ... پس سعی کن تّ این ىاٌ پیداش کنی-  بُ ِاسط
 .ىنُ

 .پرحرص چشً رِی ًٍ فشرد

... ٍیچ ىی دِنی اِن آدو کیُ تیيّر؟... دمیه اصرارتّ برای دیدن قارداش نيی فَيً- 
 کسی کُ تا حاال یک بارو ندیدیش ىی خّای باٍاش ىعاىنُ کنی؟

ُ جا شد  .فرزاد کالفُ سرجاش جاب
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ُ  ًٍ قرار ىالقات با . تّ فقط ِکیه ىنی، قرار نیست تّ ٍرکاری سرک بکشی-  تا ىاٌ دیگ
 .قارداشّ ىی خّاو

 :با ىکحی پرکنایُ اداىُ دادو

 !تّ کُ باید بَتر بدِنی جاش کجاست- 

 .عصبی تر شد

 کاراتّ درک نيی کنً تیيّر، تّ کُ قرارٌ بفرستیش، چرا االن زن ٍرىزٌ؟- 

سّال ِ جّاب ٍای زیادی ٍيیشُ جزِ خط قرىزٍای کاری ىن بّد؛ . بی تفاِت بنند شدو
 !حتی اگر یک دِست قدیيی باشُ

ٌ ی کّتاٍی رِ بُ سَیه مب زد   .«تيّىش کن»فرزاد با اشار

ىتعجب ِ کيی ترسیدٌ بُ پشتی ىبه تکیُ . با چند قدو یک دفعُ بُ سيتش خً شدو
 .زد

یک جّری بَش بفَيّن کُ یُ ... ىن حتيا باید ببینيش... با قارداش ٍياٍنگ کن- 
ُ ش دارو  .پیشنَاد خّب ِاس

 .با نیشخند صداداری راست ایستادو

عرِس آریایی ٍا کسی نیست کُ تّ ىراسيا زیرخّاب ... دختر کَکشانً ىال خّدش- 
ُ ٍای پدرش جّش بخّرٌ خّدتً خّب ىی دِنی دخترش چُ ... ىَيّنا باشُ تا ىعاىن

 .جّنّریُ کُ آدىی ىحه قارداش ىی خّادش

 ...پس- 

 .دست رِی بینیً گذاشتً
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تّ جای پدر ىنی آژند، نذار اعتيادی کُ بَت دارو یُ شبُ نابّد ... ىنتظر تياست ٍستً- 
 .بشُ

ُ ی ىن کُ ىقابنش ایستادٌ . سری تکان داد ِ با دمخّری بنند شد بُ قاىت دست بُ سین
ُ ای کرد ً نگاٌ پرگالی آٍستُ قدو . خّب ىی دِنست نباید حرف رِی حرفً بیارٌ. بّدو، نی
 :بُ سيت در گذاشت ِ گفت

 .با فکّری  ًٍ ٍياٍنگ کردو... بنیطات اکی شد- 

ً نگاٍی پّزخند زد ٌ ی درِ کشید ِ با نی  .دستگیر

 !اىیدِارو ىحه ٍيیشُ ىّفق بشی، درست ىحه پدرت- 

آژند تنَا کسی بّد کُ در این چند . نفسً حبس شد. بدِن تعنه پا بُ بیرِن گذاشت
ُ خاطِر یک دختر . چند سامی کُ کنارش بزرگ شدو. سال تنَاو نذاشتُ بّد نيی خّاستً ب
ُ ًٍ بخّرٌ ُ ىّن ب  .رابط

 :بالفاصنُ با بستُ شدن در فرزاد ًٍ بنند شد ِ گفت

 .ىنً اگر اجازٌ بدی زِدتر برو تا با باجی ِ فریبا خداحافظی کنً- 

 :قبه از جاگیر شدن رِ بَش گفتً. مب زدو ِ بُ سيت ىیز قدو برداشتً« برِیی»

 .نيی خّاو اِن جا تنَا باشً... بُ ٍرىز بگّ با ىَتاب برای سفر ٍياٍنگ کنُ- 

 :ىکخ کرد

 با اِن کاری کُ اِن دفعُ کرد بازو ىی خّای ببریش؟- 

ُ ش خیرٌ شدو ٌ ی گرفت  .بُ چَر

ُ و پیدا کنی؟-   ىی تّنی سر دِساعت یُ آدو قابه اعتياد ِ کار بندِ ِاس
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ُ ای»پّفی کشیدٌ سری بُ نفی باال ِ پایین برد ِ بُ ناچار   .گفت« باش

ُ ًٍ بریزٌ-  ُ ٍاو ب  .برِ تا دیر نشدٌ، نيی خّاو برناى

*** 

فرق این دختر با اِن ! سام25ُگنبرگ کَکشان . دست از کنکاش عکس زیر دستً کشیدو
 .چیزی کُ ٍيیشُ ازش تصّر ىی کردو زىین تا آسيّن بّد

ٌ ی بی نقص ذٍنً رِ خینی زیاد درگیر خّدش کردٌ بّد نگاًٍ رِ ! نيی دِنً چرا این چَر
ٌ ای دادو کُ زیباییش فقط با ذٍن بازی ىی کرد ً ٍای عسنی پرخند . دِبارٌ بُ چش

مب ٍای باریک ِ کّچک صّرتیش . پّست سفیِد یک دستش بُ درخشندگی شیشُ بّد
 .بی شک دل ٍر چشً ناپاکی رِ ىی برد

ٌ ی خّبیُ کُ تّ ٍر ىَيانی کنی سّد  کَکشان خّب ىی دِنست دخترش راو کنند
 .ىی کرد

ُ ش بی نَایت گیرا ِ جذاب بّد! عکس بعدی ىَرِ تاج بخش عکس . نگاٌ ىعصّو دختران
دختر بی سرپرست ِ یتیيی کُ با حيایت کَکشان بزرگ . پرسننی سادٌ ِ بدِن آرایش

ُ ش، حتی از تّ عکس ًٍ غً رِ  ٌ ای سّخت ً ٍای قَّ ُ خاطِر ٍيین چش شدٌ بّد؛ شاید ب
ٌ ی . حدِد ٍیجدٌ، نّزدٌ سامُ بَش ىی خّرد. فریاد ىی زد ُ ایش چَر دىاغ کّچک کّفت

ُ ش رِ بانيک تر کردٌ بّد ٌ ش شد کُ ترکیب جامبی . کّدکان نگاًٍ زِو مب ٍای قرىز تیر
ُ ش داشت  .با پّست گندو گّن

ُ ی کيی رِی ىیز کناِر ًٍ چیدو ٌ ٍا ىتفاِت . ٍردِ عکس رِ با فاصن ُ قدر نگاٌ ِ چَر چ
 ...یکی شر ِ شیطّن، یکی! بّد
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نيی تّنستً بُ خّدو این اجازٌ رِ بدو این دختر بی گـ ـناٌ، . رِی عکسش ىکخ کردو
ُ خاطِر بی کسی با اِىدنش تّ اِن عيارت عيرش رِ ٍدر بدٌ  .ب

صدای قدو ٍاش رِی سنگ فرش ٍای شرکت چند . گّش تیز کردٌ نگاٌ از عکس ٍا گرفتً
 !برای اىرِز اِىدن این یکی خینی دیگُ زیادی بّد. برابر شدٌ بّد

ُ ٍای کفشش زِدتر از صدای در بنند شد  .حتی صدای پاشن

ُ ی کّتاٍی  پرحرصی مب زدو کُ بالفاصنُ طنبکار با ابرِیی باال رفتُ زِدتر « بیا تّ»با تق
 .ِارد شد« تيّىُ»از فرزادی کُ پشت سرش با دست پنج تا رِ نشان ىی داد ِ مب زد 

فرزاد تاسف بار بَش کُ بدِن تعارف رِی اِمین ىبه نشست ِ با ناز شامش رِ بی قید 
 .با نشستنش نفس پرصدایی کشید ِ عقب گرد کرد. درآِرد نگاٌ ىی کرد

سر یک تصيیً آنی قبه از بستُ شدن در، عکس دخترک یتیً رِ باال آِردو ِ رِ بُ فرزاد 
 :گفتً

بُ ٍرىز بگّ برای این دختر یُ کار درست حسابی پیدا کنُ، نيی خّاو گنبرگ تّ عيارت - 
 .ٍيراٍی داشتُ باشُ

 .تاکیدی عکس رِ تکان دادو

 .بُ ٍیچ عنّان!... بُ ٍیچ عنّان نيی خّاو کسی ٍيراٍش باشُ- 

ٌ و گرفت  .ىتعجب با ابرِیی باال رفتُ نزدیک ىیز شد ِ عکس رِ از دست دراز شد

ٌ ی دخترک جيع شد ٌ ش از دیدن عکس ساد  .از نگاٍش خّشً نیّىد. چَر

 .اخطاری مب زدو کُ سریع با َچشيی پا بُ بیرِن گذاشت« فرزاد»
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فرزاد فقط ِانيّد . طفنک ٍرىز کُ اسيش بد در رفتُ. نفسً رِ پرصدا بیرِن فرستادو
 !ىی کرد ٍیچ جنس ىخامفی جذبش نيی کنُ؛ ِگرنُ از ٍرىز بدترٌ

ٌ ی ىَتاب تّ کشّی ىیز گذاشتً ِ گفتً ٌ ٍای خیر  :عکس گنبرگ رِ ًٍ بی تّجُ بُ نگا

 فرزاد بَت تّضیح دادٌ چی کار کنی کُ ىحه دفعُ قبه گند نزنی؟- 

 :تّ حدقُ چشيی چرخّند ِ پرناز گفت

 .بعد حال ِ احّال پرسی کُ اِنً بعِد این ٍيُ ىدت پیشکشت! اِل سالو ىی کنن- 

 .پّزخند زدٌ بُ پشتی صندمی تکیُ زدو

 !بزرگترو بًَ یاد دادٌ بُ کّچکتر از خّدو سالو نکنً، اِنً کّچکتری ىحه تّ- 

 .صدای نفس پرصداش تّ اتاق پیچید

 .نيی دِنً چرا دِبارٌ خاو ٍرىز شدو!... تّ ٍنّزو ٍيّن آدو پرىدعایی- 

 .ٍيین کُ قصد بنند شدن داشت با بشین سرجات ىحکيً دِبارٌ با اخً نشست

نگفتً بیای این جا تا نازتّ بکشً، خّدتً ىی دِنی احتیاجی بُ اىحال تّ ندارو کُ اگر - 
داشتُ باشً صدتا بَتر از تّ ٍيیشُ تّ تختً پیدا ىیشُ، پس ناز کردنّ بذار کنار کُ ىن 

 .نُ اٍه ناز کشیدنً نُ تّ بَت ىیاد

ٌ ی بق کردٌ کُ پر از حرف بّد ِارفتُ بُ سيتً چرخید  .با چَر

 !چرا فکر ىی کنی نازٌ؟ چرا پای دِست داشتنً نيی ذاری؟- 

 .سری بُ تاسف تکان دادو
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حرفای تکراری نزن ىَتاب کُ ٍربار بخّای با چشيای گریّن از این جا بری، رِز اِمی - 
ُ ت چیُ ُ خاطِر ٍيین این جایی... کُ پدرت ىعرفیت کرد بَت گفتً ِظیف  .االنً فقط ب

 :چشً رِی ًٍ فشرد ِ با مجبازی گفت

 چرا نيیری سراغ ٍيّنایی کُ ٍرشب حالمت ىیشن؟- 

ُ چکً رِ برداشتً ِ ٍيین طّر کُ با خّدکار ! قصد کّتاٌ اِىدن نداشت کالفُ دست
 :ىی نّشتً گفتً

 برای یُ ٍفتُ با ىن اِىدن چند؟- 

ُ ش از بغضی کُ سعی در پنَان . بی حرکت سر باال بردو ِ ىنتظر گفتن نرخش شدو چّن
 .کردنش داشت مرزید

 .تّجَی نکردو ِ اداىُ دادو

 .تا چندىاٌ ىی تّنی تّ خّنُ استراحت کنی! پنج تا خّبُ؟ ىعنّىُ کُ خّبُ- 

ُ ی کالىً رِ گرفت کُ رنگ پریدٌ   .پربَتی گفت« تیيّرخان»کنای

ُ و دستپاچُ شد؛ اىا خّدش رِ نباخت کُ نیش دار گفت  :از نگاٌ خیرٌ ِ ىچ گیران

ُ و بُ راٍُ حاج آقا-  کُ ىن شدو بدکارٌ تّ شدی ! البد ىنً کُ ٍر شب بساط صیغ
 تَيت تّ دین شيا حکيش چیُ؟... زاٍد

ً ٍای گستاخش . از این ٍيُ پررِیی بُ ستٌّ اِىدو جدی ِ شيردٌ شيردٌ تّ چش
 :گفتً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  54  

اگر ٍربار بُ رِت نيیارو چُ مجنی با خّدو ىی برو، دمیه نيیشُ خبر نداشتُ باشً چُ - 
فک ىی کنی نيی دِنً با چند نفر تیک ... کالٍی سرخّدت ِ پدر خدابیاىرزت ىی ذاری

ُ ت رفت ِ آىد دارن؟ تّ فرقت با اِنایی کُ حالمً ىیشن چیُ؟  ىی زنی؟ چند نفر خّن

 .صداو بنندتر شد؛ چیزی شبیُ داد

 کً بَت ىی رسً؟- 

 ...ىن- 

 .ٍیس رِ بنندتر فریاد زدو

نيی خّاو دیگُ ٍیچی بشنّو، این ىدت خینی خّب شناختيت؛ فقط بعِد این سفر - 
ٌ ی پدرت بشً  .خّنُ رِ خامی ىی کنی، نيی خّاو اِن دنیا شرىند

 :بغضش یک دفعُ ترکید ِ تند تند پشت سرًٍ گفت

 .ىن کاری نکردو، ىن با ٍیچ کس نیستً، بذار حرف بزنً- 

ُ ی پیش ىست از بغه دِست فرزاد  خینی دِست داشتً بنندتر فریاد بزنً ِ بگً ٍفت
ُ ی سکّت باال بردو  .بیرِن آِردنت؛ اىا فقط دستً رِ بُ نشان

ٌ دارت تکرار نشُ-   !ىًَ نیست، فقط یادت باشُ ٍر دفعُ این حرفای خند

 .با عجز نامُ کرد

 ...تیيّر- 

 .بی تّجُ چک رِ اىضاء زدو ِ با کندن برگُ، ىقابنش گرفتً

ُ ىّن جبتی بش10ُفردا ساعت -   . فرزاد ىیاد دنبامت، ىی خّاو صیغ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  55  

ُ ش کُ بُ صّرت گرد سفیدش جنٌّ دادٌ بّد پر از اشک  ً ٍای عسنی منز گذاشت چش
 .شد

ُ جان بُ سيت در حرکت کرد دستش رِی دستگیرٌ . رنجیدٌ بنند شد ِ با پاٍای نیي
 .فشردٌ شدٌ ایستاد

ُ خاطِر تّئُ، تّیی کُ چند سال عشق ىنّ ندیدی-  ىیگی چرا با . این ٍر بار اِىدنً فقط ب
شاید . کُ َىردو باشً...بقیُ؟ چّن ٍیچ ِقت ىحه تّیی کنارو نداشتً کُ حاىیً باشُ

 .بین بقیُ دنبال ردپایی از تّاو

 .نفس پرصدایی کشید ِ بُ سيتً چرخید

ىن برای تّ ٍيُ کار ىی کنً، تّیی کُ فرصت حرف زدن بًَ نيیدی، تّیی کُ ىطيئنً - 
ُ ایت شکستُ ىیشُ  .یُ رِزی این دیّار شیش

 .پّزخند زدو

 .ىطيئن باش برای تّیی کُ حرىت پدرشً نگُ نداشت شکستُ نيیشُ- 

 .مبی پر حرص گاز گرفت

اىشب این جا، تّ این اتاق خینی ... ٍیچ ِقت دل پایین تر از خّدتّ نشکن تیيّر- 
ُ در برای یُ مقيُ نّن آِارٌ بشن ِ بُ ٍر . شکستً ُ ت درب رِزیّ آرزِ ىی کنً کُ زن ِ بچ

 .کسی رِ بندازن االا تّ، تّیی کُ قنبت از سنگُ

ُ ٍای کفش ٍاش تّ گّشً . بدِن ىکحی درِ پشت سرش بست دِبارٌ صدای پاشن
 !خینی راحت نفرین کرد. پیچید

 .خّدکار رِ پرحرص رِی ىیز پرت کردو ِ بُ عقب تکیُ زدو
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کاش ىی دِنست ىن خینی . مبخند تنخی زدو کُ ِجّدو رِ پر از نااىیدی کرد! زن ِ بچُ
ُ ای نيی پیچُ یا گرىی ِجّد زنی رِ بُ  ُ او صدای بچ ِقتُ نفرین شدو کُ ٍیچ ِقت خّن

 .خّدش نيی بینُ

*** 

 گنبرگ

ُ رِی آىّزشگاٌ کيی ىکخ کردو ُ ٍا ىشخص بّد تازٌ کالس ٍا . رِب ُ خاطِر ازدحاو بچ ب
ٍرچند دقیقُ یک بار آٌ ىی کشیدو ِ بُ ریگ کّچکی کُ زیر پاٍاو غنط ىی زد . تياو شدٌ
با این اسً ِ رسً تازٌ، از این کُ ىبادا تیيّرخان سر از کارىّن دربیارٌ؛ حتی . خیرٌ بّدو

ُ ٍا نشان بدو  .جرئت نداشتً خّدی بُ بچ

دل تّ دمً نبّد تا ٍرچُ . کيی کُ خنّت شد با قدو ٍای کّتاٌ ِ آراو ِارد آىّزشگاٌ شدو
 .زِدتر تنَا آدو ٍای ىًَ زندگیً رِ ببینً

*** 

ٌ ای حرکت  ُ ش کُ سیخ بدِن ذر ُ جا کردو ِ بُ نیيرخ ژست گرفت ُ و رِ جاب ُ پای س
 .نشستُ بّد مبخند زدو

 .عکستً ىی دادی کافی بّد- 

 :بدِن تغییر حامتی مب زد

 .ىی خّاستً طبیعی باشُ- 

ُ ش از سرىا قرىز شدٌ بّد کردو ُ ٍای برجست ٌ ی سفیدش کُ گّن . نیً نگاٍی بُ چَر
ٌ ٍای بنند پرپشتش باب طراحی بُ یاد ىاندنی بّد ٌ اش با ىژ ً ٍای سبز تیر  .چش
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ٌ ی خّش فرىش رِ حرکتی داد ِ ىعترض گفت  :مب ٍای رژ خّرد

 بُ چی فکر ىی کنی؟!... چرا خشکت زدٌ- 

 :چشً ازش گرفتً ِ با بغضی کُ در گنّ ىاندٌ، دست بُ قنً بردو ِ گفتً

ٌ ی دمنشینت-   .بُ چَر

 .صّرتش رنگ غً گرفت

ٌ ی ىنّ ىی خّری؟-  ٌ ی دمنشینّ کسی کُ باید ىی دید ندید، تّ حسرت چَر  !این چَر

ُ ٍاش دست بُ قنً بردو کُ با مرزش خفیفی انگشت ٍاو رِ پس  برای کشیدن گّن
 .عصبی شدو. کشیدو

 .نيی تّنً طرح بزنً...بذار برای یُ رِز دیگُ- 

 .اخً کرد

 یاد ىحيد افتادی؟- 

 .ىحيد جزِی از دردٍای برسر آِار شدٌ بّد کُ خینی ِقتُ ىًَ نبّد. پّزخندی زدو

 .با ٍر قدو طّل ِ عرض اتاق رِ طی ىی کردو. نگاٌ دزدیدٌ بی قرار بنند شدو

 گنبرگ چیزی ٍست کُ بًَ نگفتی؟- 

آٍستُ رِی یکی از نیيکت ٍای دانش آىّزٍا . مبخند تنخی طعً دٍانً رِ زٍر کرد
ُ قدر این کالس ٍای درس بًَ آراىش ىی داد. نشستً  .چ

 !چشيات قرىزٌ- 

 .با مبی آِیزِن زىزىُ کردو
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 .دیرِز اِىدن اسباب خّنُ رِ قیيت گذاشتن، دِ ساعت بعدشً بردن- 

ُ و بّد. نگران بنند شد ُ ی جين  .ىنتظر اداى

چک ٍای دستش ...ٍنّز از ٍرىز خبری نشدٌ، نيی دِنً ىی خّاد تیيّر چی کار کنُ- 
 .بیشتر نگرانً ىی کنُ

 .دستی بُ دٍان برد

 !یعنی ىيکنُ دنبامتّن نیاد؟- 

 .نااىیدتر از قبه چشً رِی ًٍ فشردو ِ سر رِی ىیز گذاشتً

گفت تیيّر دیر یا زِد ىیاد .نيی دِنً، ىن فقط اِن چیزی کُ پدر گفتُ ىی دِنً- 
 .نيی ذارٌ دخترش تّ خّنُ باغ تنَا باشُ... دنبامتّن

 :با ىکحی دست رِی پیشّنیش گذاشت ِ ىتفکر پرسید. باالی سرو بی تاب ایستاد

شاید گذاشتُ اِن جا ... تیيّر اگر ىی خّاست شياٍا رِ ببرٌ، چرا خّنُ باغّ نقد نکرد؟- 
 .زندگی کنید

 .نیشخند زدو

ً تر از این حرفاست...عاطفُ-   .اِن بی رح

 ٍرىز بُ ىَرِ چیزی نگفتُ؟- 

 .سرو رِ باال گرفتً ِ عاقه اندر سفیُ نگاٍش کردو

ُ شّن کجاست، اگر-   ...دِ رِزٌ تنفنشّ جّاب نيیدٌ، ىا حتی نيی دِنیً خّن

 .رنگ پریدٌ ىتحیر مب زد
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ُِ حاىنُ کنُ بعد ِمش کنُ؟-   !نکنُ ىی خّاستُ ىَر

 .ىیگُ بابا قبالً بَش گفتُ ىّاظب باشُ... ازش پرسیدو- 

 .ِارفتُ رِی صندمی نشست

 پدرت چرا ىی خّاستُ پا تّ اِن عيارت بذاری؟... گنبرگ- 

 .پّفی کشیدو

 .کاش ىی دِنستً- 

ُ ای باز شد آینین چَار دست ِ پا با پستّنکی کُ در دٍان داشت ِارد . در با صدای تق
جانکی نحارش کردو ِ قبه از . با دیدن عاطفُ ذِق زدٌ بُ سيتش پاتند کرد. اتاق شد

 .این کُ بُ سيتش پرِاز کنً عاطفُ بغنش کرد

 :پارسا سرکی بُ داخه کشید ِ با مبخندی رِ بُ عاطفُ گفت

 .ببخشید نتّنستً بیشتر از این نگَش دارو- 

 .بنند ِ پراحساسی گفتً کُ نگاٍش بُ سيتً کشیدٌ شد« خامُ قربّنش برٌ»بی حّاس 

ٌ ی دندان نيایً، پرىحبت گفت  :با ىکخ طّالنی رِی خند

 .بیشتر ٍنرجّا سراغتّ ىی گیرن... از ىّقعی کُ تياو کالساتّ کنسه کردی- 

 :خجامت زدٌ ِ پرحسرت گفتً. مبخندو یک بارٌ ىحّ شد

 .گنبرگ نبّدن ِ اِىدن ِ نشستن سر کالسا ِ درس دادن خینی سختُ آقا پارسا- 

ُ ی آینین شد ِ نذاشت  مب باز کرد تا حرفی بزنُ کُ عاطفُ با صدای بنند قربّن صدق
 .بیشتر از این کنجکاِی کنُ
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ُ ای، آینین رِ  بی تّجُ بُ نگاٌ پرحرف پارسا بُ سيت عاطفُ رفتً ِ با ِمع ِ حس ىادران
 .بُ بغه کشیدو

بُ قدری ىن رِ دیدٌ بّد کُ با شعف سریع از بغه عاطفُ چرخید ِ تّ بغنً با ناز ِ خندٌ 
ُ ای خّدش رِ پرت کرد  .کّدکان

ٌ ش زدو کُ صدای نق نقش بنند شد ُ ی دمتنگی از مپ ٍای باد کرد تند تند . بـ ـّس
عطش عشقً نسبت بُ . ىحکً از پشت دست ٍای کّچک ِ تپنش بـ ـّسُ ىی زدو

 .آینین زیاد بّد

ُ ی  عاطفُ ٍین صداداری کشید؛ ٍيین کُ قصد گرفتن آینین رِ داشت با یک بـ ـّس
ُ ش عقب کشیدو ً تر از گّن  .ىحک

ُ ىّ کشتی-   .بدش بُ ىن...بچ

ٌ ٍای پرىعنی پارسا رِ فراىّش کردٌ بّدو کُ با مجبازی ابرِیی باال انداختً  جایگاٌ ِ نگا
 .ِ نچ بنندی گفتً

 .تّ ًٍ اگر بعِد یُ ىدت یُ فرشتُ کّچّمّ ىی دیدی بـ ـّسُ بارِنش ىی کردی- 

ٌ ای از در خارج شد رسيا حضّرش رِ نادیدٌ . پارسا بی قرار مبخنِد ىنیحی زد ِ با اجاز
 .گرفتیً

 !تازگیا زیادی درىّردت کنجکاِی ىی کنُ- 

 .بی حّاس بُ سيتش چرخیدو

 !کی؟- 

 ...پارسا- 
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 .دست از بازی با آینین کشیدو

 چرا؟- 

ُ ای بی تفاِت باال انداخت ِ رِی صندمی نشست  .شان

ُ شّ با اِن دخترٌ عّض کردٌ، برای کارای پاسپّرتتً خینی -  ىیگُ چرا شناسناى
 .کنجکاِی ىی کنُ

 .از اِمً بُ بابا گفتً کارای پاسپّرتيّ بُ پارسا نگُ- 

 :با آٍی اداىُ دادو

 .ىتاسفانُ تنَا آدو قابه اعتيادش بّد- 

 ٍنّز بُ ىَرِ نگفتی قرارٌ بری؟- 

سری بُ نفی تکان دادو ِ دِبارٌ حّاسً رِ با آینین پرت کردو تا سّال ٍای بی جّاب رِ 
 .تکرار نکنُ

ُ ٍاو قرىز شدٌ بّد ُ ی مباس بافتش رِ پایین تر کشیدو تا از عطر . مپ ٍاش از بـ ـّس یق
ُ ش بچشً  .عاشق قنقنک بّد... از خندٌ ریسُ رفت. تن کّدکان

ُ ٍا داشتً-   .کاش ىنً یکی از این فرشت

 .آٍی کشیدٌ بی طاقت از رِی صندمی بنند شد

 !اىیدِارو یکی از اینا با پدرش داشتُ باشی- 

ُ ی آینین خیرٌ شدو کُ . صدای بی رِح ِ نااىیدش دمً رِ مرزاند بُ نگاٌ ىعصِّو کّدکان
ٌ ی . آٍستُ با گردنبندو بازی ىی کرد ً ٍای کبّد ِ صّرت باد کرد یک محظُ یاد چش

پرغصُ سر باال بردو ِ . ىادرش افتادو کُ ٍربار پدر شکایتش رِ برعَدٌ ىی گرفت
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انگار . کاش ىی شد حرف ٍای زدٌ شد رِ پس گرفت کُ دمی شکستُ نشُ. نگاٍش کردو
 :فَيید بُ چی فکر ىی کنً کُ سریع برای تغییر حامتً گفت

 گنبرگ ىی خّای تا آخر آِارٌ باشی کُ تیيّر زنگ بزنُ؟- 

چرا ٍیچ ِقت اسيش فراىّش نيی شد؛ ٍيیشُ باید یک جایی یک ردپایی ازش ! تیيّر
 .پیدا ىی شد

 :بُ زِر مبی تر کردٌ آٍستُ گفتً

 .بابا ٍيیشُ ىی گفت ىی خّاد آبرِی دخترشّ ببرٌ... ىی خّاد اذیتيّن کنُ- 

 .آٍی کشیدٌ، دست بُ سینُ بُ نیيکتی تکیُ داد

نگران چی ... برای تّ کُ فرقی نيی کنُ، تا چند ىاٌ دیگُ کارات درست ىیشُ ىیری- 
 ٍستی؟

 :با صدایی کُ سعی بر کنترل مرزشش داشتً گفتً

ِرشکستی ... جّاب سّاالی ىنّ کی ىیدٌ؟ حرفایی کُ تّ اِن خّنُ چال شدٌ- 
 .چکای اىضاء شدٌ ِ ىَرِیی کُ ِارد این بازی شد... کارخّنُ

 :زیرمب ًٍ اداىُ دادو

 .ِ ىرگ پدر- 

 .از این تشّیش ِ نگرانی ناگَانیً ٍّل شد

 .ٍنّز کُ خّنُ باغّ دارید... خدا بزرگُ گنبرگ- 

ُ جا کردو  .پّزخند زدٌ آینین رِ تّ دست ٍاو جاب
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ُ ای کُ ٍیچی تّش نیست بُ چُ دردی ىی خّرٌ عاطفُ؟ نُ آب داریً حيّو کنیً، -  خّن
 .بُ زِر داریً نفس ىی کشیً... شبا از سرىا یخ ىی زنیً. نُ گاز داریً غذا بپزیً

 .ٍین بنندش با صدای آالرو گّشیً نذاشت بیشتر از این درِددمی کنً

دِبارٌ نتّنستً در برابرش ! از نگاٍش خّدو رِ سرزنش کردو؛ تازٌ فَيیدو چی شد
بُ ٍیچ ِجُ قصد درگیر کردن عاطفُ . خّددار باشً ِ حرف ٍایی کُ نباید ىی زدو رِ زدو

 .معنت بردٍانی کُ بی ىّقع باز ىی شد. رِ نداشتً

باِرش نيی شد در این . آینین رِ بُ سيت عاطفُ کُ ىتعجب خشکش زدٌ بّد کج کردو
 .بُ زِر دست باال آِرد ِ گرفتش. حد تیيّر بی رحً باشُ

 .گّشی رِ بدِن ىعطنی از رِی ىیز برداشتً

 .بالفاصنُ صدای نگران ىَرِ تّ گّشی پیچید

 .گنبرگ زِد بیا- 

 چی شدٌ؟- 

 .اگر دیر برسی شک ىی کنُ... ٍرىز زنگ زد گفت تا نیً ساعت دیگُ این جاست- 

ُ ی ِحشتناک بُ سيت  بدِن این کُ بذارو بیشتر از این اداىُ بدٌ، برای گرفتن یک فاجع
ُ ی ىتعجب گفتً  :کیفً پاتند کردو ِ با بـ ـّسُ بُ آینین رِ بُ عاطف

 .دعا کن عاطفُ... ٍرىز اِىدٌ... باید برو- 

. از شّکی کُ بَش آِردٌ شد؛ حتی تّان یک خداحافظی خشک ِ خامی ًٍ نداشت
ُ  خّبی تنبیُ ىیشً  .ىی دِنستً بُ ىّقعش برای این پنَان کاری از جانبش ب

*** 
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ُ ی آىّزشگاٌ تا خّنُ رِ بدِن گرفتن  بُ قدری ٍّل کردٌ بّدو کُ یک چَارراٌ فاصن
 .ىاشین یک نفس دِیدو

با ٍرقدِو پرشتابً زیر مب ذکر ىی گفتً تا ٍرىز برای اِن چُ کُ ىدت ٍاست ىنتظرش 
قنب ِ رِحً بی تاب حرف ٍای پدر بّد کُ چرا تیيّرخان کير بُ . بّدیً، اِىدٌ باشُ

ٍر چی بیشتر فکر ىی کردو کيتر بُ نتیجُ ىی رسیدو؛ ! نابّدی سرنّشت ىن بستُ
ٍنّز ًٍ بُ نبّدش؛ عادت ... کاش پدر بّد. درعّض استرسی بّد کُ بُ جانً افتادٌ بّد

 .نکردٌ بّدو

در بدِن این کُ دستً بُ سيت زنگ برٌ با تیکی . نفس زنان ىقابه در خّنُ باغ ایستادو
 .باز شد

 .پاٍاو سست تر شد، این یعنی ٍرىز زِدتر از ىن رسیدٌ

اِمین چیزی کُ نگاًٍ بُ سيتش کشیدٌ شد . ِارد حیاط نسبتا بزرگ خّنُ باغ شدو
ُ ی بزرِگ پر از گه پارک شدٌ بّد با تياو . ىاشین ىشکی رنگ ٍرىز بّد کُ ىابین دِ باغچ

پّمدارِی پدر ِ عّض کردن ٍای ىدل بُ ىدل، باز ًٍ اسً این ىاشین آخرین سیستً رِ 
 !نيی دِنستً

ٍيان یک ذرٌ اطالعات ًٍ ىحيد بُ زِر با دیدن ٍر ىاشین بًَ تّضیح ىی داد؛ تا 
ُ ی ِدىدٌ  رِزی پیش دِست ٍاش فالن ىدل ىاشین مّکس رِ با فالن ىاشین َمکنت

برعکِس ىن، ىَرِ اسً ِ ! اشتباٌ نگیرو، کُ ىبادا رِ حساب ندیدٌ بّدن ناىزدش بذارن
حتی ىدل تياو ىاشین ٍا رِ بدِن کً ِ کاستی ىی دِنست ِ ٍيیشُ ىحيد با افتخار 

ُ قدر ًٍ سر این ىسئنُ باًٍ  پیش ىن از زرنگی ِ ٍّش زیادش تعریف ىی کرد ِ چ
 !تفاًٍ داشتن
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اىا نيی دِنست اِن ىّقع ٍا ىن فقط نگاٌ ِ تياو دِست داشتنً پراید قدیيی بّد کُ با 
ُ ٍاش رِ پاک ىی کرد، ىن با  کنی قرض خریدش ِ ٍر بار کُ دستيال بُ دست شیش

بُ قّل عاطفُ دیّانگی ًٍ عاميی دارٌ؛ اىا . عشق از پشت پنجرٌ نگاٍش ىی کردو
ُ ٍا رِ پر کرد ُ ای بّد کُ خینی زِد فاصن  .دیّانگی نبّد، عامً کّدکان

ُ ی باغ کشیدٌ شد  .با دمی گرفتُ نگاًٍ بُ سيت اتاق سرایداری گّش

بُ خّدو تشر زدو ىگُ خّدت نخّاستی؟ اىا تُ . بدِن ٍیچ خداحافظی... باالخرٌ رفتن
ُ ی پدریً  دمً ىی دِنستً این ِسط ٍیچ دمتنگی نبّدٌ کُ اگر بّد تنَایِی ىن تّ خّن

 .زیاد حس نيی شد

آدو ٍای اِن اتاِق خامی خینی . نگاًٍ رِ گرفتً ِ با بی خیامی بُ سيت در پا تند کردو
 .ِقت بّد برای ىن ىردٌ بّدن

کفش ٍاو رِ بدِن ٍیچ سرِ صدایی درآِردو ِ آٍستُ از راٍرِ عبّر کردو تا بُ سامن 
 .پذیرایی برسً

از تنَایی ِ سختی کُ در . صدای ىَرِ کُ پر از درىاندگی بّد، خینی ِاضح شنیدٌ ىی شد
 .این ىدت، تّ این خّنُ گریبان گیرش شدٌ بّد ىی گفت

با قدو ٍای آٍستُ گّش ٍاو رِ بیشتر تیز کردو؛ تا بنکُ چیز بیشتری از حرف ٍاشّن 
ُ ٍا ایستادو ُ رِو کنجکاِتر زیر راٌ پن  .ىتّجُ بشً؛ اىا با دیدن ِضعیت غیرطبیعی رِب

ُ ٍایی رِ در جّاب ىَرِیی  ٍرىز ٍردِ دستش رِ پشت کير گذاشتُ بّد ِ تاکیدی جين
 .کُ با سر پایین شرىندٌ رِی ىبه نشستُ بّد ىی گفت

 .کيی قدو جنّ گذاشتً کُ صدا ِاضح تر شنیدٌ بشُ
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ٍيین کُ دارو با خّدو ىی برىت، بدِن ٍیچ ىراسيی ... قّانین اِن عيارت ٍيینُ- 
تازٌ مطف تیيّرخان بّد کُ نگفت طالقت بدو برای اِن ِرشکستگی پر . خینی ٍنر کردو

 .سرِصدای پدرت کُ جز آبرِریزی چیزی برای ىا نداشت

برای چیزی کُ ! برای ِرشکستگی پدر ىن سر خً ىی کرد. ىَرِ سرش رِ پایین تر گرفت
 !حاال ىنت ًٍ ىی ذاشت! تیيّرخان خّدش ىقصر بّد

ُ بنند عصبی گفتً  :کیفً رِ رٍا کردٌ، بی طاقت قدىی جنّ گذاشتً ِ با صدای نیي

ُ خاطِر کالٍبرداری شریکش بّد-   ...اِنً بُ مطف تیيّرخان کُ... آقا اگر ِرشکست شد ب

 !تازٌ ىتّجُ گندی کُ زدو شدو. پرغیظ ىَرِ نذاشت بیشتر از این اداىُ بدو« ىَرِی»

ً ٍای آبی ىتعجب ٍرىز گرفتً ِ مب زدو  :با شرىندگی نگاٌ از چش

 .ىن آقا رِ خینی دِست داشتً... ببخشید، دسِت خّدو نبّد- 

ٌ ی عصبی کرد ِ با برداشتن کالٌ شاپّی کالسیکش سری تکّن داد ِ رِ بُ ىَرِ  تک خند
 :کُ از این بی پرِایی ىن سرخ شدٌ بّد گفت

 !یادىُ گفتی تنَایی ِ کنفتات رفتن شَرشّن- 

ً نگاٌ تّبیخی بُ ىن کرد ِ با نازی بُ صدا گفت. نفسً حبس شد  :ىَرِ نی

پدر بزرگش کردٌ؛ ِصیتً کردٌ ٍيیشُ کنارش باشً تا ... یتیيُ... ىَرِ کسیّ ندارٌ- 
 .ازدِاج کنُ یا خّدش راٍشّ جدا کنُ

 .ٍرىز اخً کرد

ُ تری تّ اِن خّنُ -  پس بَترٌ سریع تر شٍّر کنُ؛ چّن تیيّرخان نيی ذارٌ آدو اضاف
 .بیاد
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 !چرا احساس ىی کردو محن ٍرىز طّریُ کُ انگار بَش دیکتُ شدٌ

ً ٍاش گرد شد ٌ ی بّرش گفت. ىَرِ چش  :با تابی بُ گردن ِ بازی با ىٍّای پیچ خّرد

 !ٍرىز این محن صحبت اصال بَت نيیاد- 

ُ ای ٍرىز رِی ىٍّای درخشان ىَرِ خشک شد ً ٍای شیش با محنی کُ . چرخش چش
ً رنگ گفت  :ٍيیشُ از ٍرىز ىبادی آداب سراغ داشتً با یک مبخند ک

ٌ ی یُ ٍيراٌ بُ ىا نيیدن... گنبرگ عزیزو-  اِن جا بُ اندازٌ کافی . نُ تیيّر نُ عيُ اجاز
ُ ت خً ِراست بشن این دختر الغرىردنی اصال چرا باید ٍيراٍت . خدىُ ٍست کُ ِاس

 بیاد؟

 .مفظی بّد کُ ٍيیشُ ىن رِ بُ ىرز انفجار ىی رسّند... الغرىردنی

با نفس عيیقی برای خاىّش شدن جّشش ِجّدو؛ ! سعی کردو خینی خّددار باشً
ُ ی ىَرِ دیدنی بّد کُ با اشارٌ سعی بر . اخً کردٌ دست بُ کير باریکً گذاشتً قیاف

ُ ی ٍرىز داشت  .درست کردن جين

 !با ٍيین چشيات کُ ٍيُ رِ برانداز ىی کنی فَيیدی ىن الغر ىردنی او؟- 

خب ىسنيًا خّدش ىی دِنست آدو بی نَایت چشً چرِنی ٍست کُ بُ این جسارت 
 .ىن فقط مبخند پنیدی زد ِ ابرِیی باال انداخت

 ...چشياو فقط رِی دخترای خّشگه ىی چرخُ! ِاقعا دست خّدو نیست- 

 :با چشيکی اداىُ داد

 .یکً خّشگه ِ تّ بغنی...اِِو- 
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حاال ىَرِ بّد کُ سرخ بشُ ِ . تّ بغنی رِ کشید ِ بُ سرتاپاو شرو آِرانُ نگاٌ کرد
ٌ ای بگُ« ٍرىز»  .حرص خّرد

ُ ای زد کُ بی نَایت جذاب ترش کرد  .ٍرىز از این حرص قَقَ

 :رِ بُ ىَرِ گفت

 .زشتای زبّن دراِز تّ بغنی بُ کارو نيیاد؛ ىن فقط تّ کاِر خّشگالو... نگران نباش عزیزو- 

 .دٍان ىَرِ از این ٍيُ ِقاحت ٍيسرجان باز ىّند

ٌ و نگیرٌ اگر ىحيد بّد یک بی میاقتی نصیب ٍرىز ىی کرد؛ شاید ًٍ . مب گزیدو تا خند
نيی دِنً چرا از این شیطنت ِ نگاٌ بی شرو ٍرىز بُ جای ناراحت شدن . گالِیز ىی شدن

ٌ و گرفت ِ شاید ًٍ مذت بردو  .بیشتر خند

ٌ ی خندانً کُ سعی بر کنترمش داشتً، شد  .ىَرِ ىات چَر

ٌ ی ىن بّد گفت. اخً کرد ٌ شد ٌ ی خّرد  :با کيی ىکخ رِ بُ ٍرىز کُ حّاسش بُ خند

 .جایی رِ ندارٌ... ِصیت پدرىُ... ىن با ىَرِ ىی ىّنً- 

 :ٍرىز دِبارٌ دست بُ سینُ نگاٍش کرد ِ با خّنسردی تياو گفت

 .ٍرطّر خّدت دِست داری... باشُ- 

 :کالٍش رِ گذاشت ِ با عقب گردی اداىُ داد

 !کارای طالقّ ىیدو ِکینً انجاو بدٌ- 

صدای جدی ِ پرصالبتش، دیگُ ٍیچ اجری از شّخی ! راحت تر از این اىکان نداشت
 .نداشت
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 .رنگ ٍردِ پرید ِ با بَت بُ ٍرىز کُ قصد بیرِن رفتن داشت خیرٌ شدیً

 :محظُ آخر با چرخشی بُ سيت ىن گفت

 .ىتاسفً از این کُ نيی تّنً در رکابت باشً- 

ً ٍاش تا آخرین حد گرد شدٌ بّد کرد ً نگاٍی بُ ىَرِ کُ چش ٌ ش گرفتُ بّد؛ . نی خند
ُ تری از در خارج شد« بُ اىید دیدار»اىا سری تکان داد ِ با گفتن   .بدِن حرف اضاف

ٌ ی ِحشتناکی بُ جانً افتاد بُ غیر از اجرا شدن ِصیت پدر؛ ىی خّاستً قبه از . دمشّر
بُ ٍر قیيتی شدٌ باید بُ اِن عيارت . رفتن، فرصتی برای نابّدی تیيّر داشتُ باشً

 .معنتی ىی رفتً

 .باید از صفر شرِع ىی کردو. آًٍ دراِىد

ٌِ ىَرِ کُ بُ یک نقطُ خیرٌ شدٌ بّد، جگرو رِ بیشتر سّزاند شاید فقط ىَرِ . آ
ُ قدر سخت ىی تّنُ باشُ حق داشت برای نگُ داشتن این . ىی دِنست بی کسی چ

 .زندگی کُ پدر بَش دادٌ بّد، خّدش رِ بُ آب ِ آتش بزنُ

بُ سيتش رفتً تا حداقه با حرف، کيی دل داریش بدو، از این کُ تیيّر ىا رِ حتيا 
 .ىی برٌ ِ نيی ذارٌ عرِس آریایی ٍا بُ گدایی بیفتُ

... عادتی کُ خینی ِقت پیش ترک کردٌ بّد. رِی زىین نشستُ، بُ جنّ خً شدٌ بّد
عادتی کُ از رِزٍای پرِرشگاٌ در فکر ِ ذٍنش ىّندٌ بّد ِ با تذکرٍای پی درپی پدر 

 !ترک شدٌ بّد تا در ىّاقع خاص فقط خانيانُ رفتارکنُ

 .سست ِ بی رِح سر باال آِرد. بُ سيتش خً شدو

ُ  ش ِارد . نگاٌ عسنیش خاىّش شدٌ بّد ِ نااىیدی در اِن ىّج ىی زد فشاری بُ شان
 .باز ًٍ ٍیچ عکس امعينی نشان نداد. کردو
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ُ ٍات بی خیال . کنارش آٍستُ نشستً ِ زانّ بُ بغه گرفتً بد نیست گاٍی کنار غص
 .عادت ٍات بشی؛ تا بنکُ فکر ِ ذٍنت آراو بگیرٌ

 .بعِد کيی سکّت صدای بغض دارش دمً رِ مرزاند

 .خینی راحت ىی خّاد طالقً بدٌ- 

 .این کارِ نيی کنُ- 

ٌ ی اِن آب نيی خّرٌ... آقا ٍيیشُ ىی گفت حرف تیيّر یکیُ-   .ٍرىزو بدِن اجاز

ُ قدر دِِست دارٌ-   .تیيّرخان حتيا ىی دِنُ ٍرىز چ

 .پّزخندش صدادار بّد

ُ خاطِر اخالق ٍرىز، آقا جاىّنّ عّض ...ٍرىز ٍيُ رِ دِست دارٌ-  گاٍی فکر ىی کنً ب
 .کرد

 :با نیً نگاٍی اداىُ داد

 .شاید نيی خّاست تک دخترش دِبختُ بشُ- 

زندگِی ىن ِ ىَرِ . ىنحرف کردن ذٍنش از اتفاقاتی کُ ٍنّز نیفتادٌ کاِر سختی بّد
خینی دِست . شاید شباٍتی بُ ًٍ نداشت؛ اىا با یک تصيیً بُ ًٍ گرٌ خّردٌ بّد

ِِ بی سرپرست رِ قاطی این بازی کرد  .داشتً آخرش رِ بفَيً کُ چرا پدر ىَر

ٍرىزی کُ تّ فرنگ بزرگ شدٌ؛ . شاید پدر ِاقعًا بیشتر از تیيّرخان، ترس از ٍرىز داشت
 .اىا ٍنّز ًٍ نسبت بُ جنس ىخامف چشً ناپاک بّد

ٌ ی بنندو رِ از . نگاٌ ِ محن چند دقیقُ پیشش رِ بُ خاطر آِردو نتّنستً جنّی خند
 .این شیطنت بگیرو
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با دیدنً حتيا رِز خّاستگاری فراری ... خب شایدو ىی دِنستُ ىن بُ کار ٍرىز نيیاو- 
 .ىی شد

 .مبخند درد آِری زد

ُ ست-   !شایدو ىی دِنستُ دمت گرِی یکی دیگ

قصد خرد کردن ىن رِ . باز ًٍ کنایُ زد. ىیان خندٍای بنندو یک بارٌ سکّت کردو
 .داشت؛ ىنی کُ با بّدنش ىحيد رِ فراىّش کردٌ بّدو

 .یک دفعُ از کنارش بنند شدو کُ دستً رِ چنگ زد

 .ىنظّری نداشتً- 

 .بُ سيتش براق شدو

... از ىّقعی کُ پا تّ این خّنُ گذاشتی درست از دِسال پیش قید ىحيدِ زدو- 
 .ىحيدی کُ با دیدن یکی دیگُ ٍيُ چیزِ یادش رفت

 .بغض کردو

 !یادش رفت ٍيیشُ خانً کّچّمّ بّدو، با دیدن تّ شدو خّاٍر- 

ً ٍاو چکید  .یک قطرٌ اشک از چش

ً ِزبّن زدن، چیزیّ حه نيی کنُ-   .زخ

ً ٍاش ىی بارید. مب گزید  .شرىندگی از چش

 .فکر نيی کردو این قدر سریع بُ ًٍ بریزی... زخً زبّن نبّد- 
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ُ ٍا پاتند کردو دِست نداشت باِر کنُ ىن آدىی . دستش رِ پس زدو ِ بُ سيت پن
نیستً کُ با یادآِری یک زخً کَنُ خرد ِ شکستُ بشُ؛ اىا ٍربار نیش کالىش قنبً رِ 

ٌ ای رِ . بُ درد ىی آِرد ُ ی چند سال پیش نبّدو کُ ٍنّز عشق پّسید ىن دختر بچ
ُ ی قنبً بُ یادگار نگُ دارو؛ اىا این رِ خّب فَيیدٌ بّدو ىَرِ ٍر زىان کُ احساس  گّش

ىحيد برای ٍيیشُ باید فراىّش ! حقیر بّدن ىی کرد، سعی بر شکستن ىن ًٍ داشت
ىن ٍنّز ًٍ . دیگُ اجازٌ نيی دادو دِبارٌ با رفتنش غرِر ىن نشانُ گرفتُ بشُ. ىی شد

گنبرگی کُ خینی ِقتُ بزرگ شدٌ بّد . گنبرگی کُ عزیز دل پدر بّد. گنبرگ کَکشان بّدو
 !تا از آدو ٍای ناىَربان اطرافش انتقاو تياو بد بّدن ٍای عامً رِ بگیرٌ

*** 

 بخش سّو

ٍر چند دقیقُ یک بار خّدش رِ جيع ىی کرد تا از سرىای ِجّدش کاستُ بشُ؛ اىا 
ٌ ش از سرىا باز ًٍ نشان از یک سرىاخّردگی ِحشتناک بّد ٌ ی سرخ شد تاپ . چَر

صّرتی دِ بندش کُ از زىان خارج شدن از خاک ایران نيایان شد باعخ تعجب ِ 
ٌ ٍا چند برابر ىی کرد. تيسخر خینی ٍا بّد . حتی فین فین گَگاٍش حرصً رِ از این نگا

نگاٍی کُ ىتعجب بُ ىن پامتّپّش کُ حتی سرو از کالٌ شاپّیی کُ گذاشتً گرو بّد ِ 
ُ ی بادی پّشیدٌ بّد؛ اىا ىصرانُ برای دیدٌ شدن  فرزاِد سرىایی کُ کاپشن چند الی

دِست نداشت ىانتّ کّتاٌ بافتش رِ بُ تن کنُ ِ ىحه یک شی بی ارزش رِی دست 
 .آِیز کردٌ بّد

ٌ ٍا بی تفاِت باشً تا ٍيین االن بنیط برگشت رِ براش نگیرو  سعی کردو نسبت بُ نگا
ُ ی آزادی داشتُ باشُ ُ ی بعد کيی جنب  .تا دفع
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فرزاد کُ کالً از اِل جنّتر از ىا چيدِن ٍا رِ حيه ىی کرد تا ىبادا چشً تّ چشيش 
بیفتُ ِ عجیب ًٍ عننًا از ىحضر تا این جا سعی بر نادیدٌ گرفتنش داشت؛ بُ طّری کُ 

 !شک کردو، چرا ىَتاب اعتراض بُ این بی احتراىی نکرد؟

ًِ رِی پیشانیش پررنگ بّد ٌ ی ىَتاب اخ نيی خّاست قبّل . ٍنّز ًٍ از انتخاب دِبار
ىَتابی کُ ٍنّز چند ساعتی نیست کُ برای بار . کنُ چنین دختری ٍيراٍيّن شدٌ

ً ٍای صّری کاری شد تا کسی شک نکنُ  ٌ او برای این ىراس ُ ی چند رِز چندو صیغ
ُ ی دِست ِ ... تیيّرخان تنَاست تیيّرخانی کُ آِاز ىجنّن کردنش خینی ِقتُ زىزى

اىا حیف کُ ! در عجبً فرزاد کُ باید بَتر ىی دِنست، چرا ٍر بار ىَتاب؟. دشين شدٌ
درک نيی کرد ىن بیشتر از ٍيُ بُ بّدنش، اِن ًٍ بُ عنّان دِست ِ شریک تخت چند 

ُ او زجر ىی کشً شریکی کُ پاش بُ اِن جا نرسیدٌ مّندی ِ نازش برای چند شب . سام
 .کاسبی بیشتر شرِع ىی شد؛ تا ىبادا ىیان دخترٍای رنگارنگ فکّری کً بیارٌ

صدای تق تق کفش ٍاش بین صدای ازدحاو جيعیت ِحشتناک ترین آٍنگ ىی تّنست 
بارٍا بَش گفتُ بّدو صدا تنَا چیزیُ کُ ىی تّنُ خینی راحت عصابً رِ بُ بازی . باشُ
 .بگیرٌ

ُ قدر . با دیدن راٍنيای خرِج، آٍستُ دستش دِر بازِو حنقُ شد مغزش دست ٍاش چ
ٌ ش کُ با ٍر بار، باال پایین شدن ! تَّع آِر بّد دِست داشتً از عطر تند تحریک کنند

 .دستش بیشتر ىی شد عق بزنً

چشً رِی ًٍ فشردو تا ىیان جيعیت ترش رِیی نکنً؛ فقط با فشار کّتاٍی بُ بازِی 
ُ ی دستش باز شد  .مختش، خّد بُ خّد حنق

 .بذار حداقه جنّی بقیُ ِانيّد کنیً باٍيیً- 
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برای حرص ِ بی تّجَی ىن ایستاد . بی اٍيیت بُ محن دمگیرش قدو ٍاو رِ تندتر کردو
 .ِ ىحکً پاش رِ بُ زىین کّبید

خیال ىی کرد ! پّفی کشیدو، از بزرگ بّدن فقط قد بنند کردٌ بّد؛ با چاشنی عریان بّدن
 !ىنتظرش ىی ىّنً تا نازش کشیدٌ بشُ

نگاًٍ بُ سيت ىغازٍای ىارک دار داخه فرِدگاٌ کُ بنرٍای تبنیغاتی شّن جذاب تر از 
ٌ ٍا بّد، کشیدٌ شد  .خّد فرِشگا

ٌ ی فرزاد، یک دفعُ بُ . با ىکخ طّالنی ایستادو چند قدو جنّتر بّدو کُ بی تّجُ بُ اشار
 .سيت ىَتاب کُ ىنتظر عکس امعيه ىن بّد چرخیدو

ٌ  ش نشست؛ اىا ِقتی از بازِش ىحکً گرفتً ِ بُ سيت  مبخند ىحّی رِی چَر
ٌ ٍا راٌ کج کردو  ٌ ی»فرِشگا پر بَتی گفت؛ اىا شه ِ نرو بدِن ٍیچ اعتراضی « چی شد

 .ٍيراًٍ شد

 .از قدو ٍای بنندو صدای تق تق کفش ٍاش بیشتر شد

 .ىن نيی تّنً تند بیاو... تیيّرخان یّاش تر- 

ُ رِی اِمین فرِشگاٌ بزرگ مباس ِ کفش ایستادو با دیدن . بی تّجُ بُ غرغرش رِب
 .مباس ٍای پشت ِیترین حیرت زدٌ تیيّری گفت ِ ىحّ ىانکن ٍا شد

داخه ىغازٌ شدو ِ با زبان ترکی استانبّمی رِ بُ دختر جّانی کُ ىتصدی بّد، جنس 
 .ىّرد نظرو رِ خّاستً

 :بُ ىَتاب کُ ٍاج ِ ِاج پشت سرو قرار گرفت اشارٌ کرد

 برای ایشّن؟- 
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ً نگاٍی بُ تاپ تنش اداىُ داد. کُ با سر تایید کردو  :با نی

 .پامتٍّای زیبایی ًٍ داریً- 

ُ ای ایستاد ٌ  ش ىتّجُ ىنظّرش شد ِ با اخً غنیظی گّش  .ىَتاب از نگاٌ ِ اشار

ُ ی  ُ خاطِر ٍيین خّاستً بُ سنیق ً بند مباس حتيا سرىا ىی خّرٌ؛ ب ىی دِنستً با این نی
ىتّجُ شد . با مبخند رضایت بخشی اشارٌ کرد تا ٍيراٍش برو. خّدش چند ىدل بیارٌ

ٌ ای اٍيیت بُ ىخامفت ِ نظر ىَتاب نيیدو کُ با پرچانگی از برند ىعرِف جنس ٍا  ذر
 .ىَتاب ًٍ کنجکاِ، بدِن این کُ بخّاو ٍيراًٍ حرکت کرد. ىی گفت

ُ ی کفش ٍا اشارٌ  دخترک دستی زیر ىٍّای ىشکی براقش کشید ِ با دست بُ قفس
 .ىَتاب بالفاصنُ مب برچیدٌ بُ بازِو چسبید. کرد

ُ بنند دِست نداری! خّدو کفش داشتً-   .ىی گفتی کفش پاشن

ٌ ش بُ قدری از باال ىظنّو شدٌ بّد کُ دل ٍرکسی رِ سریع  ً ٍای عسنی آرایش شد چش
 :نرو ىی کرد؛ اىا با اخيی کُ ٍيیشُ حساب ىی برد گفتً

 .این چند سال باید ىی فَيیدی کُ ٍربار رِی عصابً راٌ نری- 

 ...تیيّر- 

 .محنش پراز گالیُ بّد

 .دِست ندارو تا آخر سفر این کفشا سٍّان رِحً بشُ ... سریع تر یکیّ انتخاب کن- 

تحيه این ٍيُ ىعطنی از تّان ىن . با ِسّاس نگاٍش رِ رِی ىدل ٍا ىی چرخّند
 .خارج بّد
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ُ دارش کردو ُ ٍای قرىز پاشن ً نگاٍی بُ چکي ُ  ش درحد یک کّدک . با تاسف نی سنیق
 !ناٍياٍنگ ِ جنف... دِسامُ بّد

ٌ ای برداشتً ِ آىرانُ ىقابنش گرفتً ً بّت دخترانُ قَّ  .کنارش زدو ِ خّدو یک نی

 !از باال تابستّن از پایین زىستّن!... چکيُ با تاپ؟- 

ٌ ش گرفت ِ پرصدا قَقَُ زد  .با حرکت آٍستُ ِ پرنازی کفش رِ گرفت. خند

 !تَّاو بندی ٍا... از دست تّ تیيّر- 

 .چنان اخيی کردو کُ در محظُ ساکت شد. این دختر زیادی ِقیح بّد

 .زِد باش انتخاب کن- 

دخترک فرِشندٌ ًٍ با چند دست پامتّ اِىد کُ رنگ صّرت ىَتاب از حرص بیشتر 
سرخ شد؛ اىا با تياو اعتراضش چند جفت کفش ِ پامتّ انتخاب کرد کُ بدِن چرایی 

 .حساب کردو ِ دست پر بیرِن اِىدیً

 .این بار با خّشحامی دستً رِ چنگ زد ِ از بازِو آِیز شد

 .تّ بَترینی... ىينّن تیيّر- 

ِ تر از این حرف ٍا بّد. این بار ىانع ابراز احساساتش نشدو بُ حساب . این دختر پرر
این کُ این دمبری ٍا ىن رِ نرو ىی کنُ ٍر بار کار خّدش رِ تکرار ىی کرد؛ شاید ًٍ از 

 .زرنگیش بّد کُ خّدش رِ در این حد حقیر ىی کرد

فرزاد با براندازی بُ سرتا پای ىَتاب ِ پالستیک ٍای تّ دستش مبخند کً رنگی زد ِ با 
 .چشيکی سری بُ تایید تکان داد

*** 
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ٌ ش سریع بُ . ىاشین فکّری دقیقًا جنّی در فرِدگاٌ پارک شدٌ بّد با دیدن ىا، رانند
 .کيک فرزاد اِىد ِ ٍاکان ىشاِِر فکّری، تند بُ سيتيّن قدو برداشت

 :با تعظیً کّتاٍی صاف ایستاد ِ با خّشحامی ىصنّعی کُ فقط ىن ىتّجُ شدو، گفت

آقای فکّری اصال فکر نيی کردن شيا ... قدو رنجُ کردین... سالو آقای آریایی- 
 .دعّتشّنّ قبّل کنید

 :بُ یک سالو خشک ِ خامی بسندٌ کردو کُ رِ بُ ىَتاب اداىُ داد

 .خینی خّشحال شدو فَيیدو قرارٌ شيا ًٍ بیای... سالو خانً زیبا- 

 !پس خبر داشت

ٌ ی نگاٌ طّفانیً شدن؛ فَيیدن چُ گندی  پّزخند صداداری زدو کُ ٍردِ رنگ پریدٌ خیر
ىی دِنستً یکی از شب ٍای اختصاصی ىَتاب، با ىشاِِر فکّری سپری شدٌ ِ ! زدن

 .بابتش پّل زیادی بُ جیب زدٌ

ىَتاب سریع نگاٌ گرفت ِ ىٍّای مـ ـختـ بنندش رِ عصبی صاف کرد ِ رِ بُ ٍاکاِن 
 :سرخ شدٌ، گفت

ُ جا باشً... چند رِزی ایران نبّدو-   .نيی تّنستً ٍيراٌ تیيّرخان ٍي

ً رنگی بُ جّابش زدو ُ ٍای دِسامُ بی ربط جّاب داد کُ بعدًا . مبخند ک دقیقًا عین بچ
ُ قدر صداش مرز داشت! انکار کنُ  .از ترس چ

. بدِن حساب کردن ٍاکان کُ قصد راٍنيایی داشت، جنّتر با گاو ٍای بنند حرکت کردو
 .فرزاد ًٍ سریع در عقب ىاشین رِ باز کرد تا بشینً
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ٌ ی . خّدش ًٍ صندمی جنّ نشست رانندٌ ًٍ ىستاصه ایستادٌ بّد کُ با محن گزند
حرکت »:قبه از این کُ ٍاکان بُ خّدش بیاد رِ بُ رانندٌ گفتً. فرزاد دستپاچُ نشست

 .«کن

ِمی بُ سرعت ٍاکان خّدش رِ رسّند ِ قبه از حرکت ىاشین، سرش رِ از داخه 
ٌ ی پایین رانندٌ تّ آِرد  .پنجر

 .بُ امتياس افتاد

بذارید ... آقای فکّری بفَين این جّری ازتّن استقبال شدٌ ىنّ اخراج ىی کنن- 
 .سّءتفاًٍ شدٌ... ٍيراٍتّن بیاو

 .حتی زحيت کج کردن گردن رِ ًٍ بُ خّدو ندادو

 ...حسابت باشُ با خّد فکّری؛ ِمی- 

 .با ىکحی سر چرخّندو

ً ِرِ با ىنُ، تا یادش بيّنُ خبرکشی نکنُ-  ٌ ی بی چش  .حساب اِن دختر

 .تیيّرخان ىن فقط گفتً قرارٌ باٍاتّن بیاو- 

: پّزخندی بُ ىَتاب کُ ىضطرب کناِر ٍاکان خً شدٌ بّد زدو ِ رِ بُ رانندٌ گفتً
 .«برِ»

 .ٍردِ نااىید ایستادن کُ رانندٌ با گازی از کنارشّن گذشت

 .فرزاد پّف صداداری کشید ِ بُ سيتً کج نشست

 ىی خّای چی کار کنی؟ بنیط بگیرو برگردٌ؟- 

 !خّدو ىی دِنً چی کار کنً- 
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ُ رنگ شدٌ عذرخّاٍِی کّتاٍی کرد ِ صاف نشست  .رنگ ب

از قبه ًٍ حدس ىی زدو اِىدنش رِ بُ . فعالً ىَتاب رِ برای ىَيانی فکّری الزو داشتً
ُ خاطِر ٍيین بُ آژند تاکید کردو؛ فقط ٍاکان بُ استقباميّن بیاد. ٍاکان اطالع ىیدٌ . ب

ُ ی بی فکر، خّدش راٌ رِ براو بازتر کرد ىی دِنستً فکّری برای این کُ بَانُ . با یک جين
 .دستً ندٌ بالفاصنُ اخراجش ىی کنُ

ُ ای نداشت ِ درصد باختش  با اخراج شدن ٍاکان، فکّری دیگُ سر ىیز، قيارباز حرف
ُ ی ٍاکان دیدنی بّد. بیشتر ىی شد ُ  ش از اخراج ناخّاست بی صبرانُ ىنتظر دیدن . قیاف

ٌ ی بیرِن شدو ٌ  بُ ىنظر  !اِن محظُ، با مبخنِد ىحّی خیر

ٌ ی این بازی... فکّری ٌ و! دِىین ىَر  .رفیق ِ یار قدیيی پدِر جّان ىرگ شد

*** 

حتيا خبر . حدس زدنش زیاد سخت نبّد. تّقع استقبال بی نظیری رِ از فکّری داشتً
ترس بُ جانش افتادٌ بّد، از . بَش رسیدٌ چُ بر سِر کَکشان ِ تک دخترش اِىدٌ 

ىنی کُ سال ٍاست دِر دِست ٍای پدر رِ خط کشیدٌ بّدو ِ حاال یکی یکی سراغشّن 
 .ىی رفتً

با گاو ٍای بنند ِ ىحکً، بدِن تّجُ بُ باغ سرسبز اطراف از ىاشین پیادٌ شدو ِ بُ 
ُ ی ِیالیی فکّری قدو برداشتً فرزاد ًٍ پشت سرو؛ ىحه یک بادیگارد . سيت خّن

 .حرکت ىی کرد

ُ ای ایستادٌ بّدن ِ با دیدن ىن  نیازی بُ راٍنيایی ىستخدو ٍا نبّد کُ ٍرکداو گّش
 .خً ِ راست ىی شدن
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ٌ ىّن برای دیدار دِست پدر چند رِزی  ُ نفر ٌ ی س سال ٍای زیادی گذشتُ بّد کُ خانّاد
خاطراتی کُ با تياو دِر بّدنش برای ىن ٍنّز ًٍ تازگی . بُ این شَر سفر کردیً

ُ ی قنبً ازش نگَداری ... داشت خاطرات شیرینی کُ ىحه یک گٍّر گران بَا گّش
ِ سال ٍاست با ٍيان خاطرات خّش، این زندگی . ىی کردو تا ىبادا رِزی فراىّش بشن

ٌ ی ىا . سرتاسر بی ىَر رِ بُ دِش ىی کشً خاطرات شیرینی کُ خینی کً برای خانّاد
 .اتفاق افتاد ِ رِزگار خینی ناجّانيردانُ بُ یادگاری تنخی تبدیه کرد

ُ ای  با ِرِد بُ کاخ فکّری، دختر ریزنقش ِ زیبایی برای گرفتن پامتّ جنّ اِىد ِ با مَج
. اعتنایی بُ ىنتظر بّدنش برای گرفتن پامتّ نکردو. شیرین ِرِدىّن رِ خّش آىد گفت

ُ داری یک ىانتّ سبک  دخترک بُ قدری ریزنقش ِ ضعیف جحُ بّد کُ گيان نکنً تّان نگ
فرزاد کُ از ! ِزن رِ داشتُ باشُ چُ برسُ بُ پامتّی ىن کُ سنگینی زیادی داشت

نگاٍش ىشخص بّد ٍيین فکر رِ دارٌ، دمسّزانُ کاپشنش رِ درآِرد ِ بُ دست 
پّزخندی بُ این دل رحيی بی ىّرد زدو ِ این بار ىنتظر . دخترک کُ ذِق زدٌ گرفت، داد

 !ایستادو تا بُ رسً ادب بُ داخه راٍنياییً کنن

ٌ ای کُ مباس رسيی داشت خّدش رِ با چند گاو، سریع بُ  پسر جّان ِ خّش چَر
ُ پتُ پشت سر ًٍ گفت. سيت ىا رسّند  :با رنگ پریدگی ىقابنيّن ایستاد ِ با تت

اِىدنتّن رِ باید جناب ٍاکان اطالع ىی دادن کُ از طرف ... ببخشید آقا ىعطه شدین- 
 ...ىا... کّتاٍی از طرف ىا نبّدٌ... ایشّن تياسی نداشتیً

 !دستً رِ باال بردو تا بیشتر از این اداىُ ندٌ، ٍاکان بُ ىّقعش تنبیُ ىی شد

 :ىیان کالىش با صدای دِرگُ شدٌ گفتً

 کجا باید برو؟- 
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ً ٍاش گرد شد ِ با کيی ىکخ کُ ىشخص بّد از تعجب زیادٌ  ی پشت «بنُ، بنُ»چش
 .سِرٍيی گفت ِ با دست بُ سيت راست سامن پذیرایی اشارٌ کرد

ٌ ٍای کّدکانُ؛ ىحه یک ىّسیقی . با ٍر قدو خاطرٍا تداعی ىی شدن صدای خند
ُ ی . دل انگیز در ذٍنً تکرار ىی شد سنی نداشتً کُ آخرین بار ٍيراٌ پدر پا بُ این خّن

ِیالیی کُ دست کيی از کاخ نداشت گذاشتُ بّدو؛ اىا ٍنّز ًٍ نسبت بُ چند سال 
ًٍ ... ِ این اتفاق ًٍ خینی خّب بّد. قبه، ٍيان ىعياری ِ سبک چیدىان رِ داشت

 !خینی تنخ

در با تعظیً بنند باالیی از جانبش باز شد ِ با صدای رسا اسيً رِ برد کُ نگاٌ ٍيُ ىیِخ 
 .ِرِدو شد

فکّری ٍيراٌ پسِر گردن کنفتش ِ ٍيسر ترک زبانش کُ زیباییش زبان زِد تياو 
ٌ ای ٍاش بّد ایستادن تا ىا ِارد سامن باشکٍّش بشیً ً دِر گذر عير، از بزرگ شدن . ٍ

ُ ی ٍيسِر بی نقصش کاىالً ىشَّد بّد ٌ ی شکست ً بازی بچگی ٍاو ِ چَر ٍ. 

ُ ی نُ چندان دِر بُ سيتً پا تند کرد . اِمین گاىی کُ بُ داخه برداشتً، فکّری از فاصن
ُ رنگ شدن ِ بَتش از دیدنً قابه کنترل نبّد ٍنّز ًٍ ىحه گذشتُ چاق ِ . رنگ ب

خّشتیپ بّد؛ اىا با کيی ىّی سپید کُ جذابیتش رِ با این سن ِ سال چند برابر کردٌ 
 .نگاٍش ىضطرب بّد! بّد؛ انگار گذر زىان ٍیچ تاجیری نداشتُ

 .ىقابنً ایستاد ِ با شعف سرتاپاو رِ برانداز کرد

 !اصال باِرو نيیشُ... تیيّر خّدتی؟- 

 .آٌ پرحسرتی کشیدٌ، اداىُ داد

ُ قدر شبیُ پدرت شدی-   .حیف کُ نبّد بزرگ شدن پسرشّ ببینُ... چ
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دست ىشت کردو تا ناخّاستُ نکّبً . فکً از بُ زبان آِردن اسً پاک پدر ىنقبض شد
 .رِی صّرتی کُ پنیدیش بُ سیاٍی شیطان بّد

ٍيین کُ دست ٍاش رِ باال برد تا بُ آغّش بکشً، دست راستً رِ بُ ىعنی ایست باال 
ُ رنگ شد. بردو  .تّقع چنین برخّردی رِ نداشت. از ِاکنشً بیشتر رنگ ب

 .سریع با مبخند، کج شدٌ پشت سرو ایستاد

 .چرا پامتّتّ آِیز نکردن؟ بدٌ بُ ىن پسرو- 

نیشخندی بُ فرزاد کُ اخً کردٌ کنارو ایستاد بّد زدو ِ دست ٍاو رِ از دِ طرف باز 
ٌ ش رِ . ٍیچ اعتراضی نکرد. کردو تا خّدش زحيت درآِردن پامتّو رِ بکشُ رنگ چَر

ً نگاٌ کّتاٍی بُ اطراف کرد کُ خدىتکارٍا با . بُ سرخی بّد؛ ِمی عجب خّددار بّد نی
ٍيسرش کُ اسيش رِ بُ خاطر ندارو با . نگاٍش سریع ترسیدٌ سر پایین گرفتن

 .سرزنش رِ برگرداند

 .با دِدمی زیاد، قدىی جنّتر گذاشت ِ سيت راستً ایستاد

مبخند فرزاد از . عرق از سر ِ رِش ىی بارید. بُ سختی درگیر درآِردن آستین اِل شد
ُ ی کً حس شدنی بّد  .این خرد شدن برای ٍردِی ىا مذت بخش بّد. فاصن

 :ٍيین طّر کُ تالش ىی کرد گفتً

 !یادو نيیاد تا حاال خبرچین بُ استقبال ىَيّن فرستادٌ باشً- 

ُ  رِ گرفت  :ایستاد ِ با ىکحی، کنای

 !خبرچین؟- 
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حتيا ىی دِنی تیيّرخان خّش ندارٌ ... چند سامُ ىنّ ندیدی؛ ِمی خّب ازو شنیدی- 
 .جاسّسیشّ کسی بکنُ

 .نفسش گرفت

 ...ىتّجُ ىنظّرتّن نيیشً تیيّرخان- 

 :ىچ گیرانُ نگاٍش کردو کُ ساختگی بُ اطراف سر چرخّند ِ ىتعجب گفت

 !بُ استقبامتّن نیّىد... ٍاکان کجاست؟- 

خّدش رِ بُ . پّزخند زدٌ، نگاٌ گرفتً ِ دستً رِ باالتر بردو کُ کارش سخت تر شد
 !نفَيیدن ىی زد

... نيی خّاو این چند رِز چشً تّ چشً یُ آدو خبرچین بشً... آِیِز گّشت کن- 
ُ شّ ِاگذار ىی کنً بُ خّدت ُ قدر عرضُ داری... تنبی  !ىی خّاو ببینً چ

شدت عرقش از . گفت ِ دِبارٌ ىشغّل بُ کارش شد« چشً تیيّرخانی»تند تند 
 .با چاقی ىزىنی کُ داشت این حرکت ٍای سخت غیرقابه باِر بّد. عصبانیت بیشتر شد

برای حرف عّض کردن یا صيیيیتی کُ قصد داشت بُ ِجّد بیارٌ، بُ پسر قّی ٍیکه ِ 
ٌ گر حرکت ٍای پدرش بّد اشارٌ  ُ ای ایستادٌ بّد ِ با مبخنِد کجی نظار قدبنندش کُ گّش

 .کرد

 .پسرو آراز... تیيّرخان ىعرفی ىی کنً- 

 :رِ بُ پسر اداىُ داد

ً بازیت یادتُ؟... آراز-  ٍ 
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«ُ بُ خّبی . فکّری کُ نزدیکً بّد، مبخند تنخی زد. بنند ِ پرتيسخری گفتً« ٍِ
خیانتی کُ با ... ىی دِنست اِن دِراِن سیاٌ با خیانتشّن بچگی کردن رِ از ىن گرفتن

 .اِن یک شبُ ىحکّو بُ بزرگ بّدن شدو

ً ٍای نافذ ىشکیش؛ ٍيین طّرکُ بُ سيتً قدو برىی داشت گفت  :آراز با چش

 .از ٍيّن بچگی غرِر ِ خّدرای بّدنش بازیيّنّ خراب ىی کرد... ىگُ ىیشُ یادو برٌ- 

ُ ی بی ىّردی زد ِ دستش رِ ىقابنً باال آِرد ِِ حرفش قَقَ ُ ر با جدیت ِ جبرِت . دنبام
ٌِ خشکً، دست از خندیدن کشید ِ دستش پایین افتاد با نگاٍی کُ پر از . نگا

ً زىان . خط ِنشان بّد دست بُ کير زد ىادرش سریع با چند قدِو بنند کنارش ایستاد ِ ٍ
 .اخطاری گفتن« آراز»با فکّری 

ُ ش رِ با ىن کيتر کرد دستً رِ تکان دادو تا فکّری خشک شدٌ کارش . فرزاد ًٍ فاصن
 .رِ انجاو بدٌ

 :آراز بدِن گرفتن نگاٍش پرحرص گفت

 .دستتّ بیار پایین تر تا راحت دربیاد- 

 .ابرِ باال انداختُ، نچ بنند باالیی گفتً

 ىی خّای تّ در بیاری؟- 

ىادرش بازِش رِ گرفت ِ رِ بُ ىن ٍراسان؛ اىا . صدای ساییدن دندان ٍاش بیشتر شد
 :ىساميت آىیز گفت

ٌِ آراز خّدو شیرت دادو... ىنّ بُ خاطر داری پسرو؟-   .یُ زىانی ٍيرا

 !نگاٍش ىادرانُ نبّد! پسرو
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ٌ ی ىن اگر ىی دِنست با ٍيان یک ذرٌ شیر چُ بر سر سرنّشتش ىیاد، ... ىادر بیچار
 .ٍیچ ِقت کّدک شیرخّارش رِ دست نااٍه نيی سپرد

یک آدو بی بتُ کُ فقط پادِئی قارداش رِ ىی کرد ِ االن که . دمً بُ حال فکّری سّخت
ٌ ش از ترس بُ مرزٌ افتادن  .خانّاد

بی اٍيیت تر از اِنی بّد کُ . تّجَی بُ ٍيسر فکّری نکردو؛ فقط کّتاٌ سری تکان دادو
آراز پرکینُ قصد عقب گرد داشت؛ ِمی با صدای . حتی بُ خّدو زحيت مب زدن بدو

ُ ای کُ با دست زدن ٍای کّتاٌ از سيت سامن ىجاِر بُ گّش  ٌ ی دمبرانُ ِ ىستان خند
 .ىی رسید، ایستاد

ٌ ش بُ شدت یادآِر دِران . ٍيگی سر بُ سيت ىخامف چرخّندیً دختر جّانی کُ چَر
 .شیرین کّدکی بّد ِارد شد

 .تّ اِمین کسی ٍستی کُ ىی تّنی حریف آراز بشی... آفرین تیيّرخان- 

ُ رِو ایستاد ُ ای رِب ٌ ی رِی مب ٍاش، با قدو ٍای کّتاٌ ِ دمبران  .با نگاٌ زِو شدٌ ِ خند

 ىنّ یادت ىیاد؟- 

 .مبی تر کردو

 !آیال- 

ٌ ای کشید. بنندتر خندید ٍيسرش . فکّری از این دمبری کردن دخترش نفس آسّد
 .مبخنِد پرىحبتی زد

از اِن سال ٍا تّ ِ ٍنيا تنَا کسایی ٍستین کُ خّب تّ ذٍنً ... آفرین پسر آریایی- 
 .ىّندین
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 :از یادآِری ٍنيا اخً کردٌ، رِ بُ فکّری کُ بُ سختی آستین دِو رِ درآِرد گفتً

ٌ ی کافی ىنتظر ایستادو-   اتاق ىا کجاست؟... فکر ىی کنً بُ انداز

فکّری بُ ٍيسرش سری تکان داد ِ سریع بُ ٍيان . آیال ِارفتُ ِ ىتعجب نگاًٍ کرد
 .پسرک راٍنيا گفت کُ ىا رِ بُ سيت اتاق ٍای آىادٌ شدٌ راٍنيایی کنُ

فَيیدٌ بّدن نفس ٍای آخر این زندگی . زن ِ شٍّر، ٍردِ از این رفتار ىن ٍّل شدن
 .سراسر نکبتُ

فرزاد دِبارٌ پشت سرو حرکت . آراز با نگاٌ خشيگین عقب گردی کرد ِ از سامن خارج شد
 !ِ اىا آیال سکّتش پر از حرف بّد. کرد تا ٍيراًٍ باشُ

چشً بستُ ىی دِنستً فکّری کداو اتاق رِ انتخاب کردٌ تا یادآِِر دِران شیرین گذشتُ 
ُ ی دِو، سيت چپ، انتَای راٍرِ. بشُ  .اتاق طبق

ٌ ی ىا آىادٌ ىی شد ُ نفر ٌ ی س ً انداز رِ بُ . اتاقی کُ ٍربار برای خانّاد ُ قدر از چش ىادر چ
ُ رِی پنجرٌ ىی ایستاد . ساحه مذت ىی برد صبح بُ صبح زِدتر از ىا بیدار ىی شد ِ رِب

ىٍّای بنند ابریشيیش کُ با ِزش باد پراکندٌ ىی شد؛ . تا طنّع خّرشید رِ ببینُ
ٌ ی ذٍنً شد  .زیباترین خاطر

ٌ ی . با انتخاب این اتاق فقط کینُ ِ تنخی فکرو رِ بیشتر ىی کرد ُ ای کُ سال ٍا خّر کین
 .رِح ِ جسيً شدٌ

*** 

 رِ زیر مب Burcu Güneşنفس ٍاو بُ شيارش افتادٌ بّد ِ با ٍر دو ِ بازدو، آٍنگ
دِیدن کنار ساحه . تکرار ىی کردو تا انرژیً در این ٍّای بیگانُ چند برابر بشُ

از دیشب کُ پا بُ این خاک غریب گذاشتً، . ىی تّنست فکرو رِ از ٍر جَت آزاد کنُ
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ُ ی فکّری کشیدٌ ىی شد انگار با دیدن این خّنُ ِ . ىداو ذٍنً بُ جایی غیر از خّن
ً ٍای گذشتُ سر باز کردٌ بّد سردرد معنتی ًٍ یک محظُ . آدو ٍاش تياو خاطرات ِ زخ

ُ ای بُ در اتاق ىی زد تا از . دست از سرو برنداشت فرزاد تا صبح ٍرچند دقیقُ یک بار تق
ً ٍاو از درد ىحه ٍيیشُ قرىز شدٌ بّد. سامً بّدنً ىطيئن بشُ  .چش

دو دىای صبح با ٍزارتا قرص آراو بخشی کُ فرزاد بُ خّردو دادٌ بّد؛ تازٌ تّنستً کيی 
ُ ٍای اتاق ىجاِر بیدار شدو ُ ٍایی کُ در دل دعا کردو ىتعنق . بخّابً کُ از صدای نام نام

یک ... بُ اِن کسی نباشُ کُ فکرش رِ ىی کنً؛ کُ اگر باشُ زندٌ از این شَر بیرِن نيیرٌ
ُ ی کحیف از فکّری  !حین

کيی بعد با کشیدن یک پیپ کاىه ِ طّل ِ عرض کردن اتاق ِ تياو شدن صداٍا، 
مباس عّض کردٌ از ِیال بیرِن زدو تا با کيی ِرزش ذٍنً رِ آزاد کنً ِ بُ تالفی 

ٍرچند . بدخّابی دیشب ِ صداٍای زجردٍندٌ؛ فکّری رِ بیشتر بُ خاکستر تبدیه کنً
کُ ىدت ٍاست بُ این بیدار خّابی ٍا عادت کردو؛ ِمی این بار با بّدن در اتاقی کُ بّی 

ُ ٍا رِ پررنگ تر کردٌ بّد، نيی شد کارش رِ بدِن تالفی گذاشت  !ىرگ ىی داد ِ گذشت

خّبی ساحه اِل صبح این بّد کُ . با کً کردن سرعت بُ سيت ِیال حرکت کردو
ُ ندرت کسی رِ ىی دیدی ِ این خنّتی برای ىن آراىش عجیبی داشت برعکِس اطراِف . ب

ِیالی فکّری کُ پر از آدو ٍایی بّد کُ بُ قصد آفتاب گرفتن، ساحه رِ اشغال کردٌ 
ً ردیف ِیالٍای رِ بُ ساحه . بّدن ُ ش ٍ ُ کارانُ عيه ىی کرد کُ خّن بُ قدری ىحافظ

ُ خاطِر ىسافرٍایی کُ بُ این ِیالٍا رفت ِ اىد ىی کردن کسی بُ این خّنُ ِ . بّد ب
 .آدو ٍاش شک نيی کرد؛ بُ خصّص این کُ آخرین ِ قدیيی ترین ِیال بّد

 .دربان با دیدنً سریع درب رِ باز کرد ِ با تعظیيی کّتاٍی احتراو گذاشت

ٌ ای رِ بُ بدنت ِارد ىی کرد زیبایی پاییز، این جا چند . سرسبزی ِ زیبایی حیاط رِح دِبار
دیشب سر . ٍنّز برای بیدار شدن اٍامی این خّنُ خینی زِد بّد. برابر نيایان ىی شد
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با این کُ . شاو ًٍ حاضر نشدو ِ فرزاد بُ جای ىن بین این اٍامی ساعاتی رِ گذرِند
ترجیح ىی دادو تا زىان ىَيانی داخه ٍيان اتاق عذاب آِر بُ تنَایی بيّنً؛ اىا از خیر 

ٌ ی رِ بُ دریای ِیال نتّنستً بگذرو  .دیدن ىنظر

ٍّای استانبّل برعکس آخرین باری کُ اِىدٌ بّدو سرىای ِحشتناکی داشت؛ ِمی 
ُ خّری نشستً  بی خیال خیسی مباسً با ٍيان گرو کن رِی ایّان رِی صندمی ٍای عصران

کيی کُ گذشت خدىتکار ىیز ىقابنً رِ . ِ با ٍزاران فکر، خیرٌ بُ دریای خرِشان شدو
ُ ی فکّری،  ُ ی رنگی ِ اشتَاآِری کرد؛ اىا صبحانُ خّردن اِن ًٍ تّ خّن پر از صبحان

 .آخرین چیزی بّد کُ بَش فکر ىی کردو

بُ این . بی تّجُ بُ خً ِ راست شدن خدىتکار، پا رِ پا انداختُ، چشً رِی ًٍ فشردو
فکر ىی کردو تا االن دختر کَکشان پا تّ عيارت آریایی گذاشتُ؟ یا ٍرىز برای اِن 
دخترک یتیً کار پیدا کردٌ؟ یا آژند تّنست عيُ تاج امينّک رِ راضی بُ دکتر رفتن 

 .ٍزاران فکر کُ آخرش بُ ىَيانی فکّری ِ دیدن قارداش ختً ىی شد... کنُ؟

 ٍيراٌ نيی خّای؟- 

با چشيی نیيُ باز بُ آیال کُ آزادانُ با ست تاپ شنّارک ِرزشی ىقابنً ایستادٌ بّد، 
 .خیرٌ شدو

ٌ و زد دستی بُ . با ناز صندمی کنارو رِ بیرِن کشید ِ نشست. مبخندی بُ نگاٌ زِو شد
 :ران ٍای کشیدٌ ِ خّش تراشش زد ِ گفت

 .صبح دیدىت کُ مب ساحه ىی دِیدی- 

ٌ ای بُ بازٍِاو کرد  .اشار

ٌ ست... حدس زدن این کُ ِرزشکاری زیاد سخت نیست-   .ٍیکنت بدن سازی شد
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 .سری تکان دادو ِ با برداشتن فنجان چای، دِبارٌ نگاًٍ رِ بُ ساحه دادو

ً بازی... اِن ىّقع ٍاو کً حرف ِ غیرقابه نفّذ بّدی-  ِمی ... بیشتر حاىی بّدی تا ٍ
 ...االن ًٍ غیرقابه نفّذی، ًٍ

مب ٍای نازک صّرتی رنگش رِ با زبان تر کرد ِ اداىُ . ناخّدآگاٌ ىنتظر نگاٍش کردو
 :داد

 ٍنّزو رِشّن تعصب داری؟... از ٍنيا ِ ٍرىز چُ خبر؟... بگذریً- 

 :با پّزخندی خیرٌ بُ نگاٌ خندانش گفتً

 !تّ کُ باید بَتر بدِنی- 

 .ىستانُ خندید ِ سری تکان داد

بَش نيی خّرٌ عاشق دختر ىتعصب ِ ... ٍرىزِ چند باری تّ ىجنسای کَکشان دیدو- 
 .ىغرِر کَکشان شدٌ باشُ

ُ ای قصد حرف کشیدن از ىن رِ داشت. پّزخند زدو  .این دختر بُ طرز ناشیان

با نگاٍی بُ سرتاپای نیيُ عریانش کُ با ٍر خً ِ راست شدن، زیادی ٍيُ چیزش عیان 
 .بّد اشارٌ کردو

شاید ٍرىز خینی چیزا رِ دیدٌ کُ عاشق دختر ... کيی تعصب داشتن بد نیست- 
 !ىتعصب ِ ىغرِر کَکشان شدٌ

با تابی بُ . ىتّجُ کنایُ کالو شد؛ اىا مب ٍای خّش فرىش رِ دِبارٌ بُ دندان گرفت
ً ٍای رنگی زیباش اداىُ داد  :چش

 !ىن ىی تّنً کيکت کنً- 
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ً ٍای دخترک یتیً در ذٍنً پررنگ شد نُ گنبرگ، نُ آیال، نُ ٍیچ کداو از . یک محظُ چش
ً ٍاش رِ نداشتن  .دخترٍای اطرافً ىعصّىیت ِ درخشش چش

ٌ و باعخ شد بیشتر بُ سيتً ىتيایه بشُ ُ تر شد. نگاٌ ریز شد  :صداش آٍست

ٍيُ بُ ٍّل ِ ِال افتادن ... از ىّقعی کُ اسيت اِىدٌ ىی بینً تّ این خّنُ چُ خبرٌ- 
ُ ت چیُ  !کُ نقش

... - 

 !گنبرگ ٍیچ تصّیری ازش ندارٌ... تّ با گنبرگ بُ قارداش نيی رسی- 

ُ ی حرفش زدو  .نیشخنِد پرتيسخری بُ اداى

ٌ ی ىاست-   !بَترٌ قارداش عشقشّ فراىّش کنُ؛ چّن االن عرِس خانّاد

 .پرصدا خندید

بذار ىنً ىحه ... ىن بَتر از ٍرکسی ىی شناسيت، ىی دِنً چرا این جایی... تیيّرخان- 
 !ىی تّنً کيکت کنً... گنبرگ بشً

 .اخً کردٌ، خّدو رِ کيی عقب کشیدو

 .ىن برای بردن چیزی نیّىدو... امکی ذٍن کّچکت رِ درگیر نکن- 

ُ رِ اشارٌ کرد. پّزخند پررنگی زد ً ٍاو گرفت ِ با ابرِ بُ  رِب  .نگاٍش رِ از چش

 !اىیدِارو حداقه برای گذاشتن چیزی نیّىدٌ باشی-

. رد نگاٍش رِ گرفتً کُ از حرص ِ عصبانیت برای کيی کنترل، دندان رِی ًٍ ساییدو
 !ىَتاب ِ آراز دِشادِش ًٍ مب ساحه قدو ىی زدن
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 !دیشب خّب خّابیدی؟- 

ُ ای برای حرص ىن شدٌ بّد؛ ! پس حدسً درست بّد. بُ سيتش چرخیدو ىَتاب طعي
 .اىا نُ از طرف فکّری، بنکُ دخترش

 .از نگاٌ ریزبینانُ او ىتّجُ گیراییً شد کُ سریع تغییر ىّضع داد

 ...ٍاکان نُ یکی دیگُ... قصد آزارتّ نداشتً... فقط ىی خّاستً بفَيی ىَتاب کیُ- 

ُ تر کردو ِ خً شدٌ گفتً  :صداو رِ کيی خف

 .بد ىی بینی پا رِ دىً بذاری دختر فکّری- 

ُ ش بُ مرزٌ افتاد؛ اىا خّدش رِ نباخت ِ با گستاخی اداىُ داد  :چان

 ...تیيّری کُ ىن ىی شناسً اِنی نیست کُ ٍيراٍش یُ زن- 

 .مب گزید

ُ ت استفادٌ ىی کنی؛ -  ىی دِنً تّ با دخترا ىحه یُ تیکُ آشغال برای گرو شدن بازار صیغ
 ...ِمی ىّندو چرا بین اِن ٍيُ دختر باید یکی باشُ کُ

ُ خاطِر عشق ِ تشنگی کُ نسبت بُ . خب بُ ىَتاب با تياو بد بّدنش اعتياد داشتً ب
تياو آدو ٍایی ًٍ کُ بَش نزدیک . ىن داشت ٍیچ ِقت بُ فکر خــ ـیانـت نيی افتاد

 .ىی شدن، بیشتر برای گرفتن کيی اطالعات از ىن بّد

ٌ او عاری از ٍرگرىا یا جّششی بّد  !سرد ِ بی تفاِت... سرد. نگاٌ خیر

 .عادت ندارو بُ کسی اجازٌ بدو زیادی از حدش حرف بزنُ- 

ُ ای ىکخ بالفاصنُ گفت  :مبخند زدٌ، بدِن جانی
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... قّل ىیدو پشیيّن نشی... تّ ىَيّنی ىی بینيت... االن این جا جاش نیست- 
 .خّاٍش ىی کنً بُ حرفاو فکرکن

ُ ای بُ سيت . بنند شد ُ ی دیگ ً نگاٍی بُ ىَتاب غرق صحبت، بدِن حرف اضاف با نی
 .درب پاتند کرد

ٌ ای براو اٍيیت نداشت ٍيان . از االن ىی دِنستً قرارٌ چی بشنّو. حرف ٍاش ذر
ُ ای کُ دختر کَکشان ِاسُ دمبری کردن ٍرىز بُ کار بردٌ بّد ِ بُ  حرف ٍای ناشیان

فکّری ًٍ فکر کردٌ با پیشکشی دخترش ِ خّندن یک ! اصطالح بُ داو انداختُ بّدش
ُ ی عقد ٍيُ چیز تياو ىیشُ؛ ىحه تياو شدن کَکشان؛ اىا ىن ٍيین رِ  خطب

ً ٍای پرحرف آیال چیزی جز خّاستن ِ عشق نبّد  !ىی خّاستً، چش

ٌ و رِ نّشیدو  .پّزخند زدٌ، پا رِ پا انداختً ِ با خیال راحت تری چای سرد شد

آیال گيان ىی کرد؛ فقط رسیدن بُ قارداش ٍدف نَایی . این بازی زیادی شیرین شدٌ بّد
باید بُ ٍرىز ! خبر نداشت آدو ٍای گذشتُ ِ ایندٌ یکی یکی باید جّاب پس بدن... ىنُ

این ... ٍرچُ سریع تر ىی گفتً گنبرگ رِ زیاد ىعطه نکنُ ِ ٍرچُ زِدتر بُ عيارت ببرٌ
ُ ی خینی نزدیکی با کَکشان داشتُ  .طّرکُ ىشخصُ فکّری رابط

*** 

ً سفرٌ شدن، اِن ًٍ سر صبح، برای ٍيیشُ  فکّری زیادی باِرش شدٌ بّد کُ ىن با ٍ
نيک گیر شدو کُ یک بند از ریز ِ درشت کارٍاش ىی گفت ِ ٍر چند دقیقُ یک بار با 

فرزاد ًٍ . تاییِد فرزاد کُ کنار دستً نشستُ بّد رِ ىی گرفت« درست ىیگً؟»گفتن 
ُ تر از ىن فقط سری تکان ىی داد  .بی حّصن

ُ ٍای آیال غیرقابهِ کنترل بّد ٌ ٍای ریزبینانُ ِ تّج ٌ ٍایی کُ پر از حرف . این ِسط نگا نگا
 .ٍایی کُ ىشخص بّد؛ بُ قصد، اِن ًٍ جنّی پدر انجاو ىیدٌِ آخِر دمبری کردن
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ُ ی کَکشان رِ پیش گرفتُ بّد حامً بُ ًٍ ىی خّرد از این ىحبت ٍای ! فکّری نقش
 .پدرانُ کُ بُ سّد خّدشّن تغییر ىی کرد

ٍنّز . از ىستخدو کُ باالی سرو ایستادٌ بّد خّاستً تا میّانً رِ از آب پرتقال پرکنُ
ٌ ی آیال از ىقابنً بنند شد ِ با برداشتن پارچ، میّانً رِ پر «چشً نگفتُ» ، دست دراز شد

 :با چشيک ناىحسّسی ىقابنً گذاشت ِ مب زد. کرد

 .نّش جان- 

فکّری با این کُ تياو ىدت ىخاطبش فرزاد بّد؛ ِمی زیرچشيی حرکت ٍای مّند 
میّان رِ . دخترش رِ زیر نظر داشت ِ ىنتظر ِاکنش ىن، ىکحی بین صحبت ٍاش کرد

تّقع . با نگاٍی خیرٌ، آراو بُ مب ٍاو نزدیک کردو کُ ابرٍِاش از فرط تعجب باال پرید
 !چنین ٍيراٍی رِ نداشت

ىَتاب کُ از اِل با نشستن آیال بُ این نزدیکی عصبی شدٌ بّد، از این تّجُ نفس 
 .پرصدایی کشید کُ آیال در جّابش مبخند شیطّنی زد

حاال کُ بیشتر فکر ىی کنً؛ ىی بینً ىی تّنً ساعاتی رِ بُ دِر از ٍنيا ِ اِن عيارت معنتی 
ُ ای  با این دخترک ترک کُ بدجّر چراغ سبز نشان ىی داد خّش بگذرِنً ِ ًٍ ِاسط

ُ رِ کُ . برای ىالقات با قارداش بُ دست بیارو نگاًٍ رِ آٍستُ گرفتً ِ دِبارٌ بُ رِب
 .فکّری نشستُ بّد، باال بردو

ُ ای کرد ِ با مّندی ىختص بُ خّدش برش کیکی بُ  ىَتاب کُ کنار فرزاد بّد، تک سرف
ٌ دار بّد. سيتً گرفت ٌ ی فرزاد بُ برش کیک خند سرصبح بُ رقابت افتادٌ . نگاٌ ىسخر

 .بّدن؛ اىا ىَتاب ِقاحت رِ تياو کردٌ بّد

ٌ ش کردو ٍنّز ًٍ باِرو نيی شد دختِر سرایداِر ىظنِّو . نگاٌ خشنی بُ دست درازشد
 .شرکت چنین آدىی باشُ
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آراز کُ ىقابنش ِ کنار آیال نشستُ بّد، برای دمجّیی شاید . ِارفتُ بُ صندمیش چسبید
 :ًٍ حرص ىن، مقيُ نان تستی درست کرد ِ بُ سيتش گرفت ِ گفت

 ...بفرىایید بانّ- 

ً نگاٍی نکرد ٌ ش پر از تشّیش شد کُ حتی نی فکّری ىتّجُ این . ىَتاب دیگُ چَر
ُ خاطِر رغبت ىن بُ دخترشُ کُ  نگاٌ ِ خط ِنشان ٍا شدٌ بّد ِ شاید ًٍ گيان ىی کرد ب

ٍرچی بّد با شعف خاصی شرِع بُ تعریف از ىَيانی ! دِست دخترو رِ نادیدٌ ىی گیرو
 .عظیً فردا شب کرد

ُ ی حال بد ىیز رِ  ٍيسرش کُ از ابتدا با دیدن ىن سِر ىیِز صبحانُ غافنگیر شد ِ بُ بَان
انگار بُ ىزاق خانً رفتاِر دِر از ادب دیشبً خّش نیّىدٌ بّد کُ جرئت ٍیچ . ترک کرد

اعتراضی بُ جز قَر نداشت ِ ىن بی اٍيیت تر از این کُ ناراحت یا تّجَی داشتُ باشً، 
 .سرجاش نشستً کُ باعخ عصبانیت بیشترش شد

ُ ٍایی کُ حاال آیال عننًا انجاو ىی داد فکّری با ِىن ِىن بسیار، ىردد مبی تر . ىا بین تّج
 :کرد ِ گفت

 .شنیدو دختر کَکشان بُ عقد ٍرىز دراِىدٌ- 

 .قارداش بُ جنب ِ جّش افتادٌ! آخر تياو حرف ٍا بُ گنبرگ کَکشان ختً ىی شد

 .نگاٌ ىستقیً ِ تیزو رِ بَش دِختً ِ سری تکان دادو

ً نگاٍی بُ فرزاد کُ حاال تياىًا گّش شدٌ بّد گفت  :دِبارٌ مبی تر کرد ِ با نی

 .کَکشان خینی ِقتُ قّل گنبرگّ بُ قارداش دادٌ بّد- 

فرزاد ىتعجب از این ِحشت . با این حرف، آیال رنگ پریدٌ سریع بُ سيت پدرش چرخید
ُ ای میّان آبی پرکرد ِ ىقابنش گذاشت  .محظ
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ٌ ای ارزش  این ترس برای فکّری کُ تياو حّاسش بُ چیدن کنيات ىناسب بّد، ذر
 .نداشت

 !قارداش ىنتظر بّد گنبرگ ناىزدیشّ بُ ًٍ بزنُ- 

 .آیال میّان اب رِ یک نفس سرکشید

ِمی گنبرگ نيّنُ نیست؛ اىا حاال کُ ... ىی دِنی کُ ٍيیشُ دست رِی خّبا ىی ذارٌ- 
 .چشيشّ گرفتُ

نفسش بُ شيارش افتاد ِ عجیب بّد کُ ٍيُ ىتّجُ حال آیال شدن غیر پدرش کُ یک 
 .بند اداىُ ىی داد

حاال ًٍ بدِِن این کُ بگُ دخترشّ عقد ... اِمش اِن دکترٌ ىزاحً خّاستن رئیس شد- 
 ...ٍرىزخان جای پسرو... ٍرىزخان کرد

آراز یک دفعُ ساکت شد ِ بُ آیال نگاٌ « تيّىش کن»مب ٍاش رِ بُ سفیدی بّد کُ با 
 .کرد

آیال بی حس دست بنند کرد تا جنّی آراز رِ بگیرٌ؛ اىا آراز بی تّجُ بنند شد ِ رِ بُ 
 :فکّری فریاد کشید

تا کی ىی خّای ىرید قارداش باشی؟ حاال یکی کُ پیدا شدٌ نابّدش کنُ نيی ذاری؟ - 
 خستُ نشدی تياو زندگیتّ فداش کردی؟

 :فکّری ًٍ صدا بنند کردٌ ٍّار کشید

 .نيی ذارو درىّردش این جّری حرف بزنی... خفُ شّ پسر- 

ُ ای جيع شدٌ بّد اشارٌ کرد  .بُ خّاٍرش کُ گّش
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 حال ِ رِزشّ نيی بینی؟ حاال نّبت گنبرگُ؟- 

 .فکّری بُ خندٌ افتاد

 این دختر اداشُ، تّ چرا باِر ىی کنی؟- 

ٌ تر از-   ...گنبرگ بی گـ ـنا

 .آیال ساکت شدٌ، بُ سيتش چرخید« بس کن»با جیغ 

 .ىن خّدو بَتر از ٍرکسی ىی تّنً ىشکنيّ حه کنً، نیاز بُ دمسّزی تّ ندارو آراز- 

 .خینی جدی ِ ىحکً گفت؛ اىا با حامی کُ بُ زِر ىقاِىت ىی کرد

ٌ ش رِ از خّاٍرش گرفت رِ بُ فکّری کُ حاال مبخند ىی زد بُ تاسف . آراز نگاٌ بَت زد
ٍيین کُ ىَتاب پشت بندش قصد بنند . سری تکان داد ِ با عصبانیت از درب خارج شد

 :شدن داشت؛ داد کشیدٌ گفتً

 .بشین سرجات- 

ٍيگی شّک زدٌ از این دعّاٍا بُ سيتً چرخیدن کُ ىَتاب ًٍ بدِن اعتراض، چشيی 
 .گفت ِ نشست

 :فکّری دستی بُ صّرتش کشید ِ گفت

این پسرٌ زیادی ... اِمین رِز سفرتّن باید بدترین رِز بشُ... ىتاسفً تیيّرخان- 
 .حساسُ

 .فرزاد پّزخند صداداری زد ِ دِبارٌ ىشغّل صبحانُ خّردن شد

نُ حال پریشان دخترش، نُ حرف ٍای دل پسرش ٍیچ کداو باعخ تغییر نگاٌ ِ رفتارش 
 !نگران ناراحتی ىن بّد یا قارداش؟! نشد
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 .مبخندی بدتر از ناسزا زدو کُ عرقی از شرو گرفت

نيی دِنً این جا چُ خبرٌ فکّری کُ پسرت افسار پارٌ کردٌ؛ ِمی اینّ بدِن گنبرگ - 
 !زىانی ىال قارداشُ کُ ىن بخّاو

ٌ ی خانّادگی کُ بّی خّشایندی نيی داد  آٌ پرافسّس آیال، تعجبً رِ از این ىشاجر
 .بیشتر کرد؛ ِمی ٍدف ىن ىَتر از ٍر چیزی بّد

 :رِ بُ ىَتاب کُ سرش پایین بّد گفتً

 !از تّ اتاقت مباسای دیشب ىنّ بیار- 

ُ او رِ بریدٌ بریدٌ تکرار . یک محظُ بُ گّش ٍاش شک کردٌ سر باال آِرد دِبارٌ جين
 .کردو کُ با ٍر کنيُ رنگش سفیدتر ىی شد

 :فکّری بی حّاس گفت

ُ تّن بیارن-   .ىیگً خدىتکارا ِاس

ُ ٍا بیفتُ-   !عادت ندارو مباسای شخصیً دست غریب

فرزاد بعد از این ٍيُ دعّا باالخرٌ ِاکنشی نشان داد کُ مقيُ در دست گرفتُ؛ خشک 
ً ٍای گرد شدٌ؛ نگاًٍ ىی کرد  !باِرش سخت بّد... شدٌ؛ با چش

 «ىنتظرو»: بنند شدو ِ رِ بُ ىَتاب گفتً

 .سری با ترس تکان داد

آیال تّ خّدش جيع شدٌ نشستُ بّد؛ حتی ىتّجُ نشد از . فرزاد ًٍ ٍيراًٍ بنند شد
 .کنارش، کی بنند شدو ِ چی گفتً
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ٌ ٍای فرزاد کُ ىنتظر . بُ سيت اتاقً رفتً رِی تخت نشستً ِ بدِن تّجُ بُ نگا
ُ ٍایی . ایستاد تا از دیشب بَش بگً، مپ تاپً رِ باز کردو ِ بُ کارٍاو رسیدو تياو برناى

ٌ ی تاکیدو رِی بردن گنبرگ بُ عيارت رِ، دِبارٌ برای ٍرىز  کُ اىرِز داشتً بُ عالِ
 .ایيیه کردو کُ سریع جّابً رِ داد

بدِن ىعطنی بنند شدو ِ رِ بُ فرزاد اشارٌ . صدای باز ِ بستُ شدن در اتاق ىجاِر اِىد
 :سریع از اتاق بیرِن زدو ِ قبه از باز کردن در بُ فرزاد گفتً. کردو دنبامً بیاد

 .ٍرکسی اِىد بًَ خبر بدٌ- 

 .در نزدٌ دستگیرٌ رِ کشیدو ِ در رِ با ضرب باز کردو

در یک محظُ رنگش بُ زردی زد؛ اىا برای . ِسط اتاق، ٍاج ِ ِاج بُ سيت در چرخید
 :حفظ خّنسردی، با مبخند تصنعی دست بُ ىٍّاش کشید ِ گفت

 .داشتً ىی اِىدو پیشت... ترسّندیً تیيّر- 

ٍنّز ٍيان مباس ٍایی کُ صبح کنار آراز دل ِ قنٌّ . تياو سرتاپاش بّی تعفن ىی داد
ُ ای پرت کردو ِ . ىی داد بُ تن داشت خّنسرد کالًٍ رِ با یک دست برداشتً ِ بُ گّش

ٌ ش کرد. دست آزادو رِ بُ پشت بردو  .صدای چرخش کنیِد در، ِحشت زد

 .اتفاقی افتادٌ؟ سر ىیز صبحانُ ًٍ احساس کردو ناراحتی- 

یک بند، پراسترس ِ با تپق بسیار حرف ىی زد ِ ىن با نگاٍی خیرٌ، آٍستُ ِ ىحکً 
 .دستی بُ سرش کشید. نزدیکش ىی شدو

 .ىی خّاستً مباس فردا شبيّ بَت نشّن بدو تا نظرتّ بدِنً- 

 .از قدو اِل ىصرانُ ایستادٌ بّد
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 .ىطيئنً فردا زِج خاصی ىیشیً... ٍيّن رنگی کُ دِست داری، آبی- 

ً ٍاش دِ دِ ىی زد ٌ و زِو . ناخّدآگاٌ قدىی بُ عقب برداشت. چش نگاٌ سرد ِ برند
 .ىردىک ٍای مرزانش بّد کُ ٍر آن دست بُ ٍر اعترافی ىی زد

 .فقط ازو پرسید کُ ىیاو، ىنً جّابشّ دادو... ٍاکان کُ اخراج شد بَت تّضیح دادو- 

ُ و رِ باال دادو ِ گفتً  :پّزخند زدٌ، چان

 !نيی دِنست سریع جایگزین پیدا ىی کنُ... طفنک ٍاکان- 

ٌ ی پشت سرو نگاٌ کرد ً ٍاش بُ جنب ِ جّش افتاد ِ با ِحشت بُ در بستُ شد  .چش

 !از چی حرف ىی زنی؟!... جایگزین؟- 

، در یک قدىیش دست رِی گنّش گذاشتُ، بُ دیّار  ِِ قبه از این کُ بُ سيت در بد
. صدایش شبیُ آخ از دٍانش خارج شد. کّبیدىش کُ از درد حتی تّان نامُ نداشت

 .دست آزادو رِ رِی شکيش ىحکً فشار دادو تا ٍر نفسی رِ ازش سنب کنً

 :تّ صّرتش براق شدٌ داد کشیدو

گفتً بُ رِت نیارو ... بَت گفتً خّشً نيیاد ِقتی با ىن کار ىی کنی کحافت کاری کنی- 
ٌ ای ٍستی کُ ٍرشب باید از زیر دشيناو بیرِن بکشنت اىا االن، اِنً ... چُ ٍـ ـرز

 !ِقتی عقدىی، جنّی چشيً، اِن قدر ِقیح شدی کُ با آراز صبح ىی کنی؟

ً ٍاش تا آخرین . نفسش باال نيی اِىد صّرتش از درد جيع شدٌ بّد؛ اىا از حرفً چش
 .فکر نيی کرد ىتّجُ بشً. حد گرد شد

ٌ ش چیزی شبیُ خرخر شنیدٌ ىی شد خفُ شدنش زیاد ىًَ . از ىیان مب ٍای رژ خّرد
 .نبّد
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 .فشار دست ٍاو رِ دِر گردن ظریفش بیشتر کردو

ُ ٍایی ىحه تّ رِ کُ بُ ... بالیی بُ سرت ىیارو کُ یادت نرٌ از کجا اِىدی-  گشن
ُ شّن کاسبی شدٌ، باید کشت  .خّدشّنً رحً نيی کنن ِ ٍرز بّدن ِاس

ٍیچ . تياو حرص ِ قدرتً ىیان انگشت ٍاو خامی شدٌ بّد. صّرت سفیدش کبّد شد
 .کس جرئت دِر زدن ىن رِ نداشت

 .فکر کردو آدىی یُ فرصت دیگُ بَت دادو؛ ِمی حیف کُ دیر فَيیدو چُ مجنی شدی- 

ُ ی فرزاد کُ گفت  ُ ی در ِ صدای خف  .دستً کيی شه شد« زِد باش»از صدای تق

گفتً جّری ادبت کنُ کُ حرف ... ٍرىز ىیاد دنبامت... بعِد ىَيّنی گّرتّ گً ىی کنی- 
 ...حیف کُ خّدو نیستً جنّی سگاو بندازىت؛ ِمی... زدن یادت برٌ

 .نیشخندی زدو

ُ ای دِرِ برشن؟ بد نیست یکً این جّری -  ٍرىزِ کُ ىی شناسی چُ حیِّنای تشن
 !تَّاو کُ بدت نيیاد... ادبت کنً

ُ ٍای دستً رِ بازکردو کُ رِی زىین ُسر خّرد ُ ٍاش برای کيی تنفس، . پنج صدای سرف
 .این زندگِی نکبتی چُ احتیاجی بُ دست ِ پا زدن داشت. بیشتر عصبیً ىی کرد

 .حتی نای جیغ زدن نداشت. مگدی بُ پاش زدو

 .از اِمً باید ىی دادىت دست ٍرىز- 

 .بُ امتياس افتاد. با دست ٍای کً زِر ِ مرزانش از پاو گرفت

اصن بندازینً جنّی ... ىیرو گّرىّ گً ىی کنً ِمی با ىن این کارِ نکنید... تّ رِ خدا آقا- 
 .ٍيّن سگا
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صدای بغضش شکستُ . بی تّجُ بُ حرفش چرخیدو ِ پاو رِ با ضرب بیرِن کشیدو
 .شد

ُ قدر مجن، آدو کحافت کاری اِن آدىا نیستً-  ُ قدر بد، ٍر چ بُ حرىت پدرو ... ىن ٍر چ
 ...تیيّر

ُ ی مرزانش رِ باال گرفتً آٍستُ کنار گّشش . بُ سيتش خً شدو ِ با یک انگشت چان
 :زىزىُ کردو

ُ ای، ىًَ خّاستن تّئُ... تّ کُ بدت نيیاد-   .چُ آراز چُ ٍاکان چُ ٍر مجنی دیگ

ٌ ش پر از عجز بّد ً ٍای سرخ شد  .چش

 ...غنط کردو- 

رد انگشت ٍاو، دِر گردنش رِ قرىز کردٌ . چند جانیُ بُ صّرت پر از اشکش خیرٌ شدو
 .خینی رقت انگیز بّد. بّد

 آراز چی ازت ىی خّاست؟- 

 .چشً رِی ًٍ فشرد

 .ىن کُ از ٍیچی خبر ندارو. از گنبرگ ِ ٍرىزخان ىی خّاست بدِنُ- 

ُ ای بُ در زد ٌ ای بُ سيتی پرت کردو. دِبارٌ فرزاد تق ُ ش رِ بُ حامت گزند  .چان

 !خّدت با ٍرىز صحبت کن- 

ُ ٍاش گّش فنک رِ کر ىی کرد . آدىی نبّدو کُ فرصت جبران بُ کسی بدو. صدای گری
 .نسبت بُ ىَتاب ًٍ بیش ازحد کّتاٍی کردٌ بّدو

 .بُ سيت کالًٍ خً شدو کُ از حرفش خشک شدٌ نگاٍش کردو
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کاش تّ اِن قنب سیاٍت کسی بّد کُ بُ حرىت اِن قسيش ىی دادو تا با ىن - 
 .این کارِ نکنی

 .حسرت دمش، بی داد ىشخص بّد

چنین کسی ٍیچ ِقت پیدا نيیشُ کُ نقطُ ضعِف دشين بشُ، »در دل فریاد کشیدو 
 .«این قنب سیاٌ خینی ِقتُ تاریخ انقضاش گذشتُ. ىگر بعد از ىرگً

ُ رِ گرفت ِ بًَ خیرٌ شد  .نگاٌ ىاتش رِ از رِب

 .بازو ٍرچی تّ بخّای- 

ٌ ای بُ تيسخر زدو. کالًٍ رِ گذاشتُ ایستادو  .تک خند

 !ٍرىزِ زیاد ىی تّنی قسً بدی- 

 .فرزاد نگران بُ سيتً چرخید. ٍيین کُ پا بیرِن گذاشتً

 ساميُ؟- 

 :با ٍيان اخً غنیظ کنارش زدو ِگفتً

ُ ش بنیط بگیر-  نيی خّاو یُ محظُ ًٍ ... ٍيین االن برِ برای بعد از ىَيّنی ِاس
 .ببینيش

 .چشً آراىی گفت کُ بُ زِر شنیدو

سنگینی . بُ سيت اتاقً رفتً کُ آیال با کيک یکی از خدىتکارٍا بی حال باال ىی اِىد
از دیدنً تعجب نکرد، برعکس با مبخند . ایستاد. نگاًٍ رِ حس کرد کُ سر باال آِرد

 .ىحّی نگاًٍ کرد

 .نگاٍش برعکس صبح پر از درد بّد
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ٌ ٍای این دخترک درگیرو کنُ ُ تر از اِنی بّدو کُ نگا نگاٍی بُ دستی کُ دِر . بی حّصن
ىتّجُ نگاٌ پرسّامً شد کُ آٍستُ دستش رِ پایین . گردن خدىتکار گذاشتُ بّد کردو

 .آِرد

ٌ ٍاىّن برای چند محظُ بُ ًٍ گرٌ خّرد ٌ ای بّد کُ بی حرف بُ . نگا ىنتظر حرف یا اشار
 .سيت اتاق قدو برداشتً

*** 

 گنبرگ

ُ شدٌ تُ جیبً رِ بُ فرِشندٌ دادو کُ ىنتظر ِ با اخً غنیظی  آخرین اسکناس ىچام
ٌ ی برداشتن ِسایه ٍای خرید بّد پسرک از این ىعطنی پّفی کشید ِ با نگاٍی بُ . آىاد

 .گفت« خّش  اِىدی»سرتاپای غیر ىارکً 

ٌ ٍای ىشتری ٍا، چیزی بُ آب شدنً نياندٌ بّد زنی کُ نسبتًا جای ىادر . از شرو نگا
خدابیاىرزو رِ داشت؛ اىا دمی بُ بزرگی ناکجاآباد، از تُ ىغازٌ ٍّل زدٌ جنّ اِىد ِ با 

 :محنی کُ قصد تاسف زیاد رِ داشت گفت

بگّ خانً ىّحدی یُ رِز برای عرض تسنیت ىیاد ... بُ گنبرگ جّن سالو ىنّ برسّن- 
 .دیدنش

ٌ و بّد رِ با دست برداشتُ ِ . اٍيیتی ندادو ناینّن ٍای خریدو کُ بیشتر از ِزن آب شد
 .کش دار زن بعِد چند قدو بنند شد« ایش»صدای . سریع بیرِن زدو

بُ مطف ارتباط ٍای ىّجر ىَرِ ِ بُ قّل خّدش تّ اجتياع بّدنش، تياو اٍامی این 
تا قبنش البد فکر . ىحه دِسامی خینی خّب با دخترکَکشاِن خدابیاىرز آشنا شدٌ بّدن

 .سری تکان دادو ِ بُ سيت خّنُ راٌ کج کردو... ىی کردن یا بی ِارجُ یا
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آًٍ در . جای سرخ شدن داشت از این جياعتی کُ با نگاٍی بُ ظاٍر، جنس ىی فرِختن
 .این ٍّای پاییزی کُ سّزش کيتر از سّز دمً نبّد، بنند شد

ُ شدن ٍست ٌ ٍا حس ىی کردن غرِِر کسی درحال م دختر کَکشان . کاش زیر این نگا
پدر در این چند سال چُ فکری در سر داشت کُ . بّدن ِ کسی نشناسدت نّبری بّد

سال ٍا، حتی مذت خرید کردن ىحنی رِ، ازو دریغ کردٌ بّد تا این جياعت از کَنگِی 
 .مباس سیاًٍ چشً ِ ابرِیی باال بندازن 

 .از عزت ِ سرشناسی کَکشاِن ىردٌ، چیزی نصیب دخترش نشد... نفسی گرفتً

ُ او . ٍّای دمً ِحشتناک از نبّدش بارانی بّد در این سال ٍا بُ ٍر ذِق ِ شّق دختران
ُ ای مباس مبخند ىی زد ِ ٍيیشُ با اِمین ىغازٌ یا سفارش از فالن کشّر  برای تیک

 .خارجُ، زبانً رِ بند ىی آِرد

 .دمً عجیب برای ٍيان سال ٍای ناپیدا تنگ شدٌ بّد

ُ ای نبّد کُ پا رِ پا  برای اِمین بار دمً نيی خّاست بُ خّنُ باغ زِد برسً؛ چّن تَيین
ٌ ای کالىً رِ ببرٌ ً غر  .انداختُ از آىّزشگاٌ بگً ِ اِن با چش

ُ ی ندیدٌ شدنً، سرخّش رِزگار بّدو شاید ٍیچ ِقت نباید ِارد دنیای ِاقعی . با ٍي
ُ ی پر از . ىی شدو دنیاو تّ چَاردیّاری خالصُ ىی شد کُ صبح بُ صبح بُ عشق باغچ

ُ ای نحارو ىی کرد  .گنش بیدار ىی شدو ِ اکبری ٍيیشُ دیّان

 !اىا بّد... خّشی ىن ىحدِد بّد

گنبرگی کُ حاال با تياو بّدنش، در مباس یکی . کاش ىحه تياو آن دِران، گنبرگی نبّد
 نداشتً؟... حق داشتً. ٍنّز با ىَرِ بّدنً کنار نیّىدٌ بّدو. دیگُ دیدٌ ىی شد
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ٌ ٍای  پدر ىی گفت بُ صالحتُ؛ اىا چُ فایدٌ ِقتی برای تياو شدن اسکناسً باید نگا
ُ ی ىرد رِ بُ جان ىی خریدو ِ دو نيی زدو ٌ ای کُ بُ ناو یتیً بّدن . حقیران چُ فاید

ٌ ٍا پر از ترحً بّد  .عقدٌ کردٌ بّدو؛ اىا جرئت دو نزدن نداشتً. نگا

جرئت اعتراض نداشتً تا ىَرِیی کُ بعد از رفتن ٍرىِز معنتی تر از خّدش ىداو اشک 
دو نيی زدو تا قّی باشً؛ ِمی عجیب دمً برای خّدو ِ . ىی ریخت، بیشتر زجرو ندٌ
این دل عجیب یک ٍيراٌ ىی خّاست تا راحت گّشی برای . گنبرگ بّدنً تنگ شدٌ بّد

 .شنیدن تنَایی ٍاش داشتُ باشُ

طی کردو طّل ِ عرض تياو . از صبح زِد بی طاقت بیرِن زدو ِ بُ ٍر جا شد سر زدو
ٌ رِیش  ُ ٍای دِدی ىاشین، حسرت پیاد خیابان ٍایی کُ سال ٍاست فقط پشت شیش

 .رِ داشتً، تا رِزو رِ با اشک ٍای یک ریز ىَرِ شرِع نکنً

ٌ ی پاییز، تک ِ تنَا بدتر بی کس ترت ىی کرد ِ شانُ بُ  ٌ رِی تّ ٍّای دِنفر اىا پیاد
 .شانُ ىعشّق ٍای عاشق، این دل زیادی بَانُ ىی گرفت

ٌ ی کافی گرفتُ بّد کاش ٍرچُ . دل خّدو بد بی طاقت شدٌ بّد... دل خّدو بُ انداز
 .زِدتر از این شَر معنتی ىی رفتً تا پشت پا بزنً بُ تياو بدی ٍایی کُ دیدو

ُ قدر آٍستُ؛ اىا باالخرٌ با ِسایه ناچیز خّردنی کُ با  ُ قدر کّتاٌ، ٍر چ قدو ٍاو ٍر چ
 .آخرین پس اندازو خریدٌ بّدو برگشتً

 .باید ٍرچُ زِتر از عاطفُ پّل قرض ىی گرفتً

 !آژند بَترین گزینُ بّد. عاطفُ کُ بدتر از ىن خرج داشت. آًٍ دراِىد

ٌ ی پدر ىجبّر بُ کاِر بیشتر از آىّزش نقاشی شدو؛ اىا بُ قّل  شاید از این رفتن یک بار
ُ ی بی ٍنر چُ کاری از دستش برىیاد شاید . تَيینُ کُ ٍيیشُ سرکّفت ىی زد یک دیپني
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حداقه تا زىانی کُ ٍیچ خبری از . کارگری تنَا اىیدو برای آخرین رِزٍای ىّندنً باشُ
 .ٍرىز نداشتُ باشیً

ُ ی دیدن . بدِن زدن زنگ با ٍيان بار سنگین، یک ِری کنید رِ تّ قفه چرخّندو حّصن
بی خیال . کاش راضی ىی شدو ٍرىز بدِن ىن بُ اِن عيارت ىی بردش. ىَرِ رِ نداشتً

 .ِصیت ِ ٍرچُ قّل ِ قرارٌ

ٌ ی کافی از غرغرٍای یک ریزش تياو شدٌ بّد ُ قدر تحيه دارو کُ . صبرو بُ انداز ىگر چ
ُ ٍای یأس ىَرِ رِ باًٍ داشتُ باشً؟ بُ خدا کُ ... ًٍ فکر ِ خیال ٍای خّدو، ًٍ آی

 .ظریفتً خینی ِقت بّد کُ تکيیه شدٌ بّد

ُ ی پراز گه ًٍ از این پاییز بی ىَر، زِدتر یخ زدٌ بّد  .حتی باغچ

سست . ٍيین کُ پا بُ داخه گذاشتً صدای فین فین که فضای خامی رِ پر کردٌ بّد
ِسایه ٍا از . از چیزی کُ ىی دیدو چیزی بُ سکتُ زدنً نياندٌ بّد. شدٌ حرکت کردو

 :بُ زِر مب زدو. دستً افتاد

 اینا رِ از کجا آِردی؟- 

سر باال آِرد ِ طنبکار یکی از صد نّع ساعت ٍایی کُ اطرافش چیدٌ . ىتّجُ ىن شد
 .بّد، ىقابنً گرفت

 !تّ کنکسیّن بُ این گرِنی داشتی ِ ىا ِضعیتيّن اینُ؟- 

 .چشيی اطراف سامن بی ِسینُ چرخّند

 !ىی تّنستی بُ احيدی بدی کُ بُ این فالکت نیفتیً- 

 طيع ساعت ٍای ىن رِ داشت؟
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ىحه خّدش رِی زانّ نشستً ِ یکی یکی ساعت ٍا رِ تّ . سریع بُ سيتش پاتند کردو
ُ ی فنزیً ریختً  .بُ زِر از زیر دستش بیرِن کشیدو. جعب

ُ او زد  .بُ شان

ُ قدر قیيت دارٌ؟... گنبرگ با تَّاو-   !ىی دِنی اینا چ

. عصبی شدو. حتی بیشتر از اِن چیزی کُ فکرش رِ ىی کرد برای ىن ارزش داشت
حاضر بّدو از گشنگی بيیرو؛ ِمی دست بُ یکیشّن کُ با عشق جيعشّن کردٌ بّدو 

 .نزنً

ٌ ش گفتً ً ٍای سرخ شد  :جدی چشً گرد کردو ِ تّ چش

 !فکر اینا رِ از سرت بیرِن کن ىَرِ- 

 .گفت« خدای ىنی»بُ تيسخر

 !ىی خّای ٍر رِز یُ ساعت ىارک با مباسای کَنُ بپّشی!... چرا؟- 

 .بُ تّ ىربّط نیست- 

 .بُ گریُ افتاد

 .با پّل اینا ىی تّنیً فرار کنیً... اگر پای ىن گیر باشُ... معنتی ٍنّز زنگ نزدٌ- 

بارٍا کُ ىحيد دست تّ جیبش ىی کرد، . ترس از نبّد پّل داشت. ىَرِ ىریض بّد
ٌ ٍای پرتشّیشش رِ ىی دیدو کُ ىبادا پّمی نداشتُ باشُ؛ اصال ىحيد جدا پّل ... نگا

ُ ای کُ داشت، ىَرِ رِ آدىی سست ساختُ بّد. جدا شاید ًٍ ... آدىی طيع کار. گذشت
ُ گر این رِ نُ االن، ِقتی فَيیدو کُ خّدو ًٍ ترس از گذشتُ ِ آیندٌ گریبان گیرو . حین
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جنّنی کُ از ترس آِارگی باعخ ىی شد دست بُ خینی . شد ِ ٍیچ راٌ خالصی نداشتً
 !کارٍا بزنی

 :چشً رِی ًٍ گذاشتً ِ شيردٌ شيردٌ گفتً

 .حتی اگر از گشنگی بيیرو... ىن اینا رِ نيی فرِشً- 

 ...گنبرگ بذار- 

ُ ی بیشتر ًٍ طاقت نداشتً. بُ سيت باال پاتند کردو تياو خّشِی سال ٍای . یک کني
 !قصد فرِختن زندگی ىن رِ داشت؟. تنَایی ىن در ٍيین جعبُ خالصُ ىی شد

اشک ٍاو رِ پس زدو ِ یکی یکی . ٍيین کُ پا بُ اتاقً گذاشتً پشت در ُسر خّردو
 .ساعت ٍای نازنینً رِ از تّ جعبُ برداشتً

ُ ای کُ نداشتً پیدا  ٌ ٍا ىی گشتً تا نيّن یک زىانی پر از عشق، با پدر پشت ِیترین ىغاز
 .پدر ًٍ تنَا جایی بّد کُ بی حرف ِ باصبر ٍيراًٍ ىی شد. کنً ِ کنکسیّنً تکيیه بشُ

 .ٍر رِز پشت دستً یک ساعت بّد. عاشق جيع کردن ساعت ىچی بّدو

ٍیچ ِقت ازو ! «ىچ دست باریکت ساعت ىارک دار نيی خّرٌ»ىحيد ٍيیشُ ىی گفت 
بعضی اِقات شک !...حتی اِن سال ٍایی کُ ىَرِیی ِجّد نداشت. تعریف نيی کرد

 !ىی کردو چرا عاشقش شدو

ُ ی تکً رِ جدا کردو ُ ی این ساعت . ساعت ىّرد عالق پدر تا یک ٍفتُ غر ىی زد کُ نيّن
ُ ٍاو. رِ ٍیچ جا پیدا نکردٌ ِ کاش دِتا ىی خرید ُ ی تّمدو بّد؛ جدای تياو ٍدی . ٍدی

این طّرکُ ىی گفت از ژِرنال برندٍای ىعرِف انتخاب کردٌ ِ سفارشش بیشتر از یک 
ٍر چی کُ بّد برای ىن بَترین بّد؛ چّن پدر با عشق انتخاب کردٌ . ىاٌ طّل کشیدٌ
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: خینی اصرار کردو بُ دست ٍای ىردانُ خّدش بیشتر ىیاد؛ ِمی قبّل نکرد ِ گفت. بّد
 .«رِزی بدٌ بُ کسی کُ ىطيئنی دستت رِ ىردانُ گرفتُ»

ُ ٍای درَگردش، چشً بستً شاید باز ًٍ ىحه . ىیان ساعت ٍای رنگیً، خیرٌ بُ عقرب
خینی چیزٍای دیگُ ىی دِنست دمتنگی ىن از نبّدش، فقط با ٍيین چندتا فنز پر 

 .ىیشُ

*** 

ً ٍاو  بُ سختی باز ىی شد این رِزٍا . نّر آفتاب، رِشنایی اتاق رِ تکيیه کردٌ بّد. چش
ُ ای بّد شاید بستُ شدن ٍيیشگی ... تنَا چیزی کُ آرزِ ىی کردو ندیدن صبح دیگ

ً ٍاو  .چش

 .با چرخشی ِ رفتِن بیشتر زیر پتّ، نگاًٍ رِ بُ سيت قاِب عکس گرفتُ، دادو

 .یُ رِز دیگُ شرِع شد... سالو پدر- 

ٌ ی بنند باالیی کشیدو ِ بُ رخّتی فرِ رفتً ٍنّز کش ِ قّسی بُ بدنً ِارد . خيیاز
 .نکردٌ درب با ضرب باز شد ِ دست رِی ٍّا، بُ سيت در چرخیدو

ٌ ش بّد، بین چَارچّب در  ىَرِ با صّرت پرپف ِ تیرٌ کُ ناشی از آرایش پاک شد
 .ایستاد

 !چی شدٌ؟- 

ُ ی چشيش جاری شد مب زد  .از محن پراسترسً مبخند زد ِ با اشکی کُ از گّش

 !ٍرىز دارٌ ىیاد این جا- 

*** 
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ُ ای ایستادٌ بّدیً ِ ٍرچند دقیقُ یک بار سکّت سنگین  حاضر ِ آىادٌ ٍرکداو گّش
ٌ ی  خّنُ با شکستن قّمنج انگشت ٍای ىَرِ شکستُ ىی شد کُ از شدت استرس، خیر

ُ رِش کُ قدو رِ سامن خامی رِ طی ىی کرد، شدٌ بّد  .آدو خّش تیپ رِب

 صبِح رِز دِشنبُ، دقیقًا بعِد یک 10ٍرىزی کُ . دست بُ سینُ بُ ٍرىز نگاٌ ىی کردو
ُ ی کَکشان رِ کردٌ بّد چند . نفسً بُ شيارش افتادٌ بّد. ٍفتُ، قصد اِىدن بُ خّن

رِز درست ِ حسابی نخّابیدٌ بّدو، حاال با دیدن ٍرىز این اعتصابات بریدٌ بّد ِ ىن 
 .فقط ىنتظر یک کنيُ تایید از جانبش بّدو

ً نگاٌ طّالنی بُ ىن کرد ِ رِ بُ ىَرِ گفت  :با ىکحی، نی

 .شب ىیاو دنبامتّن- 

 .ىَرِ رنگ سفیدش بُ قرىزی زد. مب گزیدو تا خّشحامیً رِ پنَان کنً

 :ٍرىز با تکان دادن سر ِ زدن مبخند گیرایی گفت

 ...ِمی! نظرشّن عّض شد- 

ٌ ی سری اداىُ داد  .رِ بُ ىن با اشار

 !ىن بدِن ىَرِ جایی نيیاو- 

 .ٍرىز چند جانیُ عصبی چشً رِی ًٍ فشرد

 !با یُ قانّن خاص... ِمی- 

 :زىزىُ کردو. نيی دِنً چرا ناخّدآگاٌ قنبً شرِع بُ تپیدن کرد

 !قانّن- 

 :تصحیح کردٌ؛ تاکید کرد
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 !فقط برای تّ... قّانین ِ شرایط خاص- 

 چُ قّانینی؟- 

 .مبخندی بُ سرتاپاو زد

 ...خّدت ىی فَيی؛ شاید ىجبّر شدی- 

 ىی خّاین اذیتش کنین؟- 

 :ٍرىز دِبارٌ از این حرف بریدن، عاصی چشً رِی ًٍ فشرد ِ با غیظ گفت

 .بُ این خانً کّچّمّ سخت نيی گذرٌ... نترس- 

 .«قبّل کن»: ىَرِ نگاٍی ىنتيسی بُ ىن کرد ِ با چشً باز کردنی مب زد

ُ ای کُ ىی تّنستً سریع برای خالصی از این ِضعیِت َاسف باِر ىّجّد بُ ! قبّل تنَا کني
ُ ای کُ شاید برای گفتن، باید کيی فکر ىی کردو. زبان بیارو با در نظر گرفتن ... تنَا جين

 .قانّنی کُ با یک رضایت، تاِانی بُ بزرگی آیندٌ دادو! قّانین خاص

ُ رِ شد  .سری بُ تایید تکان دادو کُ با اخً ٍرىز ِ مبخند ىَرِ رِب

 .ىَرِ با خّشحامی دستی بُ ًٍ کّبید

 .این خینی عامیُ کُ ىا باًٍ بُ عيارت ىیریً- 

ً ٍاش برقی زد. ٍرىز آٍستُ بُ سيتش قدو برداشت  .از این خّشحامی چش

 :ىقابنش ایستاد ِ با محن آراو ِ تاجیرگذاری گفت

 ...از فردا جبران این چند ىاٍّ...دمً برات تنگ شدٌ بّد- 

 !ٍرىز- 
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ُ ش قَقَُ زد ُ ی تصنعی ِ پی درپی ىَرِ ِ محن اعتراض گّن  .بُ سرف

نگاٍش رِ از . ىخاطبش ىن بّدو. پّزخند زدٌ، چرخیدو کُ با شنیدن صداش ایستادو
 !پشت سر احساس کردو

 .برای شب خّدتّ آىادٌ کن، یُ نفرِ ىی فرستً دنبامتّن- 

 !ِا خّدت نيیای- 

ُ ش پّزخندو رِ پررنگ تر . ندیدٌ ىی دِنستً ىَرِ از بازِش آِیز شدٌ صدای بـ ـّس
 .کرد

 .ِمی از اىشب کناِر خّدىی... نُ عزیزو- 

 .ٍنّز بُ راٌ پنُ نرسیدٌ دستً از پشت کشیدٌ شد. پّفی کشیدٌ حرکت کردو

ُ ی کيی، چشً تّ چشً یک جفت چشً آبی  ىتعجب ِ ِحشت زدٌ چرخیدو کُ با فاصن
 .بُ سيتً بیشتر خً شد؛ ىحه یک سایبان. نگران شدو

 :آٍستُ طّری کُ ىَرِ صداش رِ نشنٌّ، زىزىُ کرد

 .ىی تّنً بفرستيت جای دیگُ زندگی کنی... ٍنّزو دیر نشدٌ- 

ِ ... با ٍر یک کنيُ گفتن، ىردىک ٍای خّش رنگش تياو زِایای صّرتً رِ رصد ىی کرد
 !ىن ًٍ بامطبع

 :ىات مب زدو

 چرا؟- 

 :زِِو نگاًٍ، با یک محن خاص ِ ِحشت آِری گفت
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 .بًَ اعتياد کن... اِن جا بُ درد آدىی ىحه تّ نيی خّرٌ- 

ً ٍاش غرق . ٍرىز خّد آٍنربا بّد. تّان حرکت ِ گرفتن نگاًٍ رِ نداشتً تّ دریای چش
 .فّق امعادٌ بّد... ىردىک ٍای آبی رِشن با رگ ٍای ىشکی. شدو

بُ این ىقاِىت نکردنً مبخند زد ! فشار دستش ٍر محظُ بیشتر ىی شد ِ ىن سست تر
ٌ و کشیدٌ شد  .کُ نگاٍش جایی ىیان مب ٍای از ًٍ باز شد

 .چشيات آشنا ىی زنُ- 

ُ شدن قنب ِ رِحً بّد . تنَا ِاکنشی کُ در اِن محظُ داشتً گرد شدن چشً ِ ریخت
 !داشت باٍاو بازی ىی کرد؛ ِمی تّان ىقابنُ نداشتً

 .حیفی برای اِن جا- 

 بُ این فکر کردو چرا ٍرىز آریایی باید دمش برای کنفت ٍيسرش بسّزٌ؟

ً ٍاش شدٌ بّدو کُ با محن اعتراضی ِ بنند ... باز ًٍ سکّت ُ ی طّالنی ىحّ چش جانی
ُ و گذاشتً. ىَرِ ٍردِ نگاٌ گرفتُ عقب کشیدیً ٍنّز . دست رِی مپ ٍای گه انداخت

 .ٍرىز نفس عيیقی کشید ِ با مبخند زِرکی برگشت. تپش قنب داشتً

 نيی خّای بری؟- 

با آخرین نگاٌ بُ ىن سرخ شدٌ، سری تکان داد ِ با گذاشتن کالٍش، شب ىی بینيتّنی 
 .گفت ِ بُ سرعت از درب خارج شد

 .ِسر شدٌ رِی اِمین پنُ نشستً

 بَت چی گفت؟- 
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تنَا چیزی کُ بُ یاد دارو دیدن دِ چشً ! ٍیچی یادو نيی اِىد... بًَ چی گفت؟
چی ىی خّاست بگُ کُ از تّانش خارج بّد . خّش رنگ بّد کُ پر از غً ِ پر از حرف بّد

 !ِ طنب فَيیدن از ىن نابند رِ داشت؟

 !گفت ىنتظر باش- 

*** 

زىان چیزی بّد کُ بُ سرعت ىا رِ بُ شب رسّند تا آىادٌ باش، چيدان بُ ... زىان
 .دست، ىقابه درب ِرِدی ىنتظر بشینیً تا رانندٌ بُ دنباميّن بیاد

ُ ٍای ساعت  بعضی اِقات اگر بدِنی قرارٌ در آیندٌ چُ برسرت بیاد، ترجیح ىیدی عقرب
ُ ٍا رِ نکنی ِ با خیال راحت تر، در حال زندگی  ىتّقف بشن تا حساب ِ کتاب دقیق

ُ ی خامِی دِر از ٍر نّع ! ىحه ىا... کنی بعد از یک ٍفتُ تاریکی ِ سپری کردن تّ خّن
ُ ی گرىایشی، بی صبرانُ ىنتظر بّدیً تا بُ عيارت گرو ِ نرو تیيّرخاِن بزرگ نقه  ِسین

 .دریغ از فردای تاریکيّن... ىکان کنیً

ًِ گّشی با آینُ کّچک دستیش آرایش  ىَرِ ٍرجانیُ با ِسّاس بسیار در تاریکی با نّر ک
ُ ی بزرگ پدری کُ جز دیّارٍای خامی  صّرتش رِ چک ىی کرد ِ ىن بی قرار، اطراِف خّن

انگار از تُ قنب . چیزی ازش باقی نياندٌ بّد با حسرت ِ ِمع خاصی نگاٌ ىی کردو
 .ىی دِنستً آخرین دیدار رِ با خاطرات کّدکی دارو

پدر با شعف ِ . ٍیچ ِقت یادو نيیرٌ اِمین باری کُ ىن ِ ىادر ِارد این خّنُ شدیً
ُ ش تعریف ىی کرد این کُ نقشُ ِ ىعياری این خّنُ . شگفتِی بسیاری از گّشُ گّش

ىادر بی زبان ِ ىَربانً ٍيین طّر . بی نظیرٌ ِ تّنستُ با قیيت ىناسبی خریداریش کنُ
دست ىن رِ گرفتُ بّد ِ ٍيراٍیش ىی کرد تا رسیدیً بُ آخرین اتاقی کُ ىختص بُ 

با تياو . با دیدن اِن اتاق تزیین شدٌ، اشک ىادر دراِىد. خّدشّن انتخاب کردٌ بّد
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. پدر ٍّل کردٌ دِرش چرخید. بچگیً از چادر رنگیش آِیز شدو تا بنکُ دمداریش بدو
ُ ش خّشش نیّىدٌ کُ قّل تغییر ىی داد  .فکر ىی کرد از سنیق

خّنُ بُ این بزرگی برای ىا بی کس »: اىا ىادر با ٍق ٍق بی صدایی اشک ریخت ِ گفت
ُ ای کُ ٍیچ ِقت رفت ِ آىدی تّش نیست، ىتراژ ... ِ کارا حکً ىرگ رِ دارٌ خّن

 «بزرگش بُ چُ درد ىی خّرٌ؟

 .ذِق پدر کّر شد

با ٍيین خرافات بُ سال نکشید کُ این خّنُ شد ىراسً ! ٍيیشُ ترس از تنَایی داشت
 .ختيش

ترس از ... پدر ٍيیشُ نگران بّد؛ ىن ًٍ ىحه ىادر، ترس از تنَایی داشتُ باشً
ٌ ی . بی کسی ُ خاطِر ٍيین ىحيد ىی گفت از ِقتی شیرخّار بّدو با ىّندِن خانّاد ب

 .اکبری بُ عنّان کارگر سرخّنُ ىّافقت کرد

ُ ی این خّنُ حکً خاطرات کّدکی ىن ِ ىحيد رِ داشت ىحيدی کُ از . گّشُ گّش
رِ بُ ىن یاد داد تا زىانی کُ سعی ىی کرد تا در کنکّر شرکت کنً؛ اىا « امف»کالس اِل 

 .چّن پدر ٍیچ ِقت این اجازٌ رِ نداد... ٍربار نااىیدش ىی کردو

خیامش راحت بّد از . رِز بُ رِز کُ قد ىی کشیدو مبخنِد رِی صّرت پدر بیشتر ىی شد
ُ ش رِ پر کردن ٌ ی نصفُ ِ نیي ٌ ای ٍستن کُ جای خانّاد  .این کُ خانّاد

ٍيیشُ کُ ٍيکارٍاش پا بُ این خّنُ . تّ کار تّمید صنایع چّبی نظیر نداشت
ىی ذاشتن ِ ىن ىحه ٍيیشُ پشت در اتاق فال گّش ىی ایستادو، از تیيّر ناىی 

 .ىی شنیدو کُ رِز بُ رِز قدرتيند تر ىی شد ِ ٍيُ رِ از ردٌ بیرِن ىی کرد
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ً صنفی ٍاش کافی بّد تا ازش اطاعت کنن پدر ٍیچ ِقت بدش رِ . اسيش برای رعب ٍ
ُ شّ  نيی گفت؛ اىا یک رِز کُ ازش پرسیدو چرا این قدر ٍيُ ازش ىی ترسن؟ زىزى

 !«رِزی ىی رسُ کُ ىن ًٍ باید ازش خّف کنً؛ چّن ىن، یاغی ترو»: شنیدو کُ گفت

شاید بچُ بّدو حرف پدر رِ گذاشتً رِی حساب ِ کتاب بازار؛ اىا خینی زِد رسید اِن 
 !ترس ِ ًٍِ تیيّرخان

شریک پدر با بدٍی ِ کالٍبرداری کالنی از صندِق کارخّنُ فرار کرد ِ ... شش ىاٌ قبه
پدر رِ با کنی بدٍی تنَا گذاشت؛ طّری کُ تياو سّدٍای این چند سال رِ باید بُ 

زیاد نگذشت کُ خبر رسید تیيّر تّ بازار راٌ افتادٌ ِ چک ٍای . بدٍی ٍاش ىی داد
 .کَکشان ناىی رِ خریداری کردٌ

ىی دِنست شریکش ... پدر کاری از دستش برنيی اِىد؛ حتی کّچکترین اعتراضی
 .بی ربط با تیيّرخان نیست

 !«نّبت ِحشت ىن ًٍ رسید»: فقط یک رِز زىزىُ کرد

ُ ٍای تّگّشیش برای راضی کردن ىَرِ شرِع شد ىَرِیی کُ یک شبُ . فرداش زىزى
ُ ی ٍيُ... شد گنبرگ  .گنبرِگ عشق ىحيد... گنبرِگ عزیز دِردان

طّفانی کُ از سيت ىَرِ شرِع شد ِ با اِىدن . ىحه یک طّفان ِارد زندگیيّن شد
 .تیيّرخان اِج گرفت

بّدن ىَرِ تّ زندگِی پدر رِ دقیقًا نيی دِنً از ِکی ِ از کجا بّد؛ اىا دِسال پیش رِ 
 .ٍیچ ِقت از یاد نيی برو کُ بّدنش ِسط زندگی ىن، از کجا شرِع شد
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بین تياو اصرارٍاو برای تّ خّنُ ىاندنً، از پدر خّاستً حاال کُ ىَيانی دعّت شدٌ کُ »
ُ ی دِست ٍای قدیيیش با خانّادٌ ٍستن برای کيی عّض شدن آب ِ ٍّا، ىن  ٍي

 .ًٍ با خّدش ببرٌ

اسً ىن پررنگ رِی کارت نّشتُ شدٌ . کارت دعّت رِ اتفاقی رِی ىیزش دیدٌ بّدو
ُ خاطِر ٍيین دل ِ جرئت پیدا کردو. بّد  .ب

خدا ىی دِنُ چند رِز بُ امتياس افتادو ِ ٍيُ رِ ِاسطُ قرار دادو کُ آخر راضی بُ 
 .بردنً شد؛ اىا ای کاش زبانً الل ىی شد یا پاو ىی شکست ِ اصرار بی خّدی نيی کردو

ٌ ٍای . یک چیزی این بین درست نبّد. آدو ٍای اِن جا غریبُ بّدن؛ ِمی صيیيی نگا
 .بَت زدٌ رِی خّدو ِ شرشر عرق ریختن پدر ِ پیشانی از شرو پاک کردنش

. از این کُ ىیان دخترٍای رنگی ىجنس زیادی شرو آِرو. در اِن محظُ بُ دل گرفتً
ُ ای ایستادو کُ باعخ خجامت پدر نشً؛ ِمی خینی دیر  ُ خاطِر ٍيین از اِل تا آخر گّش ب

ٌ ٍای بَت زدٌ باعخ ِیرانی زندگیً شد  .فَيیدو، زىانی کُ اِن نگا

دقیقًا رِز بعدش بّد کُ پدر در اتاق خّدش از خّاستگاری ىحيد گفت ِ رضایتی کُ از 
 .این ناىزدی داشت

ُ او  خدا ىی دِنُ رِی ابرٍا بّدن چُ حسی دارٌ کُ از خّشی ِ رسیدن بُ آرزِی کّدکان
ُ ی ىحيد شدو ىَيانی شب . بدِن فکر بنُ گفتً کُ بُ ساعت نکشیدٌ، ىحرو شش ىاٍ

 .قبه برای ٍيیشُ فراىّش شد؛ چّن دیگُ ىحيد رِ داشتً

ُ چیز خّب بّد زندگی با ىحيد رنگی شدٌ بّد ِ ىن ٍیچ بی ىَری . در اِن شش ىاٌ ٍي
نگاٌ . رِ احساس نيی کردو تا این کُ رِزی پدر دست در دست ىَرِ ِارد این خّنُ شد

 .ىحبت ٍا ٍيُ چیز عّض شد... ٍا
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 .از ِجّدش بزرگ شدو. «گنبرگ»، اِن شد «ىَرِ»ىن شدو . یک شبُ ٍّیتً گرفتُ شد

ٌ ی ناىزدی از طرف ىحيد بّد ... ٍرچی کُ بّد گذشت تنخ ترینش بُ ًٍ خّردن یک بار
 .کُ بد غرِرو مُ شد

پیاو خّاستگاری رسید از تک دختر . ِقتی تياو چک ٍای پدر از تّ بازار جيع شد
ُ ی تیيّرخان تیيّرخانی کُ دیگُ اسيی . کَکشان برای پسرعيّی تازٌ از فرنگ برگشت

ُ ای». شریک پدر حساب ىی شد ِ بازًٍ ىی خّاست شریکی در این خّنُ پیدا کنُ « ن
 .پیغاو اىری بّد... قرار نبّد شنیدٌ بشُ

 !ِمی ىحيد جّاب نُ شنید

ٌ ی عقد ِ شد عرِس ٍرىز رسيا شد ٍيُ . نفَيیدو چی شد کُ ىَرِ نشست پای سفر
 .«ىَرِ»شدو « گنبرگ»کس این خّنُ ِ ىِن 

 .تنَا چیزی کُ این ِسط شنیدو صبّر باِش پدر بّد

ٌ ی آىّزشگاٌ  بعِد عقد بّد کُ پدر سخت گیری ٍاش نسبت بُ ىن بیشتر شد؛ حتی اجاز
ىدارکً رِ بُ پارسا سپردٌ بّد تا ٍرچُ سریع تر کارٍای رفتنً رِ فراًٍ . رفتن ًٍ نداشتً

رفتن ... کنُ؛ ِمی قبه از رفتن در یک تصيیً ناگَانی ِصیتی کرد کُ بار ىن رِ بیشتر کرد
 !بُ اِن عيارت

نيی دِنستً این رفتن برای انتقاو بّد یا فَيیدن رازی؛ اىا ٍرچی بّد، رفتنی این ِسط 
 !بدِن ٍّیت ِاقعی... بّد

 .عيارتی کُ با تياو شدن کارو، برای ٍيیشُ راٍی دیار غربت ىی شدو

امتياس ٍای پدر . اِن شب معنتی بّد کُ برای اِمین بار تصّیر سیاٌ تیيّر خان رِ دیدو
 .ِگرفتن جان عزیزترینً دِبارٌ پررنگ شد
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 .بی ٍّا با حّاسی پرتی زىزىُ کردو

 تیيّرخان چُ شکنیُ؟... ىَرِ- 

ُ زدٌ، ىنتظر نگاٍش  ُ ی پنجرٌ باعخ چرخشً شد ِ تکی ٌ ی ىتعجبش از تّ شیش چَر
 .کردو

 :بعِد کيی فکر ِ تجزیُ ِ تحنیه کردن گفت

ُ بار کُ از ٍرىز عکسشّ خّاستً گفت تیيّر ٍیچ ... اِِو-  ىن تاحاال ندیدىش؛ ِمی ی
 !عکسی ندارٌ

 .ابرِیی برای این درِغ زیادی عیان باال انداختً

 !تّ کُ گفتی برای عقد اِىد- 

 .صّرتی جيع کردٌ رِسریش رِ صاف جنّ کشید؛ جایی تا نّک بینیش

 .کالٍشّ تا نّک دىاغش کشیدٌ بّد- 

 .بُ تقنید، صدای خش داری درآِرد

 !تبریک- 

 .مبی کج کرد

ُ ی ىعتاد-   .زِرش اِىد یُ کالو بیشتر بگُ ىرتیک

ٌ ٍای بنند از تُ دميان برای دل خنک شدن از تیيّر . ٍردِ بُ خندٌ افتادیً ىیان خند
 .ندیدٌ شدٌ، دست بُ ىسخرٌ زدن زدیً

 .خینی دِست دارو ببینيش- 
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 ...ىنً- 

ٌ ی پیرٌ-   .حتيا یُ ىرد چاق شکً گند

ُ ست-  ُ خاطِر ٍيین دِست ندارٌ کسی ببیندش... ىن ىی دِنً صّرتش پراز اکن  !ب

ٌ ست-  ٌ ٍای عقب افتاد  .زنشً از این دختر ترشید

 .دِبارٌ پقی زدیً زیر خندٌ

 ...اگر بّد... جای ٍرىز خامی- 

ٌ ی ىن . دست دِر گردن گرفت ِ با زبان بیرِن زدٌ ادای خفُ شدن درآِرد کُ شدت خند
 .از ٍرىز بی نَایت ىریِد تیيّر خان بعید نبّد کُ دست بُ کشتن ىا بزنُ. رِ بیشتر کرد

 :ٍيین طّر رِسریش رِ عقب فرستاد ِ با درست کردن دِبارٌ، بی خیال اداىُ داد

پادرد دارٌ ِ عّارض ... ٍرىز رِز عقد دید از رفتارش ناراحت شدو، گفت بُ دل نگیرو- 
 .یُ دقیقُ بیشترو تّ ىحضر نيّند!... پیریُ

 .کاش اِن شب زِدتر ىی رسیدو... آٍی کشیدو

ُ گیر-  ً سن ِسال ٍای پدر باشُ... یُ آدو پیر ِ گّش  .باید ٍ

 فکر ىی کنی چُ شکنیُ؟- 

 .با شنیدن صدای زنگ، ٍردِ از جا پریدٌ با نگاٌ ىضطربی بُ ًٍ خیرٌ شدٌ بنند شدیً

 !باِر نيی کردیً زىان رفتن رسیدٌ

 ...اِىد- 

 قرار نیست اتفاقی بیفتُ، نُ؟- 
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چُ . ترس از برىال شدن ٍّیت ٍای پنَانیيّن رِ داشت. ىنظّرش رِ کاىال ىتّجُ شدو
 .قّمی ىی دادو ِقتی از آیندٌ خبر نداشتً

ُ ی فنزی گران بَاو رفتً ِ با برداشتنشّن ىقابه در  بی تّجُ بُ سيت چيدان ِ جعب
 .ىکحی کردو

 :ٍنّز دستگیرٌ پایین ندادٌ گفتً

 .ٍیچ ِقت ىاٌ پشت ابر نيی ىّنُ- 

 .پا بیرِن گذاشتً. نفس عصبی پر صداش رِ احساس کردو

ژاکت بافت کَنُ ِ گشادی کُ تَيینُ با سخاِتيندی بًَ دادٌ بّد رِ بُ بدنً نزدیک تر 
ً سّ شدٌ بّدن. کردو؛ ٍّا سرد شدٌ بّد ٌ ٍا بُ طرز زیبایی در آسيان تیرٌ، ک . ستار
 .آٍستُ کنارو قرار گرفت

ٌ ای؟-   آىاد

ٌ او-   .آىاد

ً نگاٍی بُ ساعت کردو، دٌ ِچَه . نگرانی از سرتاپاش ىشخص بّد برای آخرین بار نی
با قفه کردن در بُ سيت ! ِپنج دقیقُ، نیيُ شب، رِز دِشنبُ ِارد زندگی جدیدی شدیً

 .سرنّشت حرکت کردیً

 ...بُ فال قٌَّ ِ فنجان، خطّط دست ٍای خّدو»

 !نّشتُ ناو تّ را ابتدای سرنّشت خّدو

ُ قدرسادٌ شدو، ىبتالی سرنّشت خّدو  .«چ

 (نگین افشار)
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*** 

ٌ ی سن باال ِ ىّسپیدی با کالٌ گرد ِ کت شنّار ىشکی، آىادٌ باش بُ ىاشین تکیُ  رانند
ُ ای با تردید جنّی درب ایستادیً. دادٌ بّد  .از این تیپ ِ نگاٌ رسيی ىبًَ، چند دقیق

ُ قدر نگاٍش ِحشتناکُ -   !چ

ٌ ش نداد؛ فقط با شگفتی،  ً ٍای ِزغ شد مب « عجب ىاشینی»ٍیچ عکس امعينی بُ چش
 .زد

جا داشت از استرس تياو قد جعبُ رِ تّ فرق سرش ىی کّبیدو کُ ٍيین . پّفی کشیدو
 .چند دقیقُ پیش رِی ِیبرٌ بّد

ٌ ىّن بُ طرفيّن قدو برداشت بدِن تّجُ بُ ىن، چيدان ىَرِ . آٍستُ از نگاٌ زِو شد
 .گفت« خانً بفرىایید از این سيتی»رِ بنند کرد ِ با صدای رسایی 

انگار این خانً زیادی بُ ىذاق ىَرِ خّش اِىد کُ ابرِیی با فخر باال دادٌ بُ سيت 
ٌ ی . ىاشین حرکت کرد ىرد ًٍ پشت سرش قبه از سّار شدن درب عقب رِ با اشار

ىَرِ رِ باید از این ٍيُ احتراِو یک جا، از باال باالٍا . دست ِ کير خً کردنی باز کرد
 .جيعش ىی کردن

ُ ی یادگار پرِرشگاٍش  ُ ی زِار در رفت با نشستنش، سریع ىن ًٍ با چند قدو چيدان کَن
 .رِ بنند کردو ِ کنار چيدان چرو گاِىیشش گذاشتً

ُ ی فنزی رِ سفت زیر بغنً نگُ داشتُ آىادٌ باش ایستادو تا اگر ىخامفتی بُ . جعب
ىن با این جحُ نيی تّنً از صندِق عقب چنین ىاشین غّل پیکری »: گذاشتنش کرد بگً

 «!اِیز بشً
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ً نگاٍی پی بُ ٍيُ چیز برد کُ سبینی تاب داد با آب دٍان قّرت دادنی . پیرىرد با نی
سالو ِ عنیک ًٍ ىال . بی جّاب، بی عنیک ِسایه رِ صندِق عقب گذاشت. سالو کردو

 !از ىا بَترِن بّد

سعی کردو با پس زدن . نااىید با دِر زدن ىاشین، از سيت ىخامِف ىَرِ سّار شدو
ٌ ای بُ سيت خّنُ باغ، از االن نقشً رِ جدی  پی درپی بغض ٍا ِ نگاٌ نکردن دِبار

 !درست عین ىَرِ... بگیرو

*** 

ىاشین زیادی جا داشت کُ . در بین راٌ ىّزیک ىالیً ِ آراىش بخشی پخش ىی شد
ُ بّدیً ُ ای راحت در فکر فرِ رفت  .ٍرکداو گّش

 .ىَرِ ٍنّز ًٍ قّمنج انگشت ٍاش رِ ىی شکست

انگار با نشستن در این ىاشین ِ بّییدن ! ىن ًٍ عجیب آراىش داشتً... ىن ًٍ
 .عطرساطع در فضا آراو گرفتُ بّدو

ُ راٌ عيارت پرپیچ ِ خً تیيّرخان بّدیً از تعریف کردن ٍای ٍرىز بُ ىَرِ . ٍنّز نیي
ىی دِنستً در یکی از ىناطق خّش آب ِ ٍّای باال شَرٌ کُ ٍرکسی تّان خریدن 

 .نداشت

 این ىاشین ٍرىزٌ؟- 

ٌ ٍای کّتاٍی کُ از تّ آینُ ىشخص بّد؛ تردیدش حس شدنی بّد؛ اىا  ً نگا رانندٌ با نی
 :باالخرٌ با ىکخ طّالنی گفت

 .نُ خانً، ىاشین تیيّرخانُ- 
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خب حدس زدنش کار سختی نبّد کُ ىَرِ فقط قصد پرسیدن سّال ٍای بعدی رِ 
 .داشت

 تیيّرخان از سفر برگشتن؟- 

 !ىتعجب بُ سيتش چرخیدو تا این نگفتن رِ تّجیُ کنُ

 :آٍستُ خّدش رِ نزدیک تر کرد ِ پچ پچ گّنُ گفت

ُ خاطِر ٍيین، اِىدن ٍرىز با کيی تاخیر بّد... تیيّر چند رِزٌ رفتُ سفر-   .ب

ُ ی  ٍرىز نيی خّرد یک ٍفتُ بی خبر از رئیسش ! پّزخند نزدو تا دمخّش باشُ بُ قیاف
فقط این نیّىدن ىحض اذیت ! حتً دارو این سفر ٍنّز بُ یک ٍفتُ نرسیدٌ. باشُ

 !ىحض قدر عافیتی برای ىصیبت ٍای بعدی... کردن بّد

ِِ حرف ىَرِ گفت ُ ر  :رانندٌ دنبام

 .آقا االن ًٍ ىسافرت ٍستن- 

ُ ی مِب ٍردِىّن نشست اِِل کاری نبّدن اِن، یک خّش شانسی . مبخند ىحّی گّش
 .بزرگ بّد

 با خانيش رفتُ؟- 

بنند باالیی گفت کُ ٍردِ « نخیر»ىرد با اخً ِ پرخاشگرانُ . اىان از ىَرِ کُ ِل کن نبّد
 .ىتعجب سیخ نشستُ تا آخر ىسیر سکّت کردیً

*** 

ٌ رنگ بزرگی تّقف کرد ِ با تک بّقی درب باغ بُ رِىّن باز شد  .ىقابه درب فنزی سیا
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ِحشت زدٌ خیرٌ بُ درخت ٍای سر بُ فنک . با حرکت ىاشین ناخّاستُ بُ ًٍ چسبیدیً
ٌ ی تاریک باغ شدیً ُ ٍاشّن . کشید درختان کَنسامی کُ صدای قارقار کالغ ٍا از رِی الن

نّر فقط انعکاس رِشنایی ىاٌ . ىَرِ با ٍر صدا بُ دستً چنگ ىی زد. بُ گّش ىی رسید
 .بّد کُ باغ رِ ىشخص ىی کرد

ٌ ٍا کُ فقط یک ىسیر ىاشین رِ، بّد کند حرکت ىی کرد . ىاشین بُ خاطر سنگ ریز
 .تاریکی اطراف کُ بُ داخه ىاشین احاطُ ىی شد، رعب ِ ِحشت ىا رِ بیشتر ىی کرد

کيی جنّتر ِ چرخیدن ىاشین بُ سيت ىخامف، از پشت درخت ٍا، چراغ ٍای عيارت 
ُ ای از دِر کيی این تاریکی رِ از بین برد  .ىیان

از نگاٍی کُ بین ىن ِ ىَرِ ردِبدل شد ىشخص بّد؛ اِن ًٍ از بزرگی ِ قدىت زیاد 
کيی جنّتر از . ىرد از تّ آینُ تياو حرکت ٍای ىارِ زیر نظر داشت. عيارت ىتعجب شدٌ

 .سيت چپ، چراغ ٍای عيارت کّچکتری کُ تازٌ سازتر بّد از پشت درخت ٍا نيایان شد

 :ىرد با صدای خش گرفتُ کُ کيی حسرت داشت گفت

 .ٍيسرشّن... این جا عيارت تیيّر خان ِ- 

 :بی اختیار پرسیدو

ُ رِ-   ...پس عيارت خاکستری رِب

 ...اِن جا ىال تاج امينّک ِ - 

 !با ىکحی سکّت کرد

در دل دعا کردو اگر قرار ٍست خّش خدىتی ًٍ برای این خاندان داشتُ باشً؛ ترجیحًا 
ِمی حیف کُ تنَا بُ خّش خدىتی ختً نشد ِ سرنّشت ... در عيارت تاج امينّک باشُ

 .جایی برای آرزِ کردن ىن نذاشتُ بّد
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ُ ٍای عيارت کَنسال ىتّقف شد ُ رِی پن با . ٍنّز ىحّ عيارت ٍا بّدیً کُ ىاشین رِب
تک بّقی، سریع دختر باریک انداو ِ قدبنندی از درب چّبی خارج شد ِ با تعظیً 

 .کّتاٍی ایستاد

ُ خاطِر عرِس خانّادٌ آریایی ٍا بّد  .خب ىسنيا این ٍيُ استقبال فقط ب

ً نگاٌ غرِرآىیزی پیادٌ شد. درب سيت ىَرِ باز شد دستً بُ دستگیرٌ . آٍستُ با نی
ُ ی باالی عيارت کشیدٌ شد ٌ ٍای طبق ٌ ی کنار . نرسیدٌ، نگاًٍ جایی ىیان پنجر پرد

ٌ ٍای رِشن سریع افتاد ُ ی یکی از پنجر  .تّجَی نکردو. رفت

ٍرچُ آیُ از عاطفُ کُ ٍيیشُ برای ىحافظت از اینین ىی خّند ِ دست ِ پا شکستُ 
ازش یاد گرفتُ بّدو رِ باز ًٍ یکی درىیان از یاد بردو؛ ِمی آخر با ٍرجان کندنی چند تا 

 .آیُ زیرمب گفتً ِ با فّتی بُ سيت عيارت پیادٌ شدو

ٌ ی ىن بُ جرو کَنگی کناِر . ىرد جنّتر از ىَرِ چيدانش رِ برد چيدان بیچار
طفنکً جرِو کسِی نبّدِن صاحبش ًٍ تنَاترش . الستیک ٍای ىاشین، بد چشيک ىی زد

 .کردٌ بّد

نزدیک بّد بغضً برای این بی احتراىی بترکُ؛ اىا یادآِر شدو ىن االن با این ٍا تفاِتی 
 .ندارو

ُ ٍای سنگی باال رفت دخترک مباس پرچین . ىَرِ جنّتر از ىن قدو برداشت ِ از پن
ً ٍای خارجکی نبّد  .سفیدی بُ تن داشت کُ بی شباٍت بُ مباس فرو خدىتکارٍای فین

نفَيیدو ىَرِ چُ ِاکنشی نشان داد کُ مبی گزیدٌ، ٍّل شدٌ . ىقابه ىَرِ خً شد
 .ایستاد
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قبه از بستُ شدن . سالنُ سالنُ با کشیدن چيدان آٍستُ پشت سرشّن حرکت کردو
ٌ بّد کُ . درب بزرگ چّبی عيارت، دستً رِ بینش گذاشتً ىَرِ از بدِ ِرِد خشکش زد

 .داخه شدو ِ از گرفتن رد نگاٍش ىن ًٍ ىحّ شدو. قدو از قدو برنداشتُ بّد

ٍردِ خیرٌ بُ اطراف . از راٌ نرسیدٌ شکٌّ ِ قدىت این خانّادٌ بُ خّبی نيایان ىی شد
ٌ ی دست دخترک حرکت کردیً  .آٍستُ با اشار

ُ ی  ِِ بزرگی رِ پشت سر گذاشتیً کُ رِی ٍر دِ دیّارش نقاشی ٍای بزرگ قاب گرفت راٍر
خّد راٍرِ بُ تنَایی با مّستر بزرگ ِ پرنّری رِشن بّد . شاٍناىُ ِ مینی ِ ىجنّن بّد

ُ خاطِر سقف بنندش باید سر بُ فنک ىی کشیدی  .کُ ب

ٌ ىّن از دست خارج شد  .ِارد سامن اصنی شدیً کُ این بار کنترل دٍاِن باز شد

ُ ٍای ىارپیچی بّد کُ از دِ طرف راٌ داشت ِ یک مّستر آبشاری بنند از  انتَای سامن پن
ُ ٍا ىی خّرد ٌ ای . باال بُ پایین پن ضنع شرقی سامن درب بزرگ چّبی ىنبت کاری شد

ُ ٍا چند در ىخفی . داشت کُ از این فاصنُ حتی بزرگیش ًٍ بُ چشً ىی خّرد زیر پن
ُ ی عيارت با . ِجّد داشت کُ با چشً خینی کً داخنش دیدٌ ىی شد تياو گّشُ گّش

ُ ٍای ریز ِ درشت تزیین شدٌ بّد ُ ای کُ پدر داشت ىی دِنستً . ىجسي با عالق
ُ ٍا عتیقُ ٍستن  .ىجسي

ُ ٍا گذاشتُ بّدن شبیُ کاخ ٍای . دِتا شیرسنگی ایستادٌ، آىادٌ بُ غرش اطراف پن
. حتی ىنبت کاری کُ رِی درٍا ِ دستگیرٍا کار شدٌ بّد خیرٌ کنندٌ بّد. داستان ٍا بّد

 .یک عيارت ِاقعی ِ شاٍانُ با قدىت چند سامُ

سنگینی چيدان رِ از یاد بردٌ بّدو ِ فقط بُ . با صدای دخترک جنّتر حرکت کردیً
ٌ ی این عيارت نگاٌ ىی کردو ٌ کنند ٍيیشُ فکر ىی کردو بزرگتر از خّنُ باغ . ىعياری خیر

 .ِجّد ندارٌ؛ اىا این جا حتی چند برابر تصّراتً از یک عيارت بّد
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فرش ٍای گران قیيت قرىِز ابریشً بُ سنگ ىرىرٍای سفید ِ ِسایه طالیِی ىبنيان ٍای 
ٌ ی خاصی دادٌ بّد  .سنطنتی، بّفُ، کنسّل ِ مّسترٍای طالیی، جنّ

ُ ی قرىز پَن شدٌ بّد کُ ىن ِ ىَرِ رِی ٍيان بُ  ُ ٍا فرش یک تک ىسیر راٍرِ تا پن
 .سيت جنّ قدو برىی داشتیً

ُ ٍا کُ  با نزدیک شدنيّن، دِ دختر بُ ٍيراٌ یک خانً سامخّردٌ ِ الغرانداىی از زیر پن
ىشخص بّد یک سامن عریض دیگری قسيت جنّبی عيارت ِجّد دارٌ، خارج شدن ِ 

 .با نظً خاصی ىقابنيّن قرار گرفتن

 .دست از بررسی کشیدو ِ بُ خدىتکارٍای ایستادٌ خیرٌ شدو

پیراٍن سفید چین دار، مباس فرو خدىتکارٍای این عيارت بّد کُ ٍيُ یک ىدل 
 .کناِر ًٍ، ردیفی ایستادٌ بّدن. پّشیدٌ بّدن؛ غیِر ٍيان خانً سن ِ سال دار

ٌ ی زرق ِبرق عيارت بّد؛ با این کُ قبالً یک بار دیگر این عيارت رِ دیدٌ  ىَرِ ٍيچنان خیر
با صدای سّت ىانند . بّد؛ اىا ىطيئنً ٍيان چند ساعت رِ بُ پنج دقیقُ تالفی کردٌ بّد

 .دخترک کنار دستش، از جا پریدٌ حّاسش رِ جيع تر کرد

دخترک با مبخنِد زیبایی کُ دندان ٍای خرگّشی سفیدش رِ نيایان ىی کرد، دستی بُ 
ٌ رِیی باال برد  .طرف دختر ظریف ِ سبز

 .رِیا...خانً ىعرفی ىی کنً- 

رِیا با گرفتن چین داىنش، کّتاٌ نیيُ زانّ زدٌ سالو خانيی گفت ِ دِبارٌ صاف 
ُ ای داشت. ایستاد  !ًٍ سن ِ سال ٍای ىَرِ ىی زد. گیرایی زیبا ِ دختران

شاید ًٍ، ... ىَرِ حتی زحيت تکان دادن مب ٍاش رِ نداد؛ فقط تک ابرِیی باال فرستاد
 !این ىدل سالو کردن جدیدش بّد
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ٌ ش بُ سيت دخترک درشت انداو ِ قدبنندی ىتيایه شد؛ کُ قبه از ىعرفیش  دست اشار
 :با اخً پررنگی خّدش گفت

 .خانً... ىاٍچَرٌ ٍستً- 

 .خانيش رِ با ىکحی کشید کُ پیرزن سری بُ تاسف تکان داد ِ ىَرِ پّزخند زد

ُ ای مب کج کردٌ، خّدو بند بّدىی گفت کُ اخً ىاٍچَرٌ  اىا دخترک با مجبازی دختران
ٌ ی بی نقصش بّد... ىاٍچَرٌ. پررنگ تر شد ٌ ی چَر سن ِ سامی بیشتر از . اسيش برازند

 !بیست ِ ٍشت یا نَی بَش ىی خّرد... ىا داشت

 .باجی ٍستن، بزرگ ىا ِ ىادر ىَربّن بندٌ- 

ُ ای رفت کناِر ٍيان زن کُ از اِل ىحّ رفتار ِ کردارش بّد،  ٌ ی دمبران با این حرف با خند
 .ایستاد ِ با مّسی اداىُ داد

 .خّش اِىدید بُ این عيارت... خّدىً فرییا ٍستً خانً- 

ً ٍای  رنگ پّست، چَرٌ ِ حتی ظرافت انداو داد ىی زد ىادرِ دختر ٍستن ِ یا چش
 .ىَربانی کُ از ىادرش بُ ارث بردٌ بّد

 :باجی پرىَر رِ بُ ىَرِ کُ حاال بادی بُ غبغب انداختُ بّد گفت

ٌ ی آقا ٍرىز ٍستین... تبریک ىیگً دخترو-   .ِاقعا برازند

ُ ی ًٍ نبّدن! پیرزن چابنّس... چشيی تّ حدقُ چرخّندو ! اصال ًٍ ىَرِ ِ ٍرىز ِصن
ُ ای بّد کُ بعدٍا نُ ىن؛ بنکُ خینی ٍا تاییدش کردن  .این جين

البد ىن اگر بُ جای ىَرِ بّدو، این جينُ رِ با مفت ِ معاب ِافری ىی گفت کُ ىن 
 !بیشتر باِر کنً ِ کيتر زحيت زبان ریختنی بُ خّدش بدٌ
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ُ ی ىَرِ بُ پَنّو؛ صّرت جيع کردٌ، با غرغر زیر مبی بُ  با ِارد شدن انگشت سباب
 .سيتش چرخیدو

 .اخً داشت

 !حّاست کجاست؟ با تّئُ- 

 .بُ سيتی کُ چشً چرخاند نگاٌ کردو

 :باجی با مبخنِد ىالیيی خیرٌ بُ سرتاپاو گفت

 .ٍيّن کُ ٍرىز خان تعریف ىی کرد... شيا باید ىَرِ باشید- 

 .ىتعجب چشيی گرد کردو

پس فقط چرب زبانی ِ دل خّش کردنش ىختص بُ عرِس خانّادٌ ! ٍرىز ِ تعریف؟
 !نبّد

 .االن دیگُ چَارتا دختر دارو... بُ جيع ىا خّش اِىدی دخترو- 

 .ىينّنً زیر مبیً کُ از خجامت نگاٍش آٍستُ بّد با صدای کّبیدٌ شدن عصا یکی شد

ُ ٍا قرار گرفتن  .بالفاصنُ تقسیً شدن ِ دِ بُ دِ، سيت راست ِ چپ پن

ٌ شّن خیرٌ  ىن ِ ىَرِ، غریب، تنَا، سیخ سرجاىّن ىتعجب بُ عکس امعيه ٍای ترسید
 .شدٌ بّدیً

ُ ٍا ظاٍر شد ُ ای طّل کشید کُ قاىت تاج امينّک بُ ٍيراٌ ٍرىز از رِی پن  .جانی

 .تاج امينّک پر ابَت درست ىحه اِمین رِزی کُ دیدٌ بّدىش قدو برىی داشت
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با مباسی کُ جذابیت آریاییش رِ دِ چندان کردٌ بّد؛ ناخّدآگاٌ غافه از ٍيُ ... ِ ٍرىز
 .نگاًٍ رِ ىحّ خّدش کرد

ٌ ای رِشن، کُ با دِبند ِ کفش ٍای چرىش یک رنگ  پیراٍن سفید با شنّار کتان قَّ
 !شاید برای اِمین بار بّد کُ بدِن کالٌ ىعرِفش ىی دیدىش... بّد

ىٍّای مـ ـختـ بّرش رِ حامت دار کج رِی صّرتش ریختُ بّد ِ دست بُ جیب بردٌ 
 .پشت سر تاج امينّک، راسخ پایین ىی اِىد

ً ٍاش رِ نشانُ گرفت کُ  ...نگاًٍ چش

 .سریع نگاٌ دزدیدٌ سر پایین گرفتً. مبخند ىحّی بُ خیرگی نگاًٍ رِی مب داشت

 !ىتّجُ شدٌ بّد... خدای ىن

ناسزایی زیر مب بُ خِّد . این بار خِّد رسّایی بّد کُ بی قصد ِ غرض نگاٍش ىی کردو
گیجً گفتً کُ چرا بین این ٍيُ آدو باید دست بُ پردازش ٍرىز کُ زیادی از خّشگنی 

 .خّدش باِرش بّد، بزنً

 .یاد حرف ٍایی کُ نسبت بُ زیبایی گفت افتادو

 .زیرزیرکی نگاٌ بُ دخترٍایی کُ سر پایین ایستادٌ بّدن کردو

ٌ ی دمنشین. از ٍيُ نظر زیبا ِ تک بّدن...مب گزیدو  .قد ِ ٍیکه؛ حتی چَر

ٌ ای حرف ٍاش رِو تاجیر بذارٌ...ىن در برابرشّن ٍرىز ًٍ . اصال بُ درک؛ نباید ذر
ً ٍای ناپاِک شیطانی  !پسرعيّی تیيّر گّر بُ گّر شدٌ بّد، با چش

 .خّش اِىدی گنبرگ جان- 

 !صداش ًٍ رعب برانگیز بّد 
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درست رِ در رِی تاج امينّک ِ ٍرىز کُ حاال با یک . ىابین ردیِف دخترٍا ایستادٌ بّدیً
 .پنُ باالتر از ٍيُ، دست بُ جیب بدِن ٍیچ ِاکنش ایستادٌ بّد

نيی دِنً چرا احساس کردو تصّیر جدیدی از ٍرىزی کُ ىی شناختً با ٍرىزی کُ االن 
 .ىقابنً ایستادٌ بّد ىی بینً

 .خّشحامً کُ یُ باِر دیگُ ىی بینيتّن...ىينّن عيُ تاج امينّک- 

صدای پرغرِر ىَرِ بّد کُ برای عرض انداو کردِن بیشتر خّاست بُ سيتش قدو بردارٌ 
 :کُ دستش رِ باال آِردٌ اخطاری گفت

 !الزو نیست- 

 .ىَرِ ِارفتُ سِر جاش ایستاد

ٌِ زِِو ٍرىز دِر نياند کُ خیرگیش بد ىعذبً ىی کرد  .مبخند ىحّو از دیِد نگا

ُ ست، نيی خّاو کّچکترین حرفش رِی زىین -  از این بُ بعد عرِس ٍرىز عضّ این خّن
 .بيّنُ

 :رِ بُ فریبا نیيُ بنند اداىُ داد

 اتاقشّ آىادٌ کردی؟- 

ُ ای گفت  .فریبا یک قدو جنّ گذاشتُ، بن

ٌ ی ىَرِ گفت  :با مبخند ىعناداری کُ خّشایند نبّد خیر

نيی خّاو این چند رِز کُ ىَيّن ىاست بَش بد ...ٍرىز از عرِست پذیرایی کن- 
 !بگذرٌ

 .مبخندش زیادی بُ پّزخند شباٍت داشت. ٍرىز سری تکان داد
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ُ قدر از این استقبال مذت بردٌ ِ مفظ عرِس زیادی  ٌ ی ىَرِ رِ ندیدٌ ىی دِنستً چ چَر
 .سرخ ِ سفیدش کردٌ

 دخترجّن؟- 

ُ ی آٍستُ ِ بااکراٍی زىزىُ کردو کُ با کّبیدن عصاش، ...ىخاطبش ىن بّدو بن
 .ناخّدآگاٌ یک قدو عقب تر پریدو

 .ىحکً ِ بنند جّاب بدٌ- 

ُ ای بُ زِر برای کنترل تنشً گفتً  .بن

ٌ ٍا خیرٌ ىن بّد  .خجامت کشیدو. نگا

نيی دِنً ٍرىز بَت گفتُ یا نُ؟ ِمی بدِن ىن این جا ٍر بی سرِ پایی رِ راٌ - 
ُ خاطِر ٍرىز قبّل کردو...نيیدو  .تَّاو فقط ب

ُ جانی مب زد. نگاًٍ پرگالیُ باال کشید تاج امينّک تّجُ . ٍرىز نفسی کالفُ گرفت ِ عي
 :نکرد ِ با نیش بیشتر اداىُ داد

با اِمین خطا بیرِنت ىی کنً کُ ...خّش ندارو حرفً رِ زىین بيّنُ...گّش کن دختر- 
 .بری بُ ٍيّن قبرستّنی کُ ازش اِىدی

ٌ و بّد ُ جان ٍای ٍرىز زیادی رِی اعصاب مُ شد  .عي

 .مب گزیدو تا حرف ناشایستی نزنً کُ ریش ِ قیچی فعالً دست این زن بّد

ُ ست، کُ اگر رِزی بفَيُ نيی دِنً -  ٌ ی ارباب این خّن این جا ىّندنت بدِن اجاز
 .سرنّشتت چی ىیشُ

 !تیيّرخان خبر نداشت. کّبش قنبً شدت گرفت
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 .رِ بُ دخترٍا اتياو حجت آخر رِ کرد

بفَيً از این دختر چیزی تیيّرخان فَيیدٌ، خّدو قبه از اِن کاِر ...با شياٍاو ٍستً- 
ُ تّنّ یکسرٌ ىی کنً  .ٍي

 .ٍيُ تقریبًا ىتحیر نگاٍشّن بین ىن ِ تاج امينّک در چرخش بّد

ً نگاٍی بُ ًٍ، ِحشت زدٌ بُ ٍرىز نگاٌ کردیً تا  اىا ىن ِ ىَرِ بی تّجُ بُ ٍيُ، با نی
ٌ ىّن رِ راحت  جّاب این پنَان کاری رِ بدٌ؛ ِمی فقط با چشً فشردنی خیال ترسید

 .کرد

ٌ ی اِىدن بُ این عيارتّ داری-  ٍر قبرستّنی خّاستی برِ؛ ِمی ...صبح تا ظَر فقط اجاز
 .حق نداری از زیر کار در بری کُ ىن خبردار ىیشً

ٌ و با مبخنِد ىحّی اداىُ داد ٌ ی نگاٌ زِو شد  :خیر

 !از فردا تياو کارای ٍنيا با تّ- 

ٌ ٍا نيایان شد. با این حرف ٍيُ نگران بُ سيتً سر چرخّندن  .ِحشت تّ تک تک چَر

 .حتی ٍرىز بُ اعتراض یک پنُ پایین اِىد ِ تاج امينّک بادست ىانع حرف زدنش شد

 ...ٍرىزو خّب...کارای شخصی ٍرىز ِ زنشّ انجاو ىیدی...ِقتی کارای اِنّ کردی- 

ُ اش رِ برید ُ ی جين ُ ی پرغیظ ِ بنند ٍرىز اداى  .عي

ٌ ی کافی زیاد ٍست کُ بتّنُ انجاو ...قرارىّن این نبّد-  کارای این عيارت بُ انداز
ُ ش باید تّ رفت ِ آىد باشُ...بدٌ  .این دختر با کارای ٍنيا ٍي

 .محنش پراز عقدٌ ِ بدجنسی شد کُ اگر تّان داشت از این دفاع ٍرىز قَقَُ ىی زد

 .تّ نگرانش نباش...برای اِنً یُ فکری کردو- 
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 .بُ سيت پنُ چرخید ِ سری باال بردٌ خیرٌ بُ ٍرىز اداىُ داد

این طّری بُ ٍردِ ...امّنک تُ باغ ببرش...از اِمً بَت گفتً جایی تّ این عيارت ندارٌ- 
 .تیيّرو ٍیچ ِقت نيی بیندش...عيارت نزدیکترٌ

ً ٍای از حدقُ دراِىدٌ نفسً بُ شيارش افتاد  .از این چش

ُ ای بُ زىین زد ِ  در یک محظُ . بنند ِ ىحکيی گفت« برید بُ کارتّن برسید»ضرب
ُ ٍا حرکت کردن . ٍيگی ىطیع با سر پایین افتادٌ از کنارش گذشتن ِ بُ سيت زیر پن

 .فقط فریبا کُ ٍيراٌ ىَرِ بّد ایستاد

ً ٍای عصبیش رِ از تاج امينّک نگرفتُ بّد؛ ِمی تاج امينّک با  ٍرىز ٍنّز ًٍ چش
 .مبخندی بُ سيت ىا چرخید

 .خانيّ تا اتاقش راٍنيایی کن...فریبا- 

ٌ ای بُ ىَرِ کُ حتی  فریبا بالفاصنُ چيدان بزرگ ِ سنگین ىَرِ رِ بنند کرد ِ اشار
 .کّچکترین نگاٌ ِ نگرانی نسبت بُ ىن نداشت کرد

ٍرىز ًٍ ىتّجُ این بی خیامی نسبت بُ ىن شد کُ نگاٍش ىتعجب بینيّن در 
ُ ی دِستیيّن خینی بیشتر از این حرف ٍاست. چرخش بّد  !فکر ىی کرد رابط

ُ خاطِر دل خانيش ىن رِ بُ این جا آِردٌ. پّزخند زدو  .حتيًا پشیيان شدٌ کُ پنَانی ب

ٍر جا رفتی باید قبه از دادن ...رفت ِ آىد تّ این خّنُ برای تّ یکی قانّن دارٌ- 
ٌ ٍای ٍنيا برگردی، بفَيً ساعت اِىدنت یُ دقیقُ دیرتر شدٌ بدِن ىعطنی  ِعد

 .بیرِنت ىی کنً
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سر پایین افتادٌ با بغض خّردٌ شدٌ با چيدان کّچک کنار پاو ِ یک جعبُ فنزی بُ 
ٌ  رِ گرفتً ِ چشً خانيی مب . دست ایستادٌ بّدو با پشت دست قطرٌ اشک ریختُ شد

 .زد

ُ ٍا شنیدٌ نشد ُ قدر زىان گذشت کُ صدای عصاش دیگُ از رِی پن  .نفَيیدو چ

 .بَت گفتً بَترٌ یُ جا دیگُ بری- 

ٌ و رِ باال بردو ً ٍای آبیش پر از نگرانی شدٌ بّد. سِر افتاد باز ًٍ ٍرىز اىرِزی . چش
 .بّد

 .اِل ِ آخر یُ کنفتً- 

 :بُ تایید یا شاید ًٍ دمداری، چشيی باز ِ بستُ کرد ِ رِ بُ پیرىرد رانندٌ گفت

 .ىن راٍنياییش ىی کنً...ىیکاییه چيدِن خانيّ بگیر ِ تا تُ باغ بیار- 

ٍيین کُ خّاستً چيدان رِ بنند کنً ىیکاییه سریع از دستً . جنّتر از ىن قدو برداشت
 .گرفت

 .خّش اِىدی...خّدو ىیارو دختِر جّان- 

حتيا بُ فالکت ِحشتناکی افتادٌ بّدو کُ ىَربان . مبخنِد تنخی زدو کُ سریع نگاٌ گرفت
 .پشت سر ٍرىز حرکت کردو. شدٌ بّد

*** 

رعب ِ ِحشتً . از بین درخت ٍای کَن ِ تاریک بُ سيت پشت عيارت حرکت کرد
باعخ شد قدو تند بردارو تا بُ قدو ٍای بنند ِ عصبیش کُ تّ فکر بّد برسً ِ با دِیدنی 

ً ىسیرش بشً  .نیً نگاٍی بًَ کرد. ٍ
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 چرا این جا چراغ ندارٌ؟- 

ٌ و، خّنسرد مبخند زد  .بُ این صدای مرزان ِ ترسید

 .دِست دارٌ فقط ىسیر عيارتا پرنّر باشُ...تیيّر خان خّشش نيیاد- 

 !اتاقً تُ باغُ؟- 

 :بالفاصنُ اخً کردٌ نگاٌ گرفت ِ با نفس کّتاٍی گفت

ُ ای نيّندٌ-   .چیِز دیگ

بُ عيارت دِو کُ حاال چراغ ٍاش خاىّش . با ىکحی بُ سيتً چرخید ِ ىقابنً ایستاد
 .رِشن ىی شد اشارٌ کرد

 .دختِر عيُ تاج امينّک...ٍنيا زن تیيّرخان- 

 .فَيید ترس ذٍنً رِ پاک کردٌ. گیج بَش خیرٌ شدو! ٍنيا

 .ٍيّن کسی کُ باید براش کار کنی- 

 .ىات زدٌ چرخیدو ِ بُ عيارت خیرٌ شدو

ُ  ش باید اِن ىّقع آىادٌ بشُ...صبحا آفتاب نزدٌ بیدار ىیشُ-   .صبحّن

 بداخالقُ؟- 

 :باقدو برداشتنی گفت. نگاٍش بُ آنی پراز غً شد

 .خّدت ىتّجُ ىیشی- 

یک محظُ پاو پیچ خّردٌ بُ زىین افتادو . پا تند کردو تا دِبارٌ در این ظنيات جا نيّنً
درد پاو رِ حس . کُ صدای جیغً با صدای جیغ ٍای عيارت کُ پی درپی بّد یکی شد
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چراغ ٍا خاىّش رِشن . نکردو، ِحشت زدٌ سریع بُ سيت عيارت چرخیدو
 .جیغ ٍا بنندتر...ىی شدن

ٌ ی عيارت بّد کُ دستی رِی . ریزش اشک ٍاو از ترس بی اختیار بّد نگاٌ ىاتً خیر
ُ و گذاشتُ شد  .با جیغ بنندی عقب پریدو. شان

 .ىنً ىَرِ- 

 ...این صداٍا...این صداٍا...این- 

 .بغضً شکست. از ترس بُ مکنت افتادٌ بّدو! خدای ىن

 .االن تيّو ىیشُ- 

ُ رِ بّدو کُ دست زیر . جیغ ٍا با خاىّش شدن عيارت بالفاصنُ قطع شد ٌ ی رِب خیر
دست رِی . بُ سختی رِی پاٍای مرزانً ایستادو. بغنً گرفت ِ با ضرب بنندو کرد

ُ ٍاو گذاشتُ، نگاٍش رِ پایین فرستاد ِ با اطيینان گفت  :شان

 .یُ تيرین صداست کُ ٍنيا ٍر شب دارٌ...این صداٍا چیزی نیست ىَرِ- 

 .در اِن شرایط ٍر چیزی رِ برای آراو شدن باِر ىی کردو! تيرین صدا

سرو رِ با ! حتيا چیزی غیر از این نبّد کُ نُ ٍرىز ِ نُ ىیکاییه عکس امعينی نداشتن
خب از این حرکت بچگانُ کيی ًٍ خجامت . آسّدگی خیامی بُ نگاٌ دریاییش دِختً

 :کشیدو ِ دست رِی صّرتً کشیدٌ گفتً

ٌ و کرد...فقط یکً...نترسیدو-  اىا االن ...خب تاریکِی این جا، با این صداٍا ِحشت زد
 .آرِىً
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ُ ٍاو بنند کرد با چرخش ىیکاییه ٍردِ کنار . مبخند زدٌ صاف ایستاد ِ دست از رِی شان
ُ تر کردٌ بّد. ًٍ پشت سرش حرکت کردیً  .این بار قدو ٍاش رِ آٍست

ُ ی جاٍا داشت ُ ی . بُ انتَای باغ رسیدیً کُ درخت ٍای کيتری نسبت بُ بقی از دِر کنب
 .چّبی ِ خاىّشی دیدٌ ىی شد کُ چند قفه بزرگ رِش داشت

 .ىیکاییه ىقابنش ایستاد ِ قفه ٍا رِ یکی یکی باز کرد ِ درب رِ باز کردٌ کنار ایستاد

 .آٍستُ قدو برداشتً. ٍردِ نگاٍشّن بُ ىن بّد تا اِل ِارد بشً

پا کاىه داخه نذاشتُ از چیزی کُ ىی دیدو دمً در یک محظُ زیر ِ رِ شد ِ بی حال بُ 
چیزی بُ افتادنً نياندٌ بّد کُ گرىای دستش از پشت کيرو حس . کناِر در کج شدو

 .بُ دیّار تکیُ دادٌ بّد کُ اگر افتادو آىادٌ بُ گرفتن باشُ. شد

 .اىشب رِ یُ جّری سر کن...ىیدو فردا تيیزش کنن- 

 .صداو پر از بَت ِ بغض شد

 !مّنُ سگُ؟- 

 .نفسی پرصدا ِ عصبی کشید

از بّی . اطرافش پر از تار عنکبّت بّد. بدِن ٍیچ چراغی...یک اتاق سُ در چَار کّچک
ُ ی چُ جانّری بّدٌ  .تعفنش ِ خراب کاری ٍای حیّانی ىشخص بّد الن

اِن قدر براش عزیز بّد کُ تُ باغ رِ براش جایگاٌ ساختن ...تیيّرخان یُ سگ داشت- 
 .تا راحت بازی کنُ

 .ىات ِ کيی ترسیدٌ مب زدو

 حاال سگُ کجاست؟- 
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ُ ش پیداش کردن...کشتُ شد-  ُ جّن تّ مّن  .یُ شب نیي

 .آًٍ خّردٌ شد

ُ ی سگ تیيّر خانُ؟-   !باید خّشحال باشً جایی رِ بًَ دادن کُ مّن

ً ٍاش باز ًٍ غيگین شد. بُ سيتش چرخیدو؛ صداو پر از بغض ِ گالیُ بّد  .چش

 .ىی تّنً ببرىت پیش یکی از آشناٍاو...ببین ىَرِ ٍنّزو دیر نشدٌ- 

برای راضی نگُ داشتن پدر ِ . تند سری بُ نفی تکان دادو! برو...حاال کُ تا این جا اِىدو
ُ ی سگ باشُ. انتقاو از قاتنش ٍر کاری ىی کردو  .حتی اگُ زندگی در تُ باغ ِ تّ یک الن

 .بَت قّل ىیدو بدو درستش کنن- 

 ىی خّاد اذیتً کنُ برو؟- 

ُ ای بُ صّرتً خیرٌ شد  .ىتّجُ ىنظّرو شد کُ شایدی گفت. جانی

 .ىی خّاو باشً...اىا ىن نيیرو- 

 ...خّبُ- 

 چرا از ىن بدش ىیاد؟- 

 .اخً کرد

ُ ت ىیکاییه پتّی گرو بیارٌ با چراغ نفتی-   .ىیگً ِاس

ً نگاٍی بُ اطراف اداىُ داد  :با نی

 .فقط ٍيین اىشبّ تحيه کن- 

 .این حرف عّض کردن، چیزی جز این کُ تاج امينّک از ىن ىتنفر بّد برداشت نيی شد
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 .با مبخند تنخی سری تکان دادو

ُ ای نکشید کُ در تاریکی شب گً شد  .با شب بخیر کّتاٍی چرخید ِ بُ جانی

ٌ ی ىیکاییه بغضً ترکید  .نااىید سر پایین گرفتً کُ از شنیدن صدای ناراحِت سنگین شد

 ...از...ٍيُ ىی تّنستن شب پیش خّدشّن نگَت دارن؛ ِمی ىی ترسن- 

 !افتادنً حتيی بّد اگر ىی فَيیدو قرارٌ چُ اتفاقی بیفتُ

ُ ی این شنیدن ٍای بی ىّرد رِ نداشتً. سری تکان دادو تا اداىُ ندٌ قبالً مطفش . حّصن
 !رِ خینی خّب نشان دادٌ بّد؛ حاال دمسّزی ًٍ ىی کرد

ُ ای درنگ کرد ِ با سر تکان دادنی گفت  :محظ

ُ ت چراغ نفتی ِ پتّ ىیارو-   .نگران نباش، عادت ىی کنی...ِاس

 .کالو آخری نگفت ِ خینی زِدتر از ٍرىز ىحّ شد

نگاًٍ بُ پشت عيارت تاج امينّک ِ عيارت تیيّرخان کُ حاال سيت راست بّد کشیدٌ 
 .شد

 .سر باال بردو ِ خیرٌ بُ ىاٌ زىزىُ کردو

 پدر کاش قبِه رفتنت بًَ ىی گفتی با این آدىا چی کار کنً؟- 

در خّدو جيع شدٌ، چيدان رِ بُ دیّار چّبی النُ تکیُ دادو ِ جعبُ بُ بغه رِش 
 .نشستً

برعکس خّنُ ...آٌ کشیدو...جامبی این باغ این بّد کُ بُ جای گه فقط درخت ىی دیدی
 .باغ کُ پر از گه بّد
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ُ ی درخت قطّر بریدٌ شدٌ چیزی . اطراف کنبُ، زىین خاکی ِ خامی بّد بُ جز چند تن
ُ ی خاصی بُ بازی داشتُ کُ ارزش سر ...پّزخندو سّزناک بّد. نبّد حتيا سگش عالق

 .بریدن این درخت ٍای بی نّا رِ داشتُ

*** 

 بخش چَارو

بین جيعیتی کُ با ٍر قنپ ىست تر . مبً رِ با زبان  تر کردو ِ کيی گرٌ کراِات رِ شه تر
عجیبُ اِنی کُ قّل اىشب رِ دادٌ بّد از اِل . از قبه ىیشدن نگاًٍ بُ چرخش درىیاد

 .این ىجنس صّری حضّر نداشت

. کً کً چراغ ٍای سامن بُ غیر از رقـــص نّرٍای رِی سن یکی یکی خاىّش شدن
یک دفعُ رِسپی ٍایی کُ فکّری برای یک شب خّش گذرانی ىَيان ٍا کرایُ کردٌ بّد 

ُ جيعی شرِع بُ رقـــص کردن تا آزادانُ رزرِ بشن نگاٌ ٍيُ . ِسط سامن ریختن ِ دست
حریص تر از قبه بُ ِسط کشیدٌ شد ِ کيتر کسی ىتّجُ ِرِد ِ خرِج اشخاصی شدٌ 

آٍنگ ٍای ترکی اِِل ىجنس جاش رِ بُ یک . کُ از درب اصنی بُ باال راٍنيایی ىیشدن
 .آٍنگ تند عربی داد کُ صدای جیغ ِ سّت یک بارٌ بنند شد

تقریبا تياو سامن پذیرایی ىينّ از جيعیت شدٌ کُ اکحرًا بیگانُ ِ فقط نقش پّششی 
ُ ٍای فکّری بّدن  .برای ىعاىن

ُ ترین قسيت سامن رِ برای زیر نظر گرفتن اطراف ایستادٌ بّدو بعِد گذشت چند . گّش
زىان ىشخصی برای . ساعت ٍنّز ًٍ ىجنس شّر ِ حال ساعت ٍای اِمیُ رِ داشت

بازی تعیین نکردٌ بّدن؛ ِمی از زیاد شدن بادیگاردٍا ىی شد حدس زد در حال تدارکات 
 .بازی ٍستن
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ً ٍاو تا ىی تّنست اطراف رِ ىی پایید تا ردی یا نشانی از قارداش پیدا کنً؛ اىا  چش
ً ٍای پیش پاافتادٌ نشان  زرنگ تر از این حرف ٍا بّد کُ خّدش رِ در این ىراس

 .کاش حداقه برای یک بار ًٍ شدٌ ىی دیدىش...بدٌ

ُ و رِ با دست فشردٌ، چشيی جيع کردو دِبارٌ این سردردٍای معنتی شرِع . شقیق
 .شدٌ بّد

ٌ ی این بازی نشی-  فکر ىی کنُ سرنّشتش ...اىشب پدرو تياو تالششّ کردٌ تا تّ برند
 .ىحه کَکشان ىیشُ

بُ سيتش کُ پشت سرو ایستادٌ بّد ِ در تاریکی پیراٍن ! باالخرٌ این گيشدٌ پیدا شد
 .کّتاٌ قرىزش ىی درخشید، چرخیدو

ُ قدر تغییر کردٌ بّد! مباس پّمکی قرىز با آرایش غنیظ دمیه این ٍيُ جنِب تّجُ ! آیال چ
ٌ تر از اِنی ٍست کُ ِانيّد ىی کرد...رِ نيی فَيیدو ٌ ی . ىی دِنستً ساد اِن ًٍ خیر

 .سرتاپاو بّد کُ با دو ِ بازدىی، نفس عيیقی کشید

 .راستُ کُ ىیگن ىیشُ نخّردٌ ىست یُ عطر شد- 

 :حرفش رِ نشنیدٌ گرفتً ِ با نیشخندی گفتً

زیادی از سِر شب خّش گذشتُ کُ آخر شبی ىست ...فکر ىی کردو دیگُ نيی بینيت- 
 !نشدٌ ىی خّای بری

ُ ای زد  .مبخند خست

ٌ ای ىحه تّ سِر شبُ-  ُ ٍات حساب ...ٍنّز برای گرگای درند ُ ی طعي ىنً یُ برٌ ىحه بقی
 .کن

 !حرف ٍاش زیادی بّی َشر داشت
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 .پدرت زیادی خّش باِرٌ کُ فکر ىی کنُ سرنّشتش بُ آسّنِی کَکشانُ- 

ُ و نگاٍش رِ باال کشید. با مبخنِد اىیدبخشی قدىی بُ جنّ گذاشت  .سینُ بُ سین

 .کيکً کن...اىا ىن دِست دارو سرنّشتً ىحه گنبرگ بشُ- 

. اخً کردٌ بُ حامت عادی چرخیدو کُ دِبارٌ کنارو ایستاد ِ سر رِی بازِو گذاشت
ُ تر از این حرف ٍا بّد  .پین

 :خیرٌ بُ اطراف با محنی پر از حسرت ِ آراو شدٌ گفت

ىی خّاو برو جایی کُ ٍیچ کدِو از این آدىا ...ىی خّاو ىحه گنبرگ آزاد بشً- 
 .این آدىا فقط نقاب سادگی دارن...نباشن

 .خبر نداشت گنبرگ تازٌ اسیر اِن عيارت شدٌ. این دختر زیادی تّ رِیا سیر ىی کرد

ً ٍاش رِ ىی پاییدو  .نچی بُ تيسخرگفتً ِ با گّشُ چشيی برق چش

 .دخترخانً...ىن آدو کيک کردن نیستً- 

تياو . دستً رِ بنند کردٌ، پیپ رِ از گّشُ کتً برداشتً ِ ىشغّل رِشن کردنش شدو
حرکت ٍاو رِ زیر نظر داشت کُ با صاف نشدن دستً با اکراٌ راست ایستاد؛ فَيید کُ از 

 .قصد این کار رِ کردو

ً سن ِسال ًٍ کُ ىٍّاشّن یُ دست سفیدٌ دِر یُ ىیز -  سيت چپ، چَارتا ىرد ٍ
ُ ی دخترا رِ بی پرِا زیر نظر دارن  .نشستن ِ با اِن چشياشّن ٍي

 .بُ قسيتی کُ گفت ناىحسّس نگاٌ کردو

ٌ ای رِ ىی بینی؟-   .اِن آدو اىرِز از طرف قارداش دعّت شدٌ...اِن کت قَّ
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ٌ تر از اِنی بّد کُ حتی . چند بار نگاًٍ بُ اِن سيت کشیدٌ شد. اخً کردو پیرىرد ساد
سر بُ زیر افتادٌ سرش تّ گّشی خً ! فکرش رِ کنً جایی در چنین ىجنسی داشتُ باشُ

 .بّد ِ گَگداری بُ حرف ٍای دِست ٍاش ىی خندید

 .دِدی غنیظ بیرِن فرستادو کُ باز، دو ِ بازدو مذت بخشی گرفت

 ...تّ تنَا کسی...ىنً سال ٍاست دنبال نابّد کردنشً...ىی دِنً چی ىی خّای- 

درٍيین حین نگاٍش بُ سيت فکّری کُ ٍيراٌ یک ىرد عرب گردن کنفت کُ چند 
حرفش رِ بریدٌ ٍین . بادیگارد بُ ٍيراٌ داشت ِ بُ طبقُ باال ىی رفتن، کشیدٌ شد

ٍّل شدٌ سریع بُ سيتً چرخید تا فکّری کُ چشً ریزکردٌ اطراف رِ . صداداری کشید
ُ ش نشُ  .زیر نظر داشت، ىتّج

 .ىنتيس بُ بازِو چنگ زد

 تّ اىشب ىی بری نُ؟- 

ٌ ی نگاٌ اشکیش شد ىن برای باخت . بدجّر ِحشت کردٌ بّد. نگاًٍ جستجّگرانُ خیر
ٌ ی نگاٍش دِبارٌ کاىی از پیپ ! نیّىدٌ بّدو؛ اىا نُ بُ ٍرقیيتی تّجَی نکردو، خیر

 .گرفتً

 نُ؟...اگر اٍه کيک نیستی اٍه ىعاىنُ ٍستی- 

ُ ی شیرینی-   .ٍر ىعاىن

ُ ی اىیدبخشی برای دمداری خّدش بّد کُ بدِن ىجامی بُ ىن سریع بُ  انگار زىزى
ُ ٍا پاتند کرد  .سيت پن

ٌ ای نیستیً ً ٍای بینيّن ٍست کُ ...ىا آدو ٍا ىّجّدات پیچید این حرف ٍا ِ سّءتفاٍ
ٌ تر از قبه ىی کنُ ُ قدر . زندگیيّن رِ پیچید ٌ ای، بدِنیً چ کاش قبه از ٍر حرف یا اشار
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یکی با یک نگاٌ ...یکی با چند کنيُ دمخّش ىیشُ. حاضریً بَاش رِ پرداخت کنیً
 .سادٌ

آیال، آیال بّد کُ با یک جينُ، خینی راحت تر از اِنی کُ . آیال ٍیچ کداو از این ٍا نبّد
 !فکرش رِ ىی کردو ِارد زندگیً شد

ُ ٍا پایین ىی اِىد ىتّجُ عجنُ ِ شتاب آیال شد کُ با ىکحی ایستاد ِ  فرزاد کُ از پن
 .ابرِیی باال انداختُ ىتعجب بُ طرفً قدو برداشت. نگاٍش کرد

ٌ ی خینی از دخترٍا بُ ٍیکه درشت ِ خّش تیپش جنب شدٌ بّد . دیدٌ بّدو نگاٌ خیر
 .بی تّجُ دمبری ىی کرد ِ ىغرِرانُ گاو برىی داشت

ُ ی بازش، تیپش رِ  کت ِشنّار راٌ راٌ آبی نفتی با پیراٍن سفید، کراِات شه رِی یق
خّش تیپ تر از ٍر زىانی . دسِت کيی از ىردٍای این ىجنس نداشت. تکيیه کردٌ بّد

 .ٍرىز حسابی سنگ تياو گذاشتُ بّد تا فرزاد رِ خّش تیپ راٌ ببرٌ. شدٌ بّد

ُ ی تک پسرش بشُ خبر نداشت پسرش چُ جاٍا . جای باجی خامی کُ قربّن صدق
ٍيراٌ ىن ىیشُ؛ کُ اگر بّیی ىی برد یک شبُ خّن بُ پا ىی کرد تا ىبادا نياز پسرش 

 .قضا بشُ

ُ ی تیز کالٍش رِ برای احتراو گرفت ِ سری خً کردٌ، کاىالً ىقابنً ایستاد  .مب

قرارداد فقط بین فکّری با کسی کُ ىیزِ ...این جّر کُ فَيیدو قرار نیست اىشب بیاد- 
 .ىی برٌ بستُ ىیشُ

 .سری بُ تایید تکان دادٌ، پکی کشیدو

 .از اِمً ىعنّو بّد- 

 .ىیگن اىشب برای برندٌ یُ جایزٌ ِیژٌ دارٌ کُ ٍيُ رِ برای این قيار حریص ترکردٌ- 
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 .پّزخندو پررنگ تر شد

 !پس شب بُ یادىّندنی برای ىن ىیشُ- 

 !حامت ٍای عصبی فرزاد. با ىکحی دستی دِر دٍان کشید ِ خیرٌ نگاًٍ کرد

 .حرف اصنیتّ بزن- 

 ...این بازی یُ قانّن جدید دارٌ- 

ُ ی حرفش شدو کُ نگاٌ دزدیدٌ، سری اطراف چرخّند  .ىنتظر اداى

 !کسی کُ ىعاىنُ ىی کنُ حق ندارٌ خّدش بازی کنُ- 

ُ ٍاو فرستادٌ، معنتی مب زدو  .نفسی بُ ری

ُ خاطِر نبّدن  ٍاکان ِضع شدٌ بّد باید حدس ىی زدو کُ فکّری . این قانّن جدید ب
ُ ای ٍا سر یک ىیز بنشینن تا باختش رِ قبّل کنُ  .نيی ذارٌ حرف

 !ىن از پسش برىیاو- 

ً ٍای نگرانی کُ از االن بُ خّدشّن باختُ بّدن، خیرٌ شدو  .تردیدو رِ خّند. بُ چش

ُ ایً نکردٌ...نکردو قيار-   .ِمی ٍيیشُ بّدن پای ىیز شيا ِ ٍرىز کً حرف

ُ ی  ٌ ای بُ جز جایگزینی فرزاد نداشتً، کُ سِر ىیز کارت بکشُ برای بردن یک ىعاىن چار
بی شک بدِن ٍیچ نگرانی بُ اِن . کاش ٍرىز ٍيراًٍ بّد. سرنّشت ساز با قارداش
ُ ی باال پا ىی ذاشتً با این کُ چند قدو جنّ ٍستً ِ ىی تّنً رِی ِجّد گنبرگ ًٍ . طبق

حساب باز کنً؛ ِمی از تغییر قّانین عصبی سرو تیر خفیفی کشید کُ دِبارٌ صّرت جيع 
 .کردٌ پرسیدو

 برای ىَتاب بنیط گرفتی؟- 
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 .رضایت حرفً رِ گرفت. سری بُ تایید تکان دادٌ مبخند زد

 .فردا تّ فرِدگاٌ ٍرىز تحّینش ىی گیرٌ- 

ُ ای مب زدو  .خّب

 .بَت اطيینان دارو...اىشب ٍيُ چیز تّ این ىَيّنی تيّو ىیشُ- 

 .مبخندی زد

نگران ٍیچی نیستً، ىی دِنً از پسش برىیاو، فقط نگران سردردای عصبیتً کُ رِز بُ - 
 .ىراقب خّدت نیستی تیيّرخان...رِز بدتر ىیشُ

ُ ش گذاشتُ فشردو  .دست رِی شان

نُ یکی ىحه ىن ...ىراقبت زىانی ىعنی پیدا ىی کنُ کُ زدن قنبت ِاسُ کسی ىًَ باشُ- 
 .کُ سال ٍاست قرارٌ از ىیدِن بُ در بشُ

*** 

 .ٍیچ چیز شبیُ بُ اِن چیزی کُ فکرش رِ ىی کردو نبّد

ُ ی باال راٍنيایی شدیً ىَتاب . بعِد ىعرفی فرزاد، بُ ٍيراٌ ىَتاب بُ سيت اتاقی در طبق
ُ  ًٍ از کنارو جً نخّرد از فضای خفُ ِ پر از دِد اتاق بُ دمَرٌ . تياو ىدت یک محظ

ُ ی افراد بیشتر بُ خّدش جيع ىی شد ٌِ پرسش گران . افتادٌ بّد؛ بُ خصّص با ٍر نگا
ٌ ٍای درندٌ بُ ِحشت  اصال تصّرش رِ نيی کردو دختری ىحه ىَتاب ًٍ از این نگا

 .بیفتُ

ُ ای . اتاق ابعاد زیاد بزرگی نداشت از تعداد کيی ىرد ِ زن ناشناختُ کُ ٍرکداو چند دقیق
آٍنگ ىالیً با دِدی کُ در فضا پخش . بیشتر نیست کُ ِارد ِیال شدن، پرشدٌ بّد
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ُِ پایین شَر داشت کُ . ىی شد کاىالً ٍياٍنگ بّد ُ ٍای ت ٌ خان بیشتر شباٍت بُ قَّ
ُ ش سر ِ دست ىی شکستن ُ ٍا ِاس  .فقط نشئ

جایگاٌ اختصاصی برای . ِسط ىیِز گرِد چّبی گذاشتُ بّدن کُ اطرافش پر از صندمی بّد
کسایی کُ قصد ىعاىنُ داشتن درست شدٌ بّد ِ شاىه یک ىبه چرو بزرگ بّد کُ 
 .کنارش ىیز کّچکی پر از جاو ٍای رنگی سرخ ِ خّردنی ٍای رنگارنگ گذاشتُ بّدن

ُ  کُ . بُ جایگاٌ اختصاصیً ٍدایت شدو ِ ىَتاب ًٍ کج کنارو نشست بالفاصنُ خدى
ٌ ای بُ تن داشتن ىشغّل پذیرایی شدن بیچارٌ ىَتاب از ترس ىن . مباس ٍای زنند

ٌ ترین مباس اتاقک تاریک بّد کُ با ٍر خً ِ راست شدنی حرص  مباسش پّشید
ىی دِنست از اِل اِىدنش برای این بازی بّد تا . ىی خّرد؛ ِمی جرئت اعتراض نداشت

 .ىجبّر بُ انتخاب کسی نشً

اِمین نفری کُ بعد از ىن ِارد شد ِ در جایگاٌ نشست ٍيان ىرد عرب بّد کُ 
ىرد چَارشانُ ِ قّی ٍیکنی بّد کُ از بدِ ِرِد . ٍيراٍش یکی از دخترٍای پایین بّد

آخرین نفرات، فکّری بُ . نگاٍش زِو ىَتاب شد ِ ىداو مبخند کریَی تحّینش ىی داد
ٌ ای کُ ٍیچ ٍيراٍی نداشت ِارد شدن ٍيگی بُ . ٍيراٌ ٍيسرش ِ ىرد جاافتاد

احتراىش بنند شدٌ سکّت کردن، حتی ٍيان ىرد عرب؛ اىا ىن بی خیال پا رِ پا انداختُ 
با پچ پچی کُ از سيتشّن شنیدٌ ىی شد ىشخص بّد کُ اطالعات ىن . پیپ ىی کشیدو

 .رِ ىی گرفت کُ با نگاٌ ىتعجبی بُ سيتً چرخید ِ چند محظُ براندازو کرد

ٌ ی جاو ٍا چَار نفر نيایندٌ پشت ىیز نشستن ِ بازی  دٌ دقیقُ کيتر، با پر کردن دِبار
 .شرِع شد

از طرف فکّری آراز بّد کُ دقیقا صندمی کناِر فرزاد نشست ِ دِنفِر دیگُ؛ یک عرب ِ 
ُ رِشّن قرارگرفتن ُ ای . یک ترک بّدن کُ در صندمی ٍای رِب ٌ ی ىصيً ِ حرف ٍردِ چَر

 .ًٍ داشتن
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ٌ ی بازی پای ىعاىنُ با قارداش ىی رفت یکی از شگردٍای قارداش قبه از . برند
ُ ای  .با قيار طرف ىقابنش رِ انتخاب ىی کرد!...ٍرىعاىن

ُ ای با  بُ پیشنَاد آژند تصيیً گرفتً ىن ًٍ پای این ىیز قرار بگیرو تا بدِن ٍیچ ٍزین
ُ رِ بشً  .قارداش رِب

ٌ ای رِ ىی کردن. عرق از سرِ رِی آراز ِ فرزاد ىی ریخت ىرد . دِ طرف ٍربار کارت برند
عرب بعِد چند دقیقُ با خیال راحت با دخترک کنار دستش ىشغّل شد ِ بی تّجُ بُ 

ٌ ی ىیدِنُ ًِ اطراف فَيید برند  .اضطراب حاک

اکحرًا . مب ىی زد کُ آراز بدتر سرخ ىی شد« معنتی»فکّری ٍربار با کشیدن کارتی 
حّاسشّن بُ کشیدن سیگار یا صحبت کردن گرو شدٌ بّد؛ حتی ٍيان پیرىردی کُ بُ 

 .نيایندگی از قارداش حضّر داشت

ٌ ی . زیادی بُ آخر بازی نياندٌ بّد فرزاد تياىًا دست ِ پاش رِ گً کردٌ بّد ِ این چَر
 .ىضطرب باعخ دل گرىی اطرافیان شدٌ بّد

سردردٍاو پشت نقاب خّنسردیً نفسً رِ گرفتُ بّد ِ باٍر کارت برند گرٌ کرِات رِ 
 .برای کيی نفس کشیدن بازتر ىی کردو

ٌ اش کً دیدٌ ىی شد  .فرزاد تند تند سیگاری دِد ىی کرد کُ از دِدٍای غنیظش چَر

آراز با رِ شدن کارت ىرد عرب، عرق رِی پیشانیش رِ پاک کردٌ، یک نفس نّشیدنیش 
 .بنندی گفت« آراز»رِ خّرد کُ فکّری 

ٌ رِی دقتش کً بشُ  .دِ ىرد پّزخندی بُ این ِاکنش ٍا ىی زدن. ىی ترسید از این زیاد
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ُ ای نبّدن اگر بّدن ىی دِنستن تا آخر بازی نباید بُ حریفت . نُ آراز، نُ فرزاد حرف
ٌ ای رِ  ٌ ای نداری تا خّد حریف برگُ برند باختت رِ جابت کنی کُ نفَين برگُ برند

 !این قانّن ٍر بازیُ...کنُ

از حرص ِ فشاِر سرو ناخّاستُ دست ىَتاب کُ رِی پاو برای دمداری دادن گذاشتُ بّد 
 .ِ با ٍر ٍیجان فشاری ِارد ىی کرد، ىحکً ىیان دستً فشردو

 .بنندش با تیر کشیدن سرو ِ باز شدن در یکی شد« اخ»

سرٍا کنجکاِ بُ سيت در چرخید؛ اىا ىن عصبی بُ فرزاد اشارٌ کردو تا خّنسردیش رِ 
با رِ ...آراز کارت بین دستش رِ با فرزاد. زبانً بند اِىد از آن چُ کُ دیدو...حفظ کنُ کُ

ٌ ی آراز، فرزاد صدای پیرِزش بنند شد  .شدن کارت برند

 .ىن بردو...شب عامی بّد آقایّن- 

ٌ ٍایی کُ سيت در بّد بُ این سيت چرخید ِ ٍيگی گیج، مبخندی برای برندٌ  نگا
 .شدنش زدن

ىَتاب ًٍ کُ تياو ىدت حّاسش پیش آراز بّد، از سرعت عيه ِ ىُ غنیظ ایجاد شدٌ 
ُ جایی نشد ِ برای تشّیق ٍيراٌ بقیُ بنند شد ُ چیز بُ . از دِد سیگار ىتّجُ این جاب ٍي

ُ ای برای این برد ناگَانی شد کُ با صدای فکّری ٍيُ . یک جانیُ ًٍ کشیدٌ نشد ٍيَي
 .سکّت کردن

 .ىحه این کُ اىشب شِب تیيّرخانُ- 

 :ىرد کنار دستش با دست زدن کّتاٍی بنند شد ِ گفت

 .بُ جيع ىا خّش اِىدی- 
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تبانی . تنَا ِاکنشً در اِن محظُ کج شدن مب ٍاو برای این تبانی بین آراز ِ فرزاد بّد
ُ قدر احيقانُ تصّر ىی کردو . کُ برندٌ شدنً رِ بُ قیيت قيار رِی زندگیً تياو کرد چ

ٌ ی این بازی او  .برند

فرزاد ِ آراز ًٍ طّری ِانيّد ىی کردن کُ انگار اتفاقی نیفتادٌ ِ با حریف ٍایی کُ گیِج 
 .رفتار ضدِنقیضشّن بّدن، دست ىی دادن

نگاًٍ بُ سيت در کشیدٌ . حرکتی بُ خّدو ندادو کُ صدای دست زدن آشنایی بنند شد
ُ ی آخرش رِ درک ىی کردو. شد  !حاال جين

ٌ ٍا پرت زیباییش بّد آیال با مباسی کُ شبیُ ٍيان دخترٍای . ٍنّز ًٍ خینی از نگا
 .پایین شدٌ بّد کاىالً ِارد اتاق شد

 :فکّری با افتخار کنارش ایستاد ِگفت

ً ٍا ِ آقایان اینً از سّپرایز اىشب-  ُ ی ىن بُ برندٌ...خان  .ٍدی

ٌ ٍا با خّشحامی یا شاید ًٍ حسرت بُ سيتً کشیدٌ شد البد باید خینی از . تياو نگا
 !این سّپرایز استقبال ىی کردو

ٌ ی ىَتاب بیشتر تحریکً کرد ٌ ی آراو ِ بغض کرد دِست داشتً این ٍيُ . خّش بگذر
بُ ذٍنی آزاد ِ . نيی دِنستً چُ ِاکنشی باید داشتُ باشً. کحافت رِ یک جا باال بیارو

 .کيی تيرکز نیاز داشتً تا یک جّری از این تنگنا بیرِن بیاو

ٌ و درحال انفجار بّد ٍنّز ًٍ باِر نيی کردو فرزاد با ىن این کار رِ کردٌ . سر داغ شد
ً ٍای خندانش کُ پراىید نگاًٍ ىی کرد دِختُ شد. باشُ دستً از . نگاٌ آتشیً در چش

 .نگاٍش پایین کُ کشیدٌ شد، مبخندش ىحّ شد. شدت فشار ىشت شد
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. نگاًٍ رِ اطراف چرخّندو ٍيُ ىنتظر نظر یا یک ابراز خّشحامی از جانب ىن بّدن
بدِن تّجُ بُ . کيی بیشتر ىاندن در این اتاق عّاقب ِحشتناکی رِ بُ بار ىی آِرد

 .تبریک ٍای گفتُ شدٌ بنند شدو ِ برافرِختُ بیرِن زدو

*** 

ٍيین کُ صدای بنندش پشت سرو در ىسیر تاریک سامن پیچید با اِمین پیچ راٍرِ 
 .یک دفعُ چرخیدو ِ از گردن بُ دیّار چسبّندىش

ً ٍاش گرد شد  .زِِر بازِ داشت؛ اىا یک سرِگردن از ىن کيتر بّد. از این غافنگیری چش

 .صدای فریادو بنندتر از صدای آٍنگ ِ جیغ ٍای سامن شد

 تّ چُ غنطی کردی فرزاد؟- 

 .نفسش باال نيی اِىد؛ اىا باز ًٍ با ٍّا گرفتنی مب زد

 ...ىن کيک...حاال بُ قارداش ىی رسی...چی ىی خّای دیگُ- 

ُ ی فکش کردو کُ حرفش خّردٌ شدٌ، ! ٍنّز ًٍ نفَيیدٌ بّد با تياو خشً ىشتی حّام
 .خرد شدن فکش حتيی بّد. بُ سيتی پرت شد

 ...این جّری احيق کُ برو زیر دین اِن کحافتا...این جّری؟- 

ُ ی بینی ِ دٍانش سرازیر شد  .رد باریک خّن از گّش

 .اِناو باتّان...اِناو ىی خّان نباشُ- 

دست باال بردو تا با آخرین تّانً تّ گّشی ىحکيی نحار این حياقتش کنً کُ دستی 
 .مرزان از پشت رِی بازِو گذاشتُ شد ِ با زِر زدنی دستً رِ کشید

ٌ ای حرکت نکردو ِ بُ سيتش چرخیدو  .ذر
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 .فقط ىی خّاست کيکت کنُ...با اِن کاری نداشتُ باش- 

ً ٍایی کُ اشک تّش جيع شدٌ بّد ازو نگاٌ گرفت ِ بُ سيت فرزاد  ىنتيس با چش
 .رفت ِ دستيامی بَش داد

باید باِر ىی کردو بدِن ٍدف باعخ بردنً !...باید این ىظنّو نيایی رِ باِر ىی کردو؟
 !اِن ًٍ از طرف دختر فکّری کُ خّدش عاىه تياو بدبختی ٍا بّد!...شدن؟

 .دِست داشتً از شدت درد ِ این آبرِریزی سرو رِ بُ دیّار ىی کّبیدو

اگر شکی ىی کردن، . عزت ِ شرافتً ارزش باالتری از بردن در یک بازی قيار رِ داشت
 .ىن اٍه تقنب ِ دِر زدن نبّدو. تياو حیحیت زندگیً برباد ىی رفت

ُ قدر تالش کردو تا جایی باشً کُ باید ...فرزاد نيی فَيید ٍیچ کس نيی فَيید کُ ىن چ
 .باشً

ُ و باال پایین ىی شد ُ ی سین  .بُ خّنش بد تشنُ بّدو. از شدت خشً قفس

از این کُ بی ٍّا دست رِی . فرزاد خِّن زیر دىاغش رِ پاک کرد ِ با ناراحتی نگاًٍ کرد
ُ و بنند کردو عصبی تر شدٌ بّدو  .دِست چندسام

ُ داشتُ بّد ِ با یک بازی از بین  حرىت چیزی بّد کُ این چند سال دِستیيّن رِ نگ
رفت؛ اىا ِقتی در شرایطش قرارگرفتً فَيیدو باید خینی بیشتر از این ٍا تالفیش رِ 

بُ . حق نداشت این قدر ناشیانُ ِ بی فکر بُ زندگِی ىن گند بزنُ. سرش در ىی آِردو
نگاٍی بدتر از . خصّص کُ نُ تنَا پای ىن، بنکُ پای خینی ٍا بُ ِسط کشیدٌ شد

 .ٍرحرفی بَش انداختً ِ با تحقیر از کنارشّن گذشتً

بياند کُ با چُ خشيی دِبارٌ بُ اتاق برگشتً تا کسی شکی از این رفتن یک بارٌ با این 
حرکت ِ رفتارٍای فکّری ًٍ عصبی بّد ِ ٍر محظُ ىيکن بّد برای . برد، نبرٌ
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ٌ بّد با مبخنِد ىعناداری . بی عرضگی پسرش فریادی بکشُ آراز کُ ىتّجُ فَيیدن ىن شد
ُ ای دست بُ سینُ ایستادٌ بّد ِ دو رفتن ًٍ در گّشً آراو زىزىُ کرد ىّاظب »: گّش

 .«آیال باش

ُ ای پرت شدن  .با خشً یکی یکی مباس ٍاو رِ از تن کندو کُ ٍرکداو گّش

ُ برٍنُ خّدو رِ با یک  ُ ای، از ًٍ کشیدو ِ نیي پیراٍنً رِ یک ضرب بدِن باز کردن دکي
سرو رِ از شدت درد بُ بامشت نرو زیر سرو فشار . حرکت ىحکً رِی تخت پرت کردو

 .ىی دادو ِ نامُ ىی کردو

 .فرزاد بعِد ىشِت ىحکيی کُ خّرد، دیگُ خّدی نشان نداد تا ازش بخّاو قرصً رِ بدٌ

ُ ی بیشتر رِ . بازی خّردن از آیال ِ آراز آخر باخت بّد! چُ شبی شدٌ بّد اىشب ضرب
حاضر بّدو بارٍا پای ىیز کشیدٌ بشً؛ اىا بُ . کسی زد کُ نزدیک تر از ٍرکسی بّد

 .ٍرقیيتی برندٌ نشً

تحيه دیدنش رِ نداشتً؛ اىا این . کيی نگذشت کُ صدای باز ِ بستُ شدن در اِىد
 ...سردردٍا

 :بدِن این کُ چشً باز کنً گفتً

 .قرصاىّ ازتّ کیف بدٌ- 

 .صدایی ازش درنیّىد؛ اىا باز شدن زیپ کیف ِ صدای آب تّ میّان ریختن بنند شد

 ...بیا عزیزو- 

 .معنتی، تحيه این یکی سخت تر از ىیخ ٍایی بّد کُ یک ضرب بُ ىغزو زدٌ ىی شد

ً خیز شدٌ دست بنند کردو ِ قرص رِ گرفتً ِ بدِن آب قّرتش دادو  .نی
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نیشخنِد پردردی بُ سرتاپاش زدو کُ با سخاِتيندی پیشکش ٍيُ کرد تا بردی این 
 .ِسط بُ ناو ىن بشُ

 پدرت ٍربار کادِ پیچت ىی کنُ؟- 

 !خجامت ًٍ ىی کشید. مب گزید

 :دِبارٌ دراز کشیدٌ خیرٌ بُ سقف گفتً

 .ىن نگرفتُ باال ىیارىت...اگر ٍربارو کادِشّ پس ىی فرستن- 

 ...ىا- 

 .برِ بیرِن- 

ُ تر شدٌ بّد  .صداو از حرص ِ خشً دِرگ

 .طرف حساب تّ ىنً...با فرزاد ِ آراز کاری نداشتُ باش- 

ً خیز شدو کُ از ترس عقب کشید  .یک دفعُ بُ سيتش نی

 ...تّ یُ دختر...تّ کّچکتر از اِنی کُ طرف حساب ىن باشی- 

 .نفسی گرفتً. صداٍای تّ گّشً تّان حرف زدن رِ گرفت. سرو رِ فشردٌ، مب گزیدو

ُ ٍای ىادر...ىاىان ىاىان گفتن ٍای سّزناک پسربچُ...جیغ ٍای پی درپی» صدای ...گری
 .«فریاد پدر

 رِزی ًٍ ىی رسید این صداٍا تياو بشُ؟. سرو درحال انفجار بّد

ُ ش رِ حس کردو  .دستش رِ رِی بازِو گذاشت ِ درازکشً کرد. نزدیک شدن آٍست

 .بعدًا صحبت ىی کنیً...یکً آرِو باش...االن قرص اجر ىی کنُ عزیزو- 
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ُ ٍا سّزناک تر...جیغ ٍا تکرار ىی شد  .نام

 .دستی بُ سرو کشید

ُ ی خّدتُ...بدِن کالٌ خینی جذاب تری-   .ٍنيا حتيا دیِّن

اسيش برای برًٍ زدن حال ِ رِزو کافی بّد تا مج کنً با خّدی کُ سال ٍاست ...ٍنيا
چُ اشکامی داشت برای یک بار ًٍ شدٌ ىن خفُ . آراو تر شدو. اسیر سرنّشت شدٌ بّد

کنً صداٍای زجرکش رِ با این ٍــ ـّس رِشن شدٌ؟ چُ اشکامی داشت بازی کنً با 
 .کسی کُ قصد بازی داشت؟ ىن برای نابّدی بزرگ شدٌ بّدو

 .دستش رِ بی حال پس زدو؛ اىا باز ًٍ دست رِی پیشانیً گذاشت

ُ ت پایبندی-   !نگّ کُ بُ اِن زن دیِّن

ٌ ی ناآشنایی!...پایبند بُ خّدی کُ سال ٍاست ...ىن بُ خّدو ىتعَد بّدو. چُ ِاژ
 .ریاضت ىی کشید

صّرتش رِ ىقابنً خً . کً کً بی حس شدن بدن رِ حس ىی کردو. سرو بُ دِران افتاد
 !تصيیً گرفتن سخت شد. کرد

ىٍّای ٍنيا ًٍ . بی اختیار دست زیرش بردو. ىٍّای بنند بّرش رِ رِی تنً حس کردو
 !بنند بّد؟

 .مبخند زدٌ، نزدیک تر شد

 .جای صداٍا، یک صدای خّش آٍنگ تّ گّشً پیچید

 نُ؟...باید خینی ناىرد باشً کُ بُ ٍنيا خــ ـیانـت ىی کنً- 
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گیجیً کار . نای خندیدن نداشتً! زنً...چرا ٍیچ تصّیری از زنً نداشتً؟...بازًٍ اِن
 .دستً داد

ُ و رِ بُ بازی . خیسی صّرتً بیشتر شد ُ ی سین سردی نّک انگشت ٍاش آٍستُ قفس
 .گرفت

قرص اجر کردٌ بّد کُ سردردی نداشتً . اسيش ٍرچی بّد نفسً رِ بُ شيارش انداخت
 !یا دىای ِجّدو بّد کُ با ٍر دو ِ بازدىش باالتر ىی رفت

 .پچ پچ کنار گّشً خّاستنی تر شد

 .گفتً کيکت ىی کنً؛ اىا قرار نشد تّ رِ نداشتُ باشً- 

 .دمبرانُ خندید...خندید. ناخّدآگاٌ دستً دِرش قفه شد

ً ٍاش پراز برق بّد ً ٍای ٍنيا چُ رنگی بّد؟. چش  چش

ُ ای بُ ذٍنً خّرد ُ ٍّشیار بّدو کُ با دیدن کیف افتادٌ رِی زىین جرق اِن قرص . نیي
 .از قرص ٍای رنگارنگ تُ چيدان نبّد

 .اخً کردٌ، سر عقب کشیدو

 ...قرص- 

 .اِن شد شیطان ِ ىن شدو رجیً خدا...نذاشت نفس بگیرو...نذاشت اداىُ بدو

*** 

 گنبرگ

از چراغ نفتی خاىّش شدٌ، خّاب زیادی خّش ِ راحتً . تا چشً کار ىی کرد تاریکی بّد
 .پریدٌ بّد
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ً نگاٍی بُ پشت دستً  زىان .  بّد4:30ٍنّز ساعت . مب زدو« خدا رِ شکری»با نی
ُ رِیی رِ آىادٌ کنً ُ ی خانً رِب ُ خانً. زیادی داشتً تا صبحان نای پّزخند زدن ًٍ !...ٍِ

 .نداشتً برای این مفظ خانيی کُ ٍیچی نبّد

ٌ و حرکتی دادو ِ . تياو بدنً از سرىا کرخت شدٌ بّد با ٍر زحيتی بُ پاٍای خشک شد
 .با رخّت بنند شدو تا بُ عيارت اصنی برو

. ِساینً رِ داخه النُ گذاشتً ِ با دست کشیدنی بُ سرتاپاو راٌ عيارت رِ پیش گرفتً
اِل صبح آراىش عجیبی زیر پّستً بُ جریان . خش خش زیر پاٍاو رِ دِست داشتً

 .مبخند ىی زدو بی خّدی ِ زیر مب شعری زىزىُ ىی کردو. افتاد

حسی شاید، نُ تنَا شاعرانُ، بنکُ ...ِقتی پاییز ىی شد حسی در ىن بُ ِجّد ىی اِىد
ٌ ی درختان رِ درک ىی کرد. کّدکانُ  .حسی کُ شاید برگ ٍای افتاد

خینی ِقتُ شب ٍا . حس مذِت شنیدِن صدای خش خِش پاییز...حسی شبیُ نابّدی
حاال چُ دیشب با نداشتن یک ...عادت کردٌ بّدو بُ بی خّابی ٍای شبانُ. خّابً نيی برد

دمً برای آرزٍِاو تنگ شدٌ بّد؛ دمً برای . جای گرو ِ نرو؛ چُ دیرِز با داشتن ٍيُ چیز
ٌ ٍاو تنگ شدٌ بّد؛ بدِن ٍیچ ترسی از . خّدو ًٍ تنگ شدٌ بّد دمً برای خند

 .دمً برای خینی چیزٍا تنگ شدٌ بّد...فردا

. بدترین نّع بدبختی اینُ  کُ ندِنی راٍی کُ داری ىیری دقیقًا کجای زندگیت قرار دارٌ
 .درست ىحه زندگی ىن کُ نيی دِنستً ىسیری کُ دارو طی ىی کنً ىیشُ سرنّشت ىن

نزدیک عيارت چراغ ٍای بیرِنی باعخ رِشن شدن اطراف شدٌ بّد کُ دیدو رِ بَتر 
کارو بُ کجا کشیدٌ بّد کُ در این ساعت، باید . ٍنّز ٍّا گرگ ِ ىیش بّد. ىی کرد

ُ ی یک غریبُ رِ آىادٌ ىی کردو  .خدایا بزرگّاریت رِ شکر...صبحان
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نُ زنگی؛ فقط یک زنگّمُ ...درب چّبی بزرگ عيارت نُ قفنی داشت. در زدنی در کار نبّد
. با کيی زِر زدن درب رِ آٍستُ باز کردو. از باال آِیز بّد تا اخطار اِىدن کسی رِ بدٌ

 .ٍیچ کس ًٍ بیدار نشد تا این صدای زنگ دار بُ درد بخّرٌ

ُ ی سامن رِشن بّدن ِ تقریبا دید کاىنی داشتً طبق یادآِری، بُ . آباژِرٍا ٍر گّش
ُ ٍا کُ . سيت سامنی کُ دخترٍا ازش بیرِن اِىدن رفتً ِ حدسً ًٍ درست بّد زیِر پن

ُ ی بزرگ ِ ىجننی ِجّد داشت کُ از ٍر نّع ِسینُ  قسيت جنّبی سامن بّد، آشپزخّن
 .آشپزی کُ فکرش رِ ىی کردو تّش پیدا ىی شد

مبخندزنان با سياِر برقی چای گذاشتً ِ از یخچال یکی یکی تياو ِسایه صبحانُ رِ 
 .آىادٌ کردو ِ داخه سینی گردی چیدو

ٌ ای ىینً نيی کشید ُ ای برای خّدو درست کنً؛ اىا ذر ىی دِنستً . دمً ضعف شد تا مقي
رِز بُ رِز ضعیف تر ِ . این بی اشتَایی آخر کار دستً ىیدٌ ِ دِبارٌ از حال ىیرو

 .بی جّن تر ًٍ ىی شدو

ُ و رِ بُ خرج دادو تا گّشُ چشيی بُ بانّی این عيارت نشان بدو جای . تياو سنیق
ُ و گّشزدی ىی کرد تا از ىن کدبانّیی بسازٌ حاضر . تَيینُ خامی کُ ٍر دفعُ برای سنیق

بّدو دِبارٌ تياو غرغرٍاش رِ بُ جان بخرو تا دِبارٌ دِِر ًٍ جيع بشیً؛ اىا بی 
فقط ىحه قدیً یک خانّادٌ باشیً؛ حتی بدِن عشق ِ عاشقی بچگانُ ىن ِ !...ىَرِ

 .ىحيد

ُ ی باال خیرٌ شدٌ، . آٍی کشیدٌ سینی بُ دست بیرِن اِىدو ُ ٍا ناخّداگاٌ بُ طبق دو پن
ىن االن باید اِن باال در خّاب ناز بُ سر ىی بردو تا تياو . فحش زیر مبی بُ ىَرِ دادو

ُ ی بداخالق رِ نداشتُ باشً االن ٍرىز . این ىعادالت بُ اتياو برسُ ِ دیگُ آرزِی تَيین
 ًٍ کنارشُ؟
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اِل صبحی خّاب نيا شدٌ، شرِع بُ . سری تکان دادٌ، بُ سيت عيارت قدو برداشتً
 .فکرٍای ِاٍی ىی کردو

 .خّبی ىسیر دِ عيارت این بّد کُ ىسیر رِ با چراغ ٍای ستّنی رِشن کردٌ بّدن

در دل دعا کردو، ٍیچ ِقت . رِشنایی داخه عيارت، نشان از سحرخیزی صاحبش ىی داد
ٌ ی . چشً تّ چشً تیيّر نشً ُ ی دِنفر حتيا با اِىدنش ىجبّر ىی شدو صبحان

ُ ای حاضر کنً  .عاشقان

بی خیال با . البد ىشکنی با زنگ یا قفنی داشتن کُ این عيارت ًٍ بی در ِ پیکر بّد
ُ ی کّتاٍی داخه شدو  .تق

ُ ٍای سادٌ ِ . اطراف پر بّد از ِسایه رِکش دار سفید ىقابنً سامن نسبتًا بزرگی بّد ِ پن
ُ ش ىی خّرد ً گیری . بنندی کُ از گّش برعکس ظاٍر بیرِنیش ٍیچ چیِز گیرا ِ چش

ٌ تر از عيارت اصنی بّد. نداشت انگار این جا رِ فقط بُ اسً یک زندگی . خینی ساد
 .ىستقه ساختُ بّدن کُ نُ ىعياری اصّمی ِ نُ سبک خاصی داشت

سینی رِ رِی . رِسریً رِ از سر کشیدو ِ خیرٌ بُ اطراف، آٍستُ قدو بُ جنّ برداشتً
ٌ ی ىجنه گذاشتً ِ صداو رِ بُ سرو انداختُ شرِع بُ  خانً »ىیز نَارخّری چندنفر

 :گفتن کردو ِ بعد اداىُ دادو« خانً

 .براتّن صبحانُ آِردو...ىن خدىتکار جدیدتّن ٍستً- 

 .با انرژی ىضاعفی رِکش رِی ىیزٍا ِ ىبه ٍا رِ یکی یکی کشیدو

 .اسً ىن ىَرِئُ...بُ ىن گفتن شيا سحرخیزید...بذارید اِل صبحی باًٍ آشنا بشیً- 

ُ ٍا مبخند زدو  .از صدای پا کشیدنی رِی پن

 .بدو نيیاد یُ دِست برای خّدو پیدا کنً...ىن این جا کسی رِ نيی شناسً- 
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ای کاش ٍیچ ِقت اِىدن ...صدای پایین اِىدنش ِاضح شد ِ بُ سيتش چرخیدو کُ
 .ِ دیدنی در کار نبّد

 «!ٍنيا؟»: سِر جاو خشک شدٌ مب زدو

ً ٍاو تا آخرین حد گرد شد دیگُ گنجایش گرد شدن بیشتر از این رِ نداشت؛ ...چش
 .ِگرنُ حتيا از حدقُ بیرِن ىی زد

یک قدو پایین تر از پنُ اِىد کُ ناخّاستُ یک ! ىحه یک خّاب بّد یا شاید ًٍ یک فینً
 .ترسً رِ حس کرد...قدو عقب برداشتً

 .ىاتً بردٌ بّد. مبخند زد ِ ایستاد

 ...سالو- 

 !شاید ًٍ ىن احساس ىی کردو یا صدای اِل صبحش بّد؟...صداش خش ِ بً بّد

 چرا ساکت شدی؟- 

ُ ٍا رِ گً کردٌ بّدو. بُ زِر مب باز کردو تا کيی ىسنط بشً  .کني

حتيا اشتباٍی ! زن تیيّرخان این بّد؟ پس خّدش چی بّد...ٍیچ چیز سرجاش نبّد
 !شدٌ

ٌ و رسید  .ردیف کردو یک بند از ٍر چیزی کُ بُ نّک زبان الل شد

 ...یعنی صبحانُ...بُ ىن، گفتن تا براتّن چیزی بیارو...بُ ىن...قصد ىزاحيت نداشتً- 

ً آِر کجش رِ کُ ردیف دندان ٍای زردش رِ بُ نيایش ىی ذاشت تکرار کرد . مبخند ٍِ
 .آٍستُ بُ پایین قدو برداشت

ٌ ی زنی شدو با پیراٍن بنند سفید کُ پاٍای مختش رِ بُ آٍستگی حرکت ىی داد  .خیر
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ُ ٍای استخّانیش ریختُ بّد ِزش، اطراف شان ِِ ظاٍر . ىٍّای خرىایی کّتاٌ ِ بننِد 
ٌ ش شاید برای اِل صبح غیر ىتعارف نبّد؛ اىا صّرتش  ...ژِمید

 .مب گزیدو

ً ٍای آبی رِشنش بُ قرىزی ىی زد ِ زیرش گّد ِ کبّد شدٌ بّد رنگ پّستش از . چش
ٌ ی ىتحرکی بّد کُ تازٌ از قبر بنند شدٌ الغری بیش از حدش تّ ذِق ...سفیدی ىحه ىرد

 .ىی زد

ُ ٍا رِ با چنگی از دستً بیرِن کشید از برخّرد سردی . ىیخکّبش شدو تا جایی کُ ىالف
 .دستش از جا پریدو

ُ ی شیطانی بنندی کُ سعی داشت بنندتر از حد بُ نظر بیاد، زد. خّشش اِىد . قَقَ
بُ خّدو اِىدو ِ با . بًَ برخّرد کُ از بَتً بُ تيسخر استفادٌ کرد. ظاٍرش ىًَ نبّد

ُ و رِ . پایی مرزان بُ سيت سینی رفتً تا ِسایه رِ رِی ىیز بذارو باید بُ ٍرحال ِظیف
 .انجاو ىی دادو

ٌ ش کُ ىحه ىتُ عصبی ترو ىی کرد تّ فضا ىی پیچید  .ٍيچنان صدای خند

. تّ فنجان با آراىش چای ریختً...سعی کردو بُ خّدو ىسنط باشً کُ ىّفق ًٍ شدو
 .با مبخنِد ىحّی بُ سيتش چرخیدو ِ ىقابنش گرفتً

ٌ ش بند اِىدٌ، صاف ایستاد این زن فقط قصد ترسّندن ىن رِ . این بار نترسیدو. خند
 .داشت

 .مبخند زدو...بًَ مبخند زد

 .بفرىایید بانّ- 
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ٌ ی نگاًٍ، کُ . با حفظ ٍيان مبخند، آٍستُ دستش رِ باال آِرد. قدىی جنّ گذاشت خیر
از صدای شکستنش تا بُ خّدو . ٍیچ چیز ازش خّندٌ نيی شد یک دفعُ زیر دستً زد

بیاو قبه از ٍر عقب کشیدنی یا ِاکنشی، ىٍّاو رِ از پشت دستُ کردٌ بُ سيت 
 .خّدش کشید

 .جیغ بنندو با صدایی کُ تّ گّشً زىزىُ شد بند اِىد

 !ىٍّای خّشگنی داری- 

ُ ای از اشک گیج بَش خیرٌ شدو  .از درد سرعقب کشیدٌ، چشً جيع کردو ِ با ٍام

 .مبخند زد

 .ىشکی...ىٍّای تَّاو بنند ِ...تیيّر عاشق ىٍّای بنندٌ- 

 .این زن دیّانُ بّد. مب گزیدو تا جیغ نکشً

 چرا ٍیچی نيیگی؟- 

ٌ ی دخترٍا رِ درک ىی کردو! تّقع داشت چیزی ًٍ بگً از این . حاال نگاٌ ِحشت زد
ُ ٍا حرکت  ُ ی ىٍّای در دستش بُ سيت پن سکّت پردردو عصبی غرش کرد ِ با دست

. نای ىقابنُ با زِر زیادش رِ نداشتً. از درد تند تند پشت سرش حرکت ىی کردو. کرد
دست ِ پایی ًٍ ىی زدو . ٍنّز ًٍ تّ شّک رفتارش بّدو؛ ٍر آن ىيکن بّد از حال برو

بُ ظاٍرش این ٍيُ زِر نيی خّرد؛ ىطيئنًا چیزی بُ جز . ىٍّاو بیشتر کشیدٌ ىی شد
 .تنفر باعخ قدرتش نشدٌ بّد

بُ طبقُ باال رسیدٌ، ِارد اتاقی شد ِ با یک حرکت بُ جنّ پرتً کرد کُ اگر خّدو رِ 
 .کنترل نيی کردو با سر پخش زىین ىی شدو
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حاال ىٍّای بنند ىشکی مختً دِرو . سرو رِ ىاساژ ىی دادو. خیرٌ خیرٌ نگاًٍ ىی کرد
 .از صدای تیک چرخش کنید دردو رِ فراىّش کردو. آزاد شدٌ بّد

 !راٌ فراری نداشتً

با مبخند . قدو بُ قدو جنّ ىی اِىد؛ انگار ىی خّاست تياو حرکت ٍاش رِ حفظ کنً
 .پرنفرتی از تّ کشّی ىیز آرایشی، قیچی فنزی برداشت

از درد اشک ٍاو ریختُ . نیتش رِ فَيیدو. از دیدن قیچی، خّد بُ خّد بُ گریُ افتادو
 .نشد؛ اىا از ِحشت چیزی کُ ىی دیدو ٍق ٍقً بنند شد

 .ىن کُ باتّ کاری ندارو...بذار برو- 

ُ ای زد ً ٍاش برق پر کین بُ سيتً اِىد تا جایی کُ بُ دیّار پشت سرو تکیُ دادٌ، . چش
 .سر خّردو

ُ ای از ىٍّاو رِ بگیرٌ، آخرین زِرو رِ زدو دست ٍاش رِ پس . ٍيین کُ خً شد تا دست
کاىال رِو خً شدٌ بّد ِ با ٍر جیغً . ىی زدو ِ خّدو رِ رِی زىین عقب ىی کشیدو

قیچی رِ بُ سيت . بُ نفس نفس افتادٌ بّدو؛ تّجَی نيی کرد. قدرتش بیشتر ىی شد
ً ٍاو فرِ . صّرتً خً ىی کرد تا بُ ىٍّاو برسُ ىی ترسیدو ٍرآن تیزی قیچی رِ تّ چش

 .کنُ

ٌ ست کُ با صدای ىرگ آسایی . بُ قَقَُ افتاد ىی دِنست این دست ِ پا زدن بی فاید
فکر کردو خستُ شدٌ کُ دست از تقال . کيی ىکخ کردٌ عقب کشید. بنند بنند ىی خندید

صاف نشستً ِ بُ . برداشتً؛ اىا یک دفعُ با فرِ شدن تیزی قیچی تّ پَنّو نایً برید
دیگُ . بی انصاف بُ جانیُ نکشید کُ صدای قرچ قرچ قیچی بنند شد. پَنّو چنگ زدو

 .درد پَنّو ىًَ نبّد؛ ىٍّاو رِ قیچی کرد
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تياو ...صدای گّش خراشش رِ بُ ذٍن سپردو. بی حس رِی زىین نشستً
ُ ای کُ بُ یاد ...داشتن تنَا یادگار پدرو از نّازش ٍاش تياو شد...شد یادگار چند سام

 .ىادرو بنندشّن کردٌ بّدو

ُ قدر بریدٌ ...بی صدا ىات نشستُ بُ صدای قیچی گّش ىی دادو ىًَ نبّد چ
 .نفس ىن ًٍ برید...ىًَ بریدٌ شدن بّد...ىی شد

ُ قدر گذشت کُ صدای خس خس صداش رِ کُ نفس ىی گرفت از کنارو  نفَيیدو چ
 .شنیدو

ً ٍاش دمً رِ بُ رحً آِرد؛ اىا نگاٌ . خیرٌ نگاٍش کردو برای یک محظُ غً چش
 .پردردش از بی کسی ىن نبّد

 .اشک ٍاو شدت گرفت ِ با دست مرزان گرفتً...آٍستُ کنید رِ ىقابنً گرفت

 .زىزىُ کرد

 .االن قشنگ تر شدی- 

ٌ و رِ بنند کردو یکی درىیان ىحه ىست ٍا بُ جنّ حرکت . از دیّار گرفتُ بدن خشک شد
 .ىی کردو تا سریع از این عيارت کُ نیّىدٌ، تياو ٍستیً رِ گرفت دِر بشً

رِسریً رِ با دست ٍای مرزان از رِی زىین . حتی ىی ترسیدو دست بُ ىٍّاو بزنً
ٍّای دل انگیز صبِح باغ، حاال . با صّرت گریان بیرِن رفتً. برداشتً ِ بُ سر کشیدو

 .حال ِ رِز دختر کَکشان دیدنی بّد. تياو احساس خّبً پرید...بّی ىرگ ىی داد

*** 

دست رِی صّرت خیسً کشیدو تا ردی از . صدای سر ِ صداشّن تازٌ شنیدٌ ىی شد
 .اشک ٍای اِل صبحً باقی نيّنُ؛ تا کسی پی بُ این بُ فالکت افتادنً نبرٌ
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سیب گنّو چُ ناٍياٍنگ برای گرفتن راٌ بغضً عيه ىی کرد کُ ٍی پشت سرًٍ نفسی 
 .برای پنَان کردنش ىی گرفتً

 .سخت تر از این نیست کُ از درِن داغّن باشی؛ ِمی بی تفاِتیت رِ بخّای نيایش بدی

 ...سالو- 

تياو دخترٍا بُ یک کاری ىشغّل بّدن کُ با صدای نسبتًا بنندو دست از کار کشیدٌ، 
 .بُ سيتً چرخیدن

ٌ ی زارو گّیا ٍيُ چیز رِ نيایان ىی کرد نگاٍشّن در یک محظُ پر از ترحً ِ . چَر
 !از اِل ًٍ ىی دِنستن چُ در انتظارو بّدٌ؟. دمسّزی شد

ٌ و . با پشت دست، صّرت ىنتَبً رِ دِبارٌ پاک کردو سعی کردو بُ اعصاب ىتشنج شد
ٌ ٍای عذاب آِرشّن  ُ و فکر نکنً تا کيتر ذٍنً درگیر عنت نگا ِ بُ ىٍّای از دست رفت

 .باشُ

ٌ ٍای پرترحً رِ دید، با رِی باز بُ سيتً اِىد ِ با  باجی ِقتی ىعذب بّدن ىن ِ نگا
ُ ای رِ بُ سيتً کشید  .قرار دادن دستی پشت کيرو، سینی پر از ىخنفات صبحان

 .برات آىادٌ کردو تا ىعطه نشی...بیا عزیزو- 

 :بُ زِر مبخند زدو ِ با صاف کردن صداو گفتً

 این ٍيُ برای دِ نفرٌ؟- 

ُ ی مبش نقش بست  .مبخند تنخ ِ ىعناداری گّش

 .خانً باید قّی بشُ- 
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سری تکان دادو ِ بی حرف، سینی سنگین شدٌ رِ کُ خّراکی ٍای تّش دمً رِ بد 
 .ىامش ىی داد بُ زِر بنند کردو

ٌ ٍایی کُ گاٍی تَيینُ ًٍ داشت. خّب بّد کُ نگاٍش ىادرانُ بّد  .از اِن نگا

ُ قدر . آٍستُ آٍستُ با غر ِ ناسزای زیر مبی بُ ىَرِ کُ باید قّی بشُ، حرکت کردو چ
 !قّی بّدن سخت تر از قّی شدنُ

ُ ی باال بی شباٍت بُ پایین نبّد از نظر ىخّف بّدن، باال ترسناک تر ِ قدیيی تر بُ . طبق
ُ ی سنگی . نظر ىی رسید بُ خصّص این کُ ىا بین اتاق ٍا کنار ٍر ستّن باز ًٍ ىجسي

از سيت چپ سامن گرفتً ِ یکی یکی با بررسی اتاق ٍا، طبق آدرس . شیر گذاشتُ بّدن
 .باجی انتَای راٍرِ آخرین اتاق رِ پیدا کردو

ُ ی اِل درحد یک تقُ ُ ی دِو ىحکً تر...ضرب ضربُ سّو رِ نزدٌ قاىت ىتعجب ...ضرب
ٌ ی . ٍرىز بین چَارچّب در ظاٍر شد ُ و کُ آىاد ً ٍای گرد شدٌ بُ پای عقب رفت با چش

 .در زدن بّد نگاٌ ىی کرد

 .ٍيین کُ خّاست حرفی بزنُ صاف ایستادو ِ بُ سینی تّ دستً اشارٌ کردو

 .دستً بند بّد...ىتاسفً- 

ٌ ای بُ داخه کرد ٌ ی اساسی رفت ِ با سر اشار  .یک چشً غر

 ...بیا تّ- 

جای یک سّت زدن بُ این ٍيُ . با دیدن بزرگی ِ ىجنه بّدن اتاق ابرِیی باال انداختً
بزرگیش بُ قدری بّد کُ یک . دستُ کيی از یک سّئیت کاىه نداشت. سنیقُ خامی بّد

ٌ ی چَار نفری ىی تّنستن بُ راحتی زندگی کنن  .خانّاد
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ُ ای کُ  ُ و رِ جنب کرد ِ تّر کنار رفت تخت ِخّاب ىشکی طالیی اِمین چیزی بّد کُ تّج
ً ست راحتی چرو ىشکی با یک . از سقف رِش رِ احاطُ کردٌ بّد ِسط اتاق نی

رنگ کيد دیّاری ٍای ىنبت کاری . تنّیزیّن بزرگ قرار داشت کُ پر از رِزناىُ ِ ىجنُ بّد
 .شدٌ با سرِیس تخت یکی بّد

ٍرىز حاضر ِ آىادٌ از پشت پارتیشن بیرِن اِىد ِ بُ ىنی کُ ٍنّز دو در بّدو با 
بُ سيت ىیز آرایشی کُ انّاع مّازو آرایشی رِش پیدا ىی شد . تاسف سری تکان داد

 .رفت ِ ىشغّل درست کردن ىٍّاش شد

ٌ ای کُ تّ صداش ىشخص  ٍيین طّر کُ ىٍّاش رِ، رِ بُ باال صاف ىی کرد با تُ خند
 :بّد گفت

 .بیا تّ ىَرِ تا عيُ رِ بیدار نکردی- 

ٌ و خجامت کشیدو سری تکان دادو ِ آٍستُ بُ داخه قدو . از نگاٌ خیرٌ ِ ندید
با بغضی کُ دِبارٌ سراغً اِىدٌ بّد در رِ با پشت پا بستً ِ بُ سيت ىیز دِ . برداشتً

ُ رِی بامکن قرار گرفتُ بّد رفتً ٌ ای کُ رِب  .نفر

با تیر کشیدن پَنّو دِبارٌ یاد ىٍّایی کُ دیگُ نداشتً افتادو ِ با ٍر گذاشتن ظرفی، 
 .آٍی ًٍ حّامُ دمً ىی کردو

ُ طّری صبح کردو ىَرِ االن این جاست ِ ىن جای ...ىًَ نبّد. ىًَ نبّد...شب رِ چ
. ىًَ از دست دادن تنَا زیباییً بّد کُ ٍيُ حسرتش رِ ىی خّردن...اِن کار ىی کنً

 ...ىٍّای مـ ـختـ ِ ابریشيیً کُ از ىادرو بُ ارث بردٌ بّدو؛ اىا االن

 ىَرِ؟- 
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ٌ ش گفتً کُ از تّ آینُ دست از کار کشیدٌ بًَ خیرٌ  ُ ای برای این صدای بنند شد گیج بن
 .شد

 حّاست کجاست؟...یک ساعتُ دارو صدات ىی کنً- 

 .ببخشیدی مب زدو

ُ ی ٍنيا رِ دادی؟-   صبحان

 .سری پر بغض تکان دادو ِ قطرٌ اشک سيجی از گّشُ چشيً چکید

 .نگران بنند شد

 اذیتت کرد؟- 

 :ٍيین یک کنيُ باعخ ترکیدن بغضً شد ِ برید بریدٌ گفتً

ُ ست؟-   چرا بًَ نگفتی دیِّن

بدِن حرف ِ با ىکخ دردآِری کُ تّ بَت بّد بُ سيتً قدو برداشت ِ بی ٍّا رِسری 
 .آٍش پرسّز بّد. از سرو کشید

 .نتّنستً کاری بکنً...ىٍّاىّ قیچی ىی کرد ِ مذت ىی برد- 

ٌ تر ىی شد ً ٍاش شرىند  .با ٍر جينُ مبخندش تنخ تر ِ چش

 .فراىّش کردو بَت بگً از ىّی بنند ىتنفرٌ- 

ٌ ی ىتاجر، از دٍانً خارج شد رِ با بینی باال  ُ ای کُ برای این نگاٌ قفه شد تنَا جين
 :کشیدنی گفتً

 .باید بًَ ىی گفتی...ىٍّاىّ دِست داشتً- 
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 .با یک جينُ خینی راحت این نگفتن رِ تّجیُ کردو! بدِن ٍیچ طنب بخشی...ٍيین

ُ ای کُ رِی بخشش ىن گذاشت مبخند زد ُ او ِ جين  .بُ این حرکت بچگان

ُ ت ٍيچنین ىٍّایی نيی خّرد...ِمی-   !بُ این قیاف

 .راست ىی گفت، ىٍّاو از خّدو جذاب تر بّد

ىًَ بّد زشت تر از ٍربار ىقابنش . آٍی کشیدٌ زانّ بُ بغه بُ دیّار تکیُ کردٌ نشستً
ٌ او ىی زد؟  دیدٌ ىی شدو کُ حاال دست بُ تيسخر چَر

 گنبرگ کجاست؟- 

ً دردی، نیاز بُ یک آشنا داشت  !دمً برای کيی ٍ

 .اخً کرد

 .دارٌ دِش ىی گیرٌ- 

 .ىنظّر از دِش، تا چند ساعت تّ ِان نشستن ٍای ىَرِ بّد

 :نااىید بنند شدو ِ با برداشتن رِسریً گفتً

 ىی تّنً برو؟- 

ُ ی کّتاٍی  نگاٍش ٍنّز رِی ىٍّاو بّد کُ بُ سيت یکی از سُ در اتاق رفت ِ با تق
 :گفت

ٌ ست-   .ىَرِ ًٍ کارت دارٌ...گنبرگ صبحانُ آىاد

ُ تّ بخّر تا بیاو...بَش بگّ بعدًا بیاد-   .تَّاو صبحان

 .پّزخند زدو کُ برو، ٍرىز دست باال آِرد
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 .ىی برىت جایی تا ىٍّاتّ درست کنن...پایین ىنتظرو باش- 

ُ جا شدو  .ىعذب تّ جاو، جاب

 .خّدو یُ کاریش ىی کنً- 

بی تّجُ بُ درىاندگیً بُ سيت کيد رفت ِ . اخً کردٌ از کنارو گذشت تا دیگُ اداىُ ندو
 :گفت

 .صبر کن اِىدو- 

*** 

ُ ٍا پشت سرش حرکت کردو  .سالنُ سالنُ با برداشتن ىالف

ٌ چَرٌ کُ با چشً راٍیش ىی کردن ِ ٍرکداو خّدی نشان  بی تفاِت از ىقابه رِیا ِ ىا
بنندی از درب « ىاشین ىنتظرتً»ىی دادن تا بنکُ گذری نگاٍی کنُ گذشت ِ با تّ 

 .بیرِن زد

ُ ٍا گیج  دخترٍا  ٍاج ِ ِاج بُ رفتنش خیرٌ شدن ِ با بستُ شدن در، ىنی کُ رِی پن
با دِرٌ کردنً از ٍر دری . ایستادٌ بّدو رِ نشانُ گرفتن ِ بُ سيتً ٍجّو آِردن

 .ىی پرسیدن ِ ٍيین طّر بُ سيت آشپزخّنُ کشیدٌ ىی شدو

ٌ و کردٌ بّدن ِ ٍرکداو یک قسيتی از مباسً رِ بُ چنگ  باجی با دیدنً کُ ىحاصر
 :داشتن، ترسیدٌ رِی دستش زد ِ گفت

 باز چی شدٌ؟- 

 :رِیا از کنارو گذشت ِ با حرص دست بُ کير گفت

 .ٍنّز نیّىدٌ سّگنیش شدٌ- 
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ٌ و گرفت ِ بُ تيسخر گفتً  :خند

 !سّگنیش حيّو بّد- 

 :رِ بُ باجی اداىُ دادو

ُ ٍا رِ کجا بذارو؟-   ىالف

ُ ٍا رِ  نگاٍی بینشّن رد ِ بدل شد کُ آخر فریبا با ىَربانی ذاتی خّدش، بی حرف ىالف
 .از دستً گرفت

 .با تشکری اضافُ کردو

 .ىن با آقا ىیرو- 

 :باجِی بی تفاِت، یک بارٌ بُ ٍّل ِ ِال افتادٌ گفت

 کجا ىی خّاد ببردت؟- 

ُ ای کشیدو ِ رِسریً رِ با یک حرکت درآِردو ! عکس امعينی نداشتن. نفس بی حّصن
ٌ چَرٌ بغض کردٌ با درد رِی صندمی ِا رفت  .فقط ىا

 پس با تَّاو این کارِ کرد؟- 

 .سری تکان دادو

 کً آِردی؟...حاال ىی خّای بری برای ٍيیشُ ؟- 

 .آقا ىی خّاد ببرتً تا یکی ىدل بدٌ...نُ- 

ً ٍا ىتعجب گرد شدن  .این بار چش

ُ او بّدن؛ پس چرا-   ...غیِر تّ صد نفر دیگ
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 :باجی سریع ىیان حرفش پرید ِ گفت

 .ٍرىزخان اٍنش نیست...خاىش نشی دختر- 

 !در ىّرد ىن چُ فکری ىی کردن؟ این کُ قرارٌ آِیز ٍرىز بشً؟! اٍنش نیست

ُ دار اشارٌ بُ بقیُ گفتً  :اخً کردٌ رِ بَش کنای

 .خانً...ىنً اٍنش نیستً- 

 .فَيید بُ دل گرفتً. مبخند زد

ُ ای ىیگً-   ...چّن ٍنّز بچ

... - 

 .ىّاظب باش نیّىدٌ عاشقش نشی...نيی خّاو ىحه اینا بشی- 

ٌ چَرٌ بنند شد  .صدای ىعترض رِیا ِ ىا

 باجی داشتیً؟- 

 !باجی دستت درد نکنُ- 

 .خبُ خبُ، بُ شياٍاو کً نصیحت نکردو کُ االن اینُ رِزگارتّن- 

ُ ی تنخی برای این ىحبت ٍای پرطيع  دِست نداشتً بُ خّدو یادآِری کنً ىن تجرب
دارو ِ با یک چشً زیبا ِ یک تیپ گیرا، خاو جنس ىخامفی نيیشً ِ فکر نکنً 

ُ ای ًٍ برای نصیحت ٍای یک پیرزن کُ ٍیچ شناختی از ىن نداشت ِ صرفًا از  حّصن
 .رِی ظاٍر بچُ نسبتً ىی داد، داشتُ باشً
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ٍيین طّر کُ رِسری سرىی کردو، بی تفاِت با محنی کُ جنّی ٍر فضّمی ِ نصیحتی رِ 
 :ىی گرفت گفتً

 .باید برو، آقا ىنتظرٌ- 

ىتعجب بُ . دِ جفت چشيی کُ پر از ناراحتی ِ غصُ بّد، ىیخکّبً کرد...چرخیدو کُ
 :با ناراحتی گفت. سيت باجی برگشتً

ُ ش ...این دخترا عيرشّنّ پای این پسر گذاشتن، با ٍر سازش رقصیدن-  نذار بازیچ
 ...دیشب با زنش بّد، شبای...بشی

ُ ٍا رِ تّ ىاشین بذارٌ، سریع ىیان کالىش پرید ِ گفت  :فریبا کُ خً شد تا ىالف

 .ٍنياخانً عادت دارٌ زِد ناٍار بخّرٌ...تا ظَر برگرد- 

خب ِاقعا ًٍ تيایه !...این یعنی؛ تذکری برای اداىُ ندادن ِ فَيیدن بیشتر ىن
زندگی پرپیچ ِ خً خّدو برای . بیشتری برای شنیدن زندگی خصّصی ٍرىز نداشتً

 .طاقت آِردن در این عيارت کافی بّد

ُ ای زىزىُ کردو ِ سریع بیرِن رفتً  .باش

ُ بنند . عینک دِدی زدٌ، پشت رل نشستُ بّد ٍنّز در عقب رِ باز نکردٌ، صدای نیي
 .پرحرصش شنیدٌ شد

 .بشین جنّ! ىن رئیس تّاو- 

حیف کُ جا برای یک دٍن کجی حسابی ! ٍنّز نیّىدٌ ىنت رئیس بّدن ًٍ ىی ذاشت
 .باالجبار در جنّ رِ باز کردو ِ نشستً. نبّد
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عینک دِدیش رِ فیکس صّرت بی نقصش کرد ِ با مبخنِد ىحّی از این اطاعت اىر، 
ُ جایی دندٌ، حرکت کرد  .بدِن زحيت جاب

حتی بّی عطرش ًٍ دمبری ىی کرد، چُ برسُ بُ حرکات ِ رفتارش کُ از رِی اصّل ِ 
ً ردیف ٍرىز، اشرافی ِ اصیه برخّرد کنُ؟...ژست بّد  یعنی ىَرِ ىی تّنست ٍ

فکر ِ خیال ٍای فرعِی ذٍنً، زیادی . پّفی کشیدٌ نگاًٍ رِ گرفتً ِ کيربند بستً
 .بازیگّش شدٌ بّدن کُ دو بُ دقیقُ بُ ٍرىز بیچارٌ پینُ ىی کردن

ِقتی از عيارت خارج شدیً، با ٍيان ژست ِ  ٍای کالسش، خً شد آٍنگ ىالیيی 
ٌ و . در اِن محظُ تعجبی نکردو. گذاشت کُ ىضيّنش چیزی جز غً ِ جدایی نبّد خند

گذاشتً رِی حساب این کُ در ٍر رابطُ، شکسِت عشقی خّردٌ کُ بُ یاد . ًٍ گرفتُ بّد
ٌ ٍای گذشتُ شعری از جدایی گّش ىی کرد  !خاطر

 ىی تّنً ازت چند تا سّال کنً؟- 

ُ جا شدو ِ بفرىاییدی مب  بسً اهلل گّیان از این صدای یک بارٌ بنند شدٌ؛ سر جاو جاب
 .زدو

 چند سامتُ؟- 

 .خب با یک ىکخ ِ یادآِری سن ىَرِ گفتً تا بعدًا ىشکنی بُ ِجّد نیاد

 .بیست ِ سُ- 

 .بَتش از زیر عینک ىشخص شد

 تّ از گنبرگ فقط دِ سال کّچکتری؟! جامبُ- 

 .سری بُ تایید تکان دادو
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ً سن ِ سال تر ىی زنی-  ُ ت خینی الغرتر از گنبرگُ...ک  .جح

 .گنبرگ زیادی خّش تیپُ...خب- 

قبه از بُ ًٍ خّردن ...ىن ًٍ یک زىانی، قبه از اِىدن ىَرِ. با دمی پر زىزىُ کردو
ُ و، تیپ رِ فرىی داشتً؛ اىا ٍيیشُ ىحيد با ...ناىزدیً قبه از فکر ِ خیال ٍای شبان

ُ کالو با آٍی ىی گفت  .«ىَرِ زیادی خّش تیپُ»: ٍيین تیک

 .مبخند کج ٍرىز ًٍ حرفً رِ تایید کرد

 !ِمی دخترای ظریف بَترن- 

در یک محظُ یاد نگاٌ . مبخندو خّردٌ شدٌ، سیخ سر جاو نشستً! دخترای ظریف
 .پرحسرت دخترٍا افتادو

 پدر ِ ىادرت کجان؟- 

 !قصد بازجّیی داشت یا سرک کشیدن تّ زندگِی ٍیچ ىن

 .چند سال پیش تّ تصادف فّت کردن- 

 کَکشان تّ رِ بزرگ کردٌ، آرٌ؟- 

ُ شّن ...تا ٍیجدٌ سامگی تّ پرِرشگاٌ بّدو-  بعدش آقای کَکشان کيکً کرد تا تّ خّن
 .زندگی کنً

 !نیشخند زد

 !اِن اشکا چیزی بیشتر از یُ کيک بّد یا بیشتر از یُ جای خّاب- 

کاش ٍيُ تّ اِن ىجنِس غریب، ىی فَيیدن اشک ٍای دختر ِاقعیش؛ فقط برای غً 
 !اىان از سّءبرداشت ٍا...نبّد عزیزترینش ریختُ ىی شد
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 .باید تّجیُ ىی شد. دیگُ ِقت خجامت کشیدن ِ ىراعات نبّد؛ ىتّجُ ىنظّرش شدو

ً رخش کُ ىنتظر جّاب بّد خیرٌ شدٌ، جدی گفتً  :بُ نی

ُ ی آقا فقط کار ىی کردو تا اِن جا زندگی کنً-  ایشّن ىحه ...نُ کيتر، نُ بیشتر. ىن خّن
 ...پدرو بّدن ِ ىنً

 :با ىکحی اداىُ دادو

 .ِ ىنً ىحه بقیُ نیستً- 

 .ابرِیی باال انداختُ بُ سيتً سر چرخّند

 این آخری چی بّد؟- 

 :ِىن ِىن کنان، بعِد سرخ شدن زیادی گفتً

 ...ىحه دخترای عيارت...ىحه- 

ُ ای زد کُ ىیخکّب بَش خیرٌ شدو  .ٍنّز حرفً تياو نشدٌ چنان قَقَ

ً ٍاش برداشت ِ رِی داشبّرد پرت کرد ُ رِ با ٍيان . عینکش رِ از رِی چش خیرٌ بُ رِب
ُ ی چشً گفت  :چین گّش

ُ و این تیپ دخترا نیست...قبالً بَت گفتً-  ىنً اِن قدر بی تجربُ نیستً کُ ...تّ سنیق
ٌ ستندِنً کی چی   .کار

 .از حرفً خجامت کشیدو؛ نباید با چنین صراحتی بُ رِش ىی آِردو. سر پایین انداختً

ً نگاٍی  ٌ ای گفت« اِِو»با نی  :کشید

ُ ی پسرت بیشتر ىی خّرو-  ُ ی بعد بُ باجی برای این نصیحتا بگّ ىن بُ سنیق  !دفع



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  179  

سریع سر باال بردٌ با اخً پررنگی نگاٍش کردو تا بنکُ از رِ برٌ؛ اىا بدِن خً بُ ابرِ 
 :آِردنی با بدجنسی تياو اداىُ داد

 .کالً فقط یکی باشُ...ىی خّای بَش بگً؟...تیيّرو زیاد اٍه قیافُ نیست- 

ىعترضی « ٍرىزخان»انگار آتش زیر خاکستر شدو با شنیدن اسً تیيّر کُ پر حرص 
 ...حاضر بّدو بيیرو؛ حتی بُ شّخی ىن رِ بُ تیيّر ناىی ِصه نکنن چُ برسُ. گفتً

 .البد صّرتً بُ قرىزی ىیزد کُ با نیً نگاٍی دِبارٌ شرِع بُ خندیدن کرد

برِ از ٍيّنایی کُ صبح ...ىن از نگاٌ ِ رفتار ٍر کسی نیتشّ ىی فَيً...نترس کّچّمّ- 
 چرا تا حاال سيت فریبا نرفتً؟...ىختّ شستشّ دادن بپرس

خً شدو صدای ضبط رِ زیادتر کردو تا . دیگُ نيی خّاستً این بحخ کش پیدا کنُ
 .بیشتر از این حرص نخّرو

ُ ی چشً سری بُ تاسف تکان دادنش رِ دیدو کُ پشت بندش ًٍ،  ُ ای »از گّش بچ
 .زىزىُ شد« ٍنّز

ٍرىز ٍر چند جذابیت خاصی داشت؛ ِمی از ٍيان رِز اِل کُ ىن بُ . حق ًٍ داشت
جای ىَرِ در ىراسً خّاستگاری چای بردو حس بدی رِ بًَ ىنتقه نکرد؛ اىا یادىُ 

ً ٍاش با پدر چانُ ىی زد ىحيد ًٍ ىحض چاپنّسی . ىَرِ تا چند رِز سر ناپاکی چش
ً ٍای آبی  برای ىنصرف کردن پدر تحقیق کردٌ بّد کُ ٍرىز شَرت عاو ِ خاصی سر چش

 .ناپاکش دارٌ؛ اىا ٍرچی بّد پدر زیر بار نرفت تا حرفش رِ عّض کنُ

ٍر ىّقع از بیرِن . کً کً بین ٍيین رفت ِ آىدٍا ىَرِ عاشق ٍرىز ِ رفتارٍاش شد
ٌ ش با مفت ِ معاب برای ىن تعریف ىی کرد  .ىی اِىد از یک ُحسن کشف شد
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با این کُ برخّرد زیادی با ٍرىز نداشتً؛ اىا ٍيین تعریف ٍا باعخ شد تا بَتر 
 .خّن گرو ِ ىَربانُ یا دیر عصبانی ىیشُ...بشناسيش؛ ىحال این کُ

 .کَکشان خّب بزرگت کردٌ...دختر قابه اعتيادی ٍستی- 

 .گیج با حّاس جيع شدٌ بُ سيتش چرخیدو

 :پّزخند زد

 ...یُ چیزایی رِ باید بدِنی- 

*** 

قبالً ًٍ دِ سُ باری بُ این جا . ىقابه یک آرایشگاٌ ىعرِف در شيال شَر تّقف کرد
اِىدٌ بّدو؛ اىا خدا رِ شکر بُ قدری شنّغ بّد کُ ىطيئن بّدو کسی ىن رِ بُ یاد 

 .نداشت تا االن برای از عرش بُ فرش رسیدنً یا از این تیپ زیادی زیباو، خجامتی بکشً

ٌ ای بُ تابنّی بزرگ آرایشگاٌ کرد ِ گفت  :ٍرىز اشار

 .بگّ از طرف ىن اِىدی...ٍياٍنگ کردو برِ داخه- 

 شيا نيیاین؟- 

آخُ ...ٍنّز حرف از دٍان خارج نشدٌ، فَيیدو گند زدو با این بی فکر حرف زدنً
 !آرایشگاٌ زنانُ رِ چُ بُ ٍرىزخان آریایی

 ...دِست دارو بیاو؛ ِمی- 

 .مبخندش پر از شیطنت شد

 .دیگُ جای تّ نیست- 
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دیگُ جا برای آب شدنً نذاشتُ بّد کُ دست بُ دستگیرٌ گرفتً ِ سریع از ىاشین پیادٌ 
 .شدو

 .خّشش ىی اِىد از این گیجی کُ ىداو ىن رِ سرخ ِ سفید ىی کرد ِ ىی خندید

*** 

 .آرایشگر طبق سفارش ٍرىز آریایی، ىدل ىٍّاو رِ بُ بَترین ىد رِز زد

ُ قدر  ٌ و؛ پی بُ نفرت ِجّدی ٍنيا بردو کُ چ ٌ ی کّتاٌ شد تازٌ با دیدن ىٍّای بی چار
ٌ ای ىّی بنند برای ىن باقی نيّنُ  .تياو تالشش رِ کردٌ بّد تا ذر

. اىا این نفرت بانی خیر ًٍ شد کُ حتی آرایشگر ًٍ از دست رنجش بُ ِجد اِىدٌ بّد
ُ و تیکُ تیکُ برش خّردٌ بّد ِ رِی پیشانیً کج تا زیرگّشً ىاٍرانُ  کيی باالتر از چان

 .ىدل دادٌ بّد

از حامت افسردٌ ِ پریشان اِل . صّرت گردو با این ىدل تّپر ِ زیبا تر دیدٌ ىی شد
ٌ و عامی شدٌ بّد ِ رضایت خاصی از کّتاٍی ىّ . راحت شدٌ بّدو در حقیقت چَر

. بعِد چند سال کيی تنّع الزو بّد؛ ىطيئنًا پدر ًٍ اگر بّد کنی خّشحال ىی شد. داشتً
ُ ٍاو برسُ ٌ ای بُ سرشان ٌ ٍا باید صبر ىی کردو تا بنکُ ذر  .ٍر چند تا ىا

بعِد تياو شدن کارو، بدِن این کُ ىن ىتّجُ بشً، آرایشگر برای گرفتن رضایت ٍرىز رِ 
خبرش کردٌ بّد تا دیدی بُ ىٍّای ىن بزنُ ِ تایید ٍنرش رِ بگیرٌ؛ اىا خدا با ىن یار 

ٌ ی خانً آرایشگر پّل رِ ٍيان دو در حساب  بّد کُ بدِن تّجُ بُ تعارف ٍای پرعشّ
 .کرد ِ با صدای بنند ىن رِ ىخاطب قرار داد تا ٍرچُ سریع تر بیرِن بیاو

ىسیر برگشت الو تا کاو حرفی بینيّن زدٌ نشد؛ برعکس با یک اخً پررنگ ِ فکری 
ىشغّل ىن رِ ىقابه درب عيارت پیادٌ کرد ِ خینی جدی گفت کُ برای تّ رفتن ىعطه 
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 درجُ 180نيی دِنً چُ اتفاقی افتادٌ بّد کُ رفتارش . نکنً ِ ٍرچُ سریع تر داخه برو
 .فرق کردٌ بّد

ُ ی آدو ٍای عيارت رِ نداشتً ِقتی از رفتنش ىطيئن . کيی نترس شدٌ بّدو کُ حّصن
ُ ی عاطفُ یک  ٌ ای بگیرو، بُ ىقصد خّن شدو بدِن این کُ ِارد عيارت بشً یا اجاز

 .ىاشین دربستی گرفتً

*** 

 .پّل بدٌ- 

 !چی ىیگی؟- 

 .پّل آژانس- 

 .ندارید ىَيّن ىا خانً- 

 .زىزىُ کردو« احتیاجی نیستی»

ُ جا کرد ِ بیشتر از پنجرٌ خً شد، گفتً  :رِ بُ عاطفُ کُ آینین رِ تّ دست جاب

 .پّل تاکسیّ ىی خّاو- 

بعِد چند دقیقُ، چند اسکناس ٍزاری پالستیک پیچیدٌ، .سری تکان دادٌ بالفاصنُ دِید 
 .از پنجرٌ پایین انداخت

ُ ی دِو آپارتيان پا تند کردو  .با حساب کردن کرایُ بُ سيت طبق

طبق ىعيّل در رِ چَارطاق باز گذاشتُ بّد ِ آینین با اِن ىٍّای خرگّشی تّ دمبرِش 
 .بین چَارچّب در دست بُ دٍان ىنتظر ایستادٌ بّد تا ببینُ کی قرارٌ باال بیاد

 .با دیدنً مبخند زد ِ دستی از ذِق بُ ًٍ کّبید ِ ىاىایی گفت تا عاطفُ رِ خبرکنُ
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جیغ کشیدو ِ یک نفس از رِی زىین بنندش کردو « ای جانيی». دمً براش ضعف شد
ٌ ٍای بنندش داخه شدیً ُ ٍای ریزو ِ خند  .ِ با بـ ـّس

 چُ خبرتُ خّنُ رِ رِی سرت گذاشتی؟- 

 .بُ سيت صداش کُ با بیرِن اِىدنش از اتاق ىی اِىد چرخیدو

ُ ی رانندٌ رِ بُ باال . نگاٍی بُ سرتاپای زیادی آزادش انداختً ٌ ٍای کنجکاِان حاال نگا
 !درک ىی کردو

 !نيیگی با این سرِ ِضع زیر نظرت ىی گیرن کُ تا آرنج خً شدی پایین- 

 .چشيی گرد کردٌ دست بُ کير شد

 .تّ رِ خدا گنبرگ نیّىدٌ شرِع نکن- 

 .خّش بُ حال اٍامی این ىحه کُ ٍر رِز با دیدن تّ که دار ِ ندارتّ ىی بینن- 

ُ ای گفت  .ای خدای بنند ِ کالف

ٌ ٍا رِ عّض کنُ تا خیال تّ یکی راحت بشُ-  ُ ی پنجر  .فردا ىیگً پارسا بیاد شیش

 .مبخند ىحّی زدو

ُ خاطِر خّدت ىیگً-   .ب

 .ىی دِنيی مب زد

 چرا نيیای تّ حاال؟- 

 ...عجنُ دارو باید زِدتر برو- 

ُ ی ٍال کّچکش نشست  .دستی باال بردٌ برِ بابایی گفت ِ رِی راحتی ٍای زِار دررفت
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 .بی خّد، ناٍار درست ىی کنً بيّنی- 

 :ٍيین طّر کُ آینین رِ بُ سيتش خً کردو تا بغنش کنُ گفتً

ُ ی تیيّر رفتیً-   .فقط اِىدو بَت بگً خّن

ٌ و گرفت. آینین بین زىین ِ ٍّا ىعنق ىّند ِ دست ىی زد ٌ ش خند ُ ی بَت زد  .از قیاف

 ...دیشب رفتیً- 

ٌ ای گفت  :پرحرص دخترکش رِ از دستً کشید ِ با چشً غر

 ىن نباید بدِنً کجا خبرت، شبّ صبح ىی کنی؟...االن باید بگی ؟- 

طّل ِ عرض ٍال کّچکش رِ با ٍر جينُ ِ با ٍر کنيُ طی کردو تا خینی کّتاٌ از حال 
ٍر چند با تياو ىختصر . ِ ٍّای عيارت بَش بگً تا کيتر نگران شرایط ىن بشُ
 .بّدنش، ٍر محظُ بَتش بیشتر ىی شد ِ دٍانش بازتر

 خّد تیيّرِ ندیدی؟ زنش چرا باید دیِّنُ باشُ؟- 

ٌ ی سفید ِ الغرش افتادو  .آٍی کشیدٌ، یاد چَر

 .ِمی ٍرىز ىیگُ اگر بتّنً باٍاش دِست بشً کاری بُ کارو ندارٌ...نيی دِنً- 

ُ پتُ گفت  :رنگ پریدٌ با تت

 بالیی سرت نیارن گنبرگ؟- 

ىی دِنستً حرفی کُ ىی خّاو بُ زبان بیارو فقط در حد یک ...مبخند ناىطيئنی زدو
 .گفتن باقی ىی ىّنُ

 .تنَا نیستً...ىَرِ اِن جاست- 
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 !ىتّجُ شد زیادی ٍذیان ىیگً. پّفی کشید

 !اِن االن بُ اِن ىّقعیتی کُ ىی خّاست رسید، بیاد تّ رِ تحّیه بگیرٌ؟- 

عاطفُ بّد؛ اىا نقاب بی تفاِتی رِ ...تنَا کسی کُ حسش نسبت بُ ىَرِ با ىن یکی بّد
 .با یک شانُ باال انداختن زدو

 ٍست؟!...باالخرٌ جایگاٍش ٍيیشگی نیست- 

 .سری بُ تایید تکان دادٌ بُ کنار دستش اشارٌ کرد

 .بشین- 

 .نچی کردو

 .اگر زِدتر نرو نيی دِنً چی ىیشُ- 

 .گنبرگ داری کً کً نگرانً ىی کنی- 

ُ قدر خّب بّد کُ تياو دار ِ ندارو با ٍيین یک نفر . مبخندی بُ محن دل نگرانش زدو چ
 .ِ نصفی خالصُ ىی شد

 .رِی زىین ىقابنش زانّ زدو

ٍرشب ِ ٍرصبح بَت سالو ِ صبح  بخیرِ شب بخیر ...اگر بتّنً ٍررِز ىیاو دیدنت- 
 .اگر ندادو بیا سراغً؛ ىن از اِن خّنُ ىی ترسً عاطفُ...اسً رىزو ىی ذاریً...ىیگً

ىی خّاست حداقه اِن قّی . دستً رِ بین دست ٍای سردش فشرد. بغضً گرفتُ بّد
 .باشُ تا ىِن دل نگران رِ کيی آراو کنُ

 .سعی کن زِدتر بُ اِن چیزی کُ پدرت ىی خّاست برسی- 
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 .ىی رسً- 

 .از مپ آینین ىحکً گرفتً ِ کشیدو

 .دمً براتّن تنگ ىیشُ- 

 .ىن این طّری دمً ٍزار راٌ ىیرٌ- 

ٌ ی  ٌ ٍای آب تّش جيع شدٌ بّد ِ ٍر محظُ آىاد ً ٍای سبِز درشتش کُ قطر بُ چش
 .ریزش بّد خیرٌ شدو

فقط ىی خّاو بدِنً ٍر رِز صبح کُ بیدار ىیشً کسی ...نيی خّاستً نگرانت کنً- 
 .ٍست کُ ىنتظرو باشُ

 .ىاىای آینین باعخ شد نگاٌ از ىن بگیرٌ

 :آینین با دست بُ ىن اشارٌ کرد ِ با محن شیرینش گفت

 .ُگ ...گ- 

« گ»بعِد ىاىا گفتن، دِىین حرفی کُ سریع یاد گرفت اسً ىن بّد اِن ًٍ با یک 
 .گفتن خالصُ ىی کرد

ُ ای بُ مپش زد  .عاطفُ قطرٌ اشکش رِ گرفتُ بـ ـّس

 .آرٌ ىاىان گنبرگُ- 

ٌ و گرفت  .خند

 .عاطفُ اگر بخّای بغض کنی نيیرو- 

 .مب برچید
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 .باشُ پس یُ ساعت دیگُ برِ- 

ىردد سری بُ تایید . بُ ساعتً نگاٌ کردو، با این کُ دمً شّر ىی زد؛ اىا ٍنّز زىان داشتً
 .تکان دادو ِ آٍستُ کنارشّن نشستً

*** 

 .زىان زِدتر از اِن چیزی کُ فکرش رِ ىی کردو زِد گذشت

آخر با یک تياس از جانب پارسا از این کُ چرا . کنار عزیزانً زىان رِ از یاد بردٌ بّدو
عاطفُ اىرِز بُ آىّزشگاٌ نرفتُ بُ خّدىّن اِىدیً کُ سر ظَرٌ ِ ىن در اِمین رِز کاریً 

ٌِ عرِس خانّادٌ رِ . غیبت داشتً تاج امينّک ىنتظر یک خطا از جانب ىن بّد تا ٍيرا
 .بی ىعطنی بیرِن کنُ

ُ ٍای ساعت کُ دِازدٌ رِ نشان ىی داد، عاطفُ بدِن پرسیدنی  بالفاصنُ با دیدن عقرب
ُ ای، برای این کُ جیغی سرش نکشً راٍیً کرد  .براو آژانس گرفت ِ بدِن حرف اضاف

ً تر از اِن ٍرىزی  بین راٌ دل تّ دمً نبّد از این کُ چُ جّابی بُ تاج امينّک بدو یا ىَ
 .کُ زىان پیادٌ کردنً، تاکید کرد بُ عيارت برو

*** 

صدای تیِک باز شدن درب کّچک . مرزان از ىاشین پیادٌ شدٌ زنگ بزرگ عيارت رِ زدو
چُ جّابی باید ىی دادو ِقتی ٍیچ ىنطقی در کار . عيارت باعخ شد برای رفتن تعنه کنً

 .نبّد

ٍنّز قدو از قدو برنداشتُ بّدو کُ در یک محظُ ِ ناٍّا دستً از پشت کشیدٌ شدٌ بُ 
 .سيت دیّار کناری ىحکً خّردو
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. حدس زدنش کار سختی نبّد. با ِحشت از این اصابت چشيً ناخّدآگاٌ جيع شد
ٌ ی ٍرىز کُ دندان ٍاش رِ از رِی حرص . آٍستُ پنک از ًٍ باز کردو ٌ ی قرىز شد چَر

تياو زِرش رِ دِر ىچ دستً خامی . فشار ىی داد بُ فاصنُ یک  بندانگشت ىقابنً دیدو
 .مُ شدن استخّان ٍای دستً رِ حس ىی کردو. ىی کرد

 تا االن کجا بّدی؟- 

 :آب دٍانً رِ بُ زِر پایین فرستادو ِ با ِحشت گفتً

ُ ی دِستً-   .خّن

دردش تا ىغز استخّانً رسّخ کرد کُ آخ . دِبارٌ فشار ىحکيی بُ دستً ِارد کرد
 .تّجَی نکرد. پردردی گفتً

ٌ ت نکردو تا بری عيارت؟ نیّىدٌ سرخّد شدی؟-   ىگُ ىن صبح این جا پیاد

 :فقط تّنستً با نامُ بگً

 .حّاسً بُ ساعت نبّد- 

بغض تّ صداو یا شاید ًٍ از سر دمسّزی فشار دستش رِ کيتر کرد ِ با نفس عيیقی 
ً نگاٍی تشرزدٌ . عقب کشید تند تند پشت سر ًٍ دستی بُ صّرتش کشیدٌ ِ بدِن نی

 :گفت

 .نيی خّاو تاج امينّک چیزی بفَيُ...رفتیً تّ بگّ با ىن بّدی- 

 .قدىی بُ جنّ برداشتً

 بگً کجا بّدیً؟- 
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خب فراىّش . اخً کردٌ سر بُ سيتً چرخّند کُ ساکت شدٌ دِبارٌ بُ دیّار چسبیدو
ُ ی ىصاحبت با تياو کارگرٍا رِ داشتُ  .کردٌ بّدو ٍرىزجان تجرب

 !تّ باید بگی کجا بّدی- 

 .مب گزیدو

ُ ی دِستً-   ...ىنً خب...اصرار کرد بيّنً...خّن

ُ ٍای عین حقیقتً از ذٍنً پرید ِ پرسشی سکّت کردو ُ ش تياو جين  .از نگاٌ بدبینان

 ...فقط برای ىن جانياز!...پس تياو حرفای صبحت درِغ بّد- 

 :ىیان کالىش ٍّل شدٌ پریدو ِ گفتً

 .نُ دِستً دخترٌ؛ قسً ىی خّرو- 

ُ ی مبش بُ پّزخندی باز شد  .گّش

 !دِستت تا دیرِز کجا بّدٌ کُ تّ برای این جا ىّندن باید آِیز گنبرگ بشی؟- 

دِ کالو بیشتر گفتن درجا پس ىی افتادو تا دیگُ از این حدس ٍای زیادی ٍّشيندانُ 
 .تحّیه ىن ندٌ؛ کُ مّ ىی رفتً ِ برای ٍيیشُ نابّد

 .اِن بدبخت تر از ىنُ- 

ُ تر رِ نداشت  .درِغ نگفتً اگر ِصیت پدر ًٍ نبّد، عاطفُ شرایط یک آدو اضاف

 !ٍيین اىرِز ىشخص ىیشُ- 

 .رنگً پرید

 یعنی چی؟- 
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 :بُ سيتً خً شد ِ آٍستُ تّ گّشً زىزىُ کرد

یعنی این کُ بًَ نشّن ىیدی، اگر اِن چیزی کُ ىیگی نباشُ اِن ِقت تَّاو ىجبّر - 
 !ىیشی جزِ ٍيین دخترای عيارت بشی

ُ ش ِحشت زدٌ بَش خیرٌ شدو  .با دِتا حساب کردن ِ ىرِر جين

 .جابت ىی کنً- 

ٌ  ًٍ قدو ٍاش رِ . بی تّجُ بُ ىن حرکت کرد ِ بُ سيت ىاشینش رفت ىِن ىات شد
ٌ ای برای خبر کردن عاطفُ داشتُ باشً ُ ای کُ غیر از ىن . ىی شيردو تا فکر چار عاطف

ُ ش نيی ذاشت  .ٍیچ کس پا تّ خّن

ىِن از ٍيُ جا بی خبر ًٍ گّشیً رِ تّ کیفً، کیفً رِ تّ امّنکً جاسازی کردٌ بّدو؛ حاال 
از این برخّرد دمً پیچ خّردٌ بّد کُ یک ىّقع ٍرىز برای ىچ گیری بی خبر ىی رفت ِ 

 !ىن یک دفعُ تبدیه بُ گنبرگ بشً

خدا بخیر بگذرِنُ آخر عاقبت این پنَان . با تک بّقی بًَ اشارٌ کرد کُ زِدتر سّار بشً
 . بُ جانً ىی انداختٌکاری کُ ٍر بار مرز

*** 

ىجبّر شدو آدرس دقیق رِ جزء بُ جزء بدو بُ ٍرىزی کُ تا بُ حال حتی گذری ًٍ بُ 
 .چنین ىحه ٍای زیادی پاییِن شَر پاش نرسیدٌ بّد

ُ رِش اخً پررنگی کرد ِ با  از دیدن درب فنزی کّچک آپارتيان کَنُ ِ آجرنيای رِب
ُ ی خدا باز بّد رِ ٍنی دادی  .ِسّاس دری کُ ٍيیش

ُ ش از درب نیيُ  ُ ی پایین کُ بُ اصطالح صاحب ىنک بّد بُ عادت ٍيیش ىرد طبق
ً ٍای زیادی ٍیزش جا بيّنُ  .بازش سرکی کشید؛ تا ىبادا کسی از چش
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ُ ی ٍرىز ابرِیی باال انداخت ًِ . با دیدن تیپ شستُ ُرفت با دندان ٍای زرد ِ یک ىن شک
ٌ ی پرخندٌ ِ تيسخرآىیزی بُ ىنی  پرچربش، یک قدو جنّ اِىد ِ خانً خنینی راٌ افتاد

 .کُ تنَا آشنای عاطفُ بّدو، مب زد

ُ ای کُ ىی دِنستً از فردا اىنیتی در این کّچُ ِ ىحه نداشت این . سّختً برای عاطف
ُ ای با خّدش ٍيراٌ کنُ ىحه زن . ىرد فقط ىنتظر یک خطا بّد تا عاطفُ رِ بُ ٍر بَان

ٌ ی طبقُ سّو ٌ ی کً، پناٌ ...بیّ ُ ی چَارو کُ ٍيُ از بی ىکانی ِ اجار ُ ی طبق یا زِن ىطنق
 .این گرگ صفت شدٌ بّدن

 .زیبا ِ جّان بّد...عاطفُ ارزش صبر کردن داشت کُ تا االن ىحتاطانُ قدو برىی داشت

بی کس تر از ٍر کسی کُ تنَا کسش، ىِن دست ِپا چنفتی بّدو کُ خّدو ًٍ سخت از 
ُ ی خینی ٍا. پس خّدو برىی اِىدو  .اىان از شرافت نداشت

فقط ىقاِو تر از خینی از زن ٍای بی کسی بّد کُ از ترس آبرِ، دست ...عاطفُ اِمی نبّد
 .بُ ٍرکاری ىی زدن

ُ ٍا  ٌ ی زیر پن نگاٌ از چَرٌ کریَش گرفتً ِ پناٌ ٍرىزی شدو کُ حّاسش بُ نگاٌ برند
ُ ی دِو برسُ  .نبّد ِ فقط ىستقیً راٌ پنُ رِ باال ىی رفت تا زِدتر بُ طبق

ُ ی سرخ شدٌ با پیاز داغ، نفسی گرفتً تا این دل بی نّا حداقه با ناخّنکی در  از عطر گّج
ُ پز . ذٍن سیر بشُ ُ ای اىنت عاطف از ِکی با ٍيان یک نفر ِ نصفی، راحت ِ بدِن دغدغ
 نخّردٌ بّدیً؟

غذای اعیّنی عاطفُ کُ ...اىنت! عاطفُ دِبارٌ خّدش ِ دخترکش رِ تحّیه گرفتُ بّد
 .رِ دست نداشت
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ً تر از ىن شد معنتی . بغض کردو برای نداری دِستً کُ بعِد فّت پدر، عاطفُ یتی
ُ خاطِر قانّن انحصار ِراجِت پّچ، قطع کرد ٍيان یک ذرٌ  فرستادو بُ آژنِد ناىرد کُ ب

پّمی کُ پدر بُ حسابش ىاٌ بُ ىاٌ ىی ریخت ِ ىن ىی فَيیدو از غرِرشُ کُ تا بُ حال 
فقط آب شدنش رِ ىی دیدو . بُ رِو نیاِردٌ؛ تا ىبادا بّیی از این راز پدر ِ دختری ببرو

ُ ی سر دخترکش ایستادٌ ُ قدر ىردانُ سای  !کُ چ

 .ٍرىز بُ دِر چّبی نیيُ بازش رسید

 !این در چرا بازٌ؟- 

نگاٍش زِو پّسیدگی زیاد در شد کُ یک قفه درست ِ درىانی نداشت تا بنکُ بَتر 
 .چفت بشُ

 .با ىکحی نفس عيیقی برای این عطر دل انگیز کشید؛ حاال نزدیک تر با رِانت بازی ىی کرد

ُ ای؛ بی خبر قصد داخه شدن داشت ُ ای یا ضرب بی اختیار دست . دستی باال نبرد برای تق
 .رِی بازِش گذاشتً ِ با فشاری ىانعش شدو

 بّد؟...کيی امتياس برای آبرِی دِستً بد نبّد

ٌ و...نگاٍش سرید بُ نگاٌ پرخّاٍشً  .بُ دست قفه شد

 .تنَاست...این طّری نرِ...بذار بَش بگً- 

دست بُ سینُ بُ دیّار پشت در کُ گچ . دِر از انتظار بّد؛ اىا سریع عقب کشید
ٌ ش ىطيئنًا کت اسپرت ىارک دارش رِ سفید ىی کرد، تکیُ داد ُ شد  .ریخت

 .بخیر بگذرٌ، خّدو کتش رِ ىی شّرو؛ حتی اتّ ًٍ ىی کردو...ٍیچی نگفتً

 .ىنّ نگا ىی کنُ...ِد برِ دیگُ- 
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ُ ای داخه شدو  .سری تکان دادٌ بُ خّدو اِىدو ِ با تق

ُ ی کّتاٌ کافی بّد تا عاطفُ با چاقّ از تّ آشپزخّنُ بیرِن بپرٌ با . ٍيین یک ضرب
ُ ای بّد برای ىن گارد گرفتُ بّد دمشّرٌ ىانع قَقَُ زدنً ! چاقّی بزرگی کُ سرش گّج

 .بُ این شجاعانُ عيه کردنش شد

نفس آسّدٌ ِ . کيی طّل کشید بُ خّدش بیاد ِ ىن رِ از غیر خّدی تشخیص بدٌ
 .چاقّ رِ پایین گرفت. پرصدایی کشید

 !تّ این جا چی کار ىی کنی گنبرگ؟- 

ُ تر بگُ تا اداىُ ...سریع چشً گرد کردو تا نگُ. بَتش باعخ شد گنبرگ آخر رِ آٍست
 .تا اِن یک جفت گّش نشناسن گنبرگ رِ...ندٌ

ٌ ی چشيیً نشد  .دست بُ کير ایستاد. صداش بنندتر شد. ىتّجُ اشار

ٌ ای بیرِنت کرد-   ...فدای سرت، ىن...اِن ىرتیکُ عقد

ٌ ی پشت سرو شد ً ٍای گرد، خیر صدای . حرفش تّ دٍان ىاسیدٌ ىبَّت با چش
ٌ ی ٍرىز از پشت سرو رسید ُ ای نکشید کُ یک دفعُ . نفس ٍای عصبی کنترل شد بُ جانی

ٍيین چند ساعت پیش نصیحت کردٌ بّدو تا در ِ . جیغ عاطفُ باال رفت ِ تّ اتاق پرید
ٌ ی درست ِ حسابی نداری این قدر ىنافی عفت تّ این خّنُ راٌ نرِ  .پنجر

بُ سيت ٍرىز چرخیدو تا تّضیحی برای این خه ِ چه بازی رفیق شفیقً بدو کُ 
ٌ و نياندٌ بّد  .چیزی بُ درآِردن دِ شاخ گندٌ رِی سِر داغ شد

ُ ی ! این ٍرىز بّد؟ باید باِر ىی کردو کُ پشت بُ ىن رِ بُ دیّار ایستادٌ؟ نگاٌ از عاطف
ً ٍای ىعرِف؟ عاطفُ چیزی از ! تاپ ِ شنّارک پّش گرفتُ بّد؟ کجاست اِن چش

 ...زیبایی کً نداشت پس
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 .فَيید تعجب کردو، از این زیاد آقایی بُ خرج دادن. ٍرىزخان پربَتی گفتً

 .ٍرىّقع مباس عّض کرد بگّ برگردو- 

 !قصد دست انداختن ىن رِ داشت؟. صداش تُ خندٌ داشت

 آقا کی باشن؟ تیيّرخان اینُ؟- 

ٍردِ بُ . صدای حق بُ جانب عاطفُ نذاشت بیشتر رفتار ٍرىز رِ تجزیُ ِ تحنیه کنً
 .سيتش چرخیدیً

 !خدایا کيی صبر

با چادر گه گنی نازکی کُ رِش رِ ىحکً گرفتُ بّد ِ فقط گردی صّرتش دیدٌ ىی شد 
 !چُ فرقی کردٌ بّد با چادر ِ بی چادر خدا داند! طنبکارًٍ بّد...سریع از اتاق بیرِن زدٌ

 !ٍرىز با این کُ این بار نگاٍش ىی کرد؛ اىا آقاىنشانُ نگاٌ ىی دزدید

 .یک دفعُ دادی کشید کُ ًٍ ىن ًٍ عاطفُ از جا پریدیً

 تنت البد ىی خارٌ کُ با در بی چفت ِ بستت این ریختی ىی گردی؟- 

 .ٍیچ کس این باال نيیاد...نُ بُ خدا- 

 !این عاطفُ بّد کُ بی دمیه جّاب پس ىی داد

 :پرتيسخر گفت. چشً ریز کرد

 نکنُ با اِن ىردک پایین سر ِ سری داری؟- 

خّدش گفتُ بّد آدو . فَيیدٌ بّد ٍیچ چیز سرجاش نیست...پس دیدٌ بّد
 .راست گفتُ بّد...شناسُ
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 .چانُ مرزاند. عاطفُ ترسیدٌ یک قدو عقب برداشت

ُ قدر از ىن ىی دِنی؟...بُ چُ حقی این حرفّ ىی زنی-   تّ چ

 .دست باال بردو برای کيی صنح

 .خّاٍش ىی کنً، ىا این جا آبرِ داریً...دیدین کُ کسی نیست...ٍرىزخان آرِو تر- 

کالفُ دِرتادِر ٍاِل ٍیچی ندار خّنُ رِ کُ فقط با یک دست راحتی کَنُ . نفسی گرفت
 .ِ یک ىیز تنّیزیّن تزیین شدٌ بّد نگاٌ کرد

ٌ رِی کردو ىن یکً-   ...ىتاسفً زیاد

 .صدا دِبارٌ تکرار شد. صدای افتادن تاالپ چیزی از تّ اتاق ىانع حرف زدنش شد

 .با سّءظن نگاٍش رِ بینيّن چرخّند

 !کسی تّ اتاقُ- 

 .قبه از ٍر ِاکنشی از جانب ىا، با چند قدو بنند در رِ یک ضرب باز کرد

 .عاطفُ مب زد

 چرا این جّریُ؟- 

ُ ای بُ ىعنی نيی دِنً باال انداختً  .شان

 این کیُ؟- 

ىی دِنستیً تّ اتاق چُ ىّجّدی شیطانی کردٌ؛ اىا از این . نگاٍی بینيّن رد ِ بدل شد
 .صدای پربَت شک کردیً نکنُ یک آدو فضای از تّ اتاق سر درآِردٌ

 .پشت سرش قرار گرفتیً
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ٌ ی ناآشنای ٍرىز کُ حاال آراو تر . آینین بین اسباب بازی ٍاش نشستُ بّد با دیدن چَر
 .شدٌ بّد ِ فقط خیرٌ ِ ىتعجب نگاٍش ىی کرد، مب برچید

 :ٍرىز بَت زدٌ گفت

 چرا بًَ نگفتی شٍّر دارٌ؟ این بچُ ىال کیُ؟- 

ُ ی ! زیادی فضّل بّد اخً کردو تا یک چیزی بارش کنً کُ عاطفُ زِدتر بُ کتفش ضرب
ٌ ای تکان نخّرد؛ اىا ىتعجِب عکس امعينش ابرِیی . ىحکيی زد ِ بُ عقب ٍنش داد ذر

 .باال داد

 .جیغ کشید از تُ دل

فکر ...ٍی یارِ تّ این جا چُ غنطی ىی کنی؟ تّ خّنُ ىنی ىی پرسی این بچُ کیُ؟- 
ُ و بی اجازٌ بیای ىن  ....کردی ىنً گنبرگً کُ ٍیچی نگً تا تّ سّراخ خّن

ُ ىّن رِ بُ آب ندٌ ُ ی ٍي زدٌ بّد بُ . سریع جنّی دٍانش رِ گرفتً تا بیشتر از این پت
 .در چامُ ىیدانیش تا ىحالً دفاعی از تک دخترکش کردٌ باشُ

 .آینین با دیدن داد ىادرش مب برچید ِ ىظنّو شرِع بُ گریُ کرد

فَيید ًٍ شک امکی کردٌ ِ ًٍ کنجکاِی بی . ٍرىز نگاٍش ىتعجب ِ شرىندٌ شد
آینین . ىّرد؛ اىا سریع بُ خّدش اِىد ِ بُ سيت آینین رفت ِ بُ آغّشش کشید

ُ ی پَنش بی حرف گذاشت  .قَر کردٌ ٍق ىی زد. ىظنّو سرش رِ رِی شان

ٌ ش بّد گفت  :رِ بُ عاطفُ کُ تّ بغنً خیر

نيی دِنستً شٍّر داری، فکر کردو ىحه ىَرِ ...بسُ دیگُ بچُ رِ ترسّندی- 
 .خّش بُ حال غیرت شٍّرت...بی کسی
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 !خدای ىن این ٍرىز بّد

نگاٌ دزدید از عاطفُ . بُ سيتيّن اِىد ِ بین چَارچّپ در، آینین رِ بُ سيتش کج کرد
 .کُ حاال کاىالً چادر از سرش افتادٌ بّد

ُ و راٌ دادو...ببخشیدی در کار نیست-  از طرف ىنً !...اىا ىتاسفً، باید بدِنً کیّ تّ خّن
 .از ٍيسرتّن برای این دخامت بی جا عذر خّاٍی کنید

 .عاطفُ نرو شدٌ بینی باال کشید

 .شٍّرو ىردٌ- 

ٌ ش شد ٌ ٍای عاقه اندر سفیُ خیر  .ٍرىز با یک اخً پررنگ ِ از ٍيان نگا

 .اگر برای تحقیق اِىدی باید بگً دِست قدیيی ٍيیً، از ٍرکی ىی خّای بپرس- 

بيیرو برای صدای عاطفُ کُ برای ىن کّتاٌ اِىدٌ بّد، تا ٍرىز شکی بُ ىن نداشتُ 
 .باشُ

... - 

ٍرىز سری تکان داد ِ بی جّاب نگاٌ گرفت ِ بُ سيت در قدو برداشت کُ با صدای 
 .عاطفُ ایستاد

 .ىتاسفً نباید از ىَيّنً این جّری استقبال ىی کردو- 

 :بدِن چرخشی پراقتدار باٍيان غرِِر دخترکش گفت

 .ببخشید تند رفتً- 

ُ ٍا پیچید. ناپدید شد  .صدای بنند کفش ٍاش تّ پن
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ُ قدر خّشگنُ...کّفت ىَرِ بشُ چنین ىردی-   .الىصب چ

 .آٍی کشید کُ با نگاٌ شياتت بارو بُ سر ِ ریختش مب گزید

ُ ی سرخش زدو ُ ای رِی گّن  .بی ارادٌ بـ ـّس

تَّاو کُ با این ...ىی خّاست ببینُ کجا بّدو...بًَ شک کردٌ بّد دیر رسیدو عيارت- 
 ...ریخت ِ دیدن اِن ىرتیکُ

ٌ ای زد  .زٍر خند

 .برِ تا دیرت نشدٌ...فَيیدو دیِّنُ- 

ُ ای رِی ٍّا فرستادو. آینین ٍنّز ًٍ مب برچیدٌ نگاًٍ ىی کرد طاقت دیدن . بـ ـّس
خرد شدن عاطفُ رِ نداشتً؛ اىا یک تننگر کافی بّد تا این بی احتیاطیش رِ پشت 

ُ ی بعد فکری برای این دِر . گّش نندازٌ تُ دمً برای ترسیدنش یکً خنک شد تا دفع
. بی قفه بکنُ

*** 

 :ٍيین کُ سر جای ىخصّصش پارک کرد؛ اخطاری بُ سيتً چرخید ِ گفت

 .ىیگی با ىن بّدی ٍا- 

 ...اگر ازو پر- 

 .نيی پرسن- 

ُ تری از ىاشین پیادٌ شد ِ ىن ًٍ پشت سرش سر بُ زیر ِارد عيارت  بدِن حرف اضاف
 .شدو
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ُ ی عاطفُ ٍیچ سّال یا حتی کنجکاِی نسبت بُ اِن چُ دیدٌ بّد  بعد از اِىدن از خّن
ىن ًٍ نپرسیدو . فقط یک راست ىسیر عيارت رِ با آخرین سرعت در پیش گرفت. نکرد

این ٍيُ غیرت ِ نگاٌ دزدیدن از قبه بّدٌ یا از ٍيان شناختی کُ نسبت بُ بقیُ داشت؛ 
تُ دِل بدجنس ِجّدو ىی گفت ٍرىز فقط قصد سربُ سرگذاشتن ىن رِ ...اىا تُ دمً

 .داشتُ

ٍنّز صدای زنگّمُ در بُ گّش نرسیدٌ ِ کاىه ِارد نشدٌ؛ ٍيُ بُ ٍر نحّی جنّىّن 
ُ ی مب ٍرىز بُ مبخند ىحّی باز شد ِ ىنتظر سّال ِ جّاب ٍای . ظاٍر شدن گّش

دخترٍا ٍرکداو سرشّن رِ با پاک کردن . احتيامی ِسط سامن دست بُ کير ایستاد
 .چیزی ىشغّل ىی کردن؛ اىا تياىا چشً ِگّش شدٌ بّدن

ُ ٍا سرخً کرد ِ با صدای بنند شدٌ گفت  :تاج امينّک از باالی پن

 .ٍرىز بذار جا پاش تّ این خّنُ ىحکً بشُ بعد اىتحانش کن- 

با شرو پشت سرش پنَان . تازٌ ىتّجُ قاطعیت ٍرىز از این کُ چرا کسی نيی پرسُ شدو
ٌ ٍا خالص بشً  .شدو تا از شر این نگا

ُ ی ٍرىز با تاج امينّک یکی شد  .قَقَ

 !از گنبرگ این دختر بیشترٌ کُ زنتّ ِل کردی چسبیدی بُ این؟- 

 :ٍرىز قدىی جنّ گذاشت ِ با مبخندی کُ پنَان نيی شد گفت

ُ جان-   !ٍر گنی یُ بّیی دارٌ عي

 .بذار ببینً تیيّر بیاد بازو این جّری ىیگی- 

ُ جّن-   .اِن کُ خّدش ختً عي
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ُ ی ٍردِ بنند شد ُ جّن رِ کشید ِ باز قَقَ  .عي

 .ىَرِ با این حرف ٍرىز با نگاٌ بی تفاِتی کناِر تاج امينّک ایستاد

انگار براش بی اٍيیت بّد . نگاٌ خنحی ِ سردش، ٍرىز رِ بُ سکّت ِ گیجی ِادار کرد
شاید ًٍ این اعتياد از این بّد کُ ...شٍّرش با خدىتکارش چند ساعتی بیرِن باشُ

 .ىَرِ ىن رِ بُ خّبی ىی شناخت نُ ٍرىز رِ

ٌ ٍا نباشً . برای ىن فرقی نيی کرد. بُ سيت آشپزخّنُ پا تند کردو تا شاٍد این نگا
ىَرِ ًٍ با قصد، زنش شدٌ . ٍرىز فقط بُ ىن کيک کرد ِ ىن ًٍ ىدیّنش شدو

 .پس بی حساب بّدیً...بّد

نگاٌ ٍردِ برعکس بقیُ . فریبا ِ باجی دست از کار کشیدن. ِارد آشپزخّنُ شدو
 .بی تفاِت بّد

 :باجی بُ سيت گاز رفت ِ درحال کشیدن غذا گفت

بُ فریبا گفتُ ٍيّن صبحی باید براو ...ٍنيا خانً از دست ٍیچ کس ناٍارشّ نگرفت- 
 .غذا بیارٌ

با این حرفش تازٌ ٍنيا رِ بُ یاد آِردو ِ از خّفناک بّدنش بُ مرز خفیفی ...درِغ چرا
با مبخند پراسترسی سری تکان دادو ِ بُ ظاٍر خّنسرد دستی در ٍّا تکان دادو . افتادو
 :ِ گفتً

ُ ش تنگ شدٌ...خب چُ عامی-   .بدین ببرو...ىنً دمً ِاس

ٌ ای بًَ رفت ٌ ٍای ىادرانُ کُ چیزی جز این کُ کيتر درِغ بگّ . چشً غر ً غر از ٍيان چش
 .بچُ برداشت نيی شد

 .یکی یکی ظرف ٍای کباب رِ چید
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 .اینا برات سنگینُ...فریبا تا نزدیک عيارت کيکت ىی کنُ- 

ُ ایش  ُ ی تشکر زدو ِ ٍيراٌ فریبا، سینی رِ بنند کردو کُ ٍرکداو گّش مبخندی بُ نشان
 .رِ گرفتُ بّدیً

 .ٍيین کُ پا بیرِن گذاشتیً فریبا با شگفتی خاصی پرسید

 ِاقعا با آقا بیرِن رفتی؟ کجاٍا بردت؟- 

ٌ و گرفت  .خند

 .آرٌ؛ ِمی نُ اِن جایی کُ تّ ذٍنتّن ىی گذرٌ- 

 .ٍيراًٍ بُ خندٌ افتاد

 .ًٍ ىن ًٍ باجی ىی دِنستیً- 

 .چشيی گرد کردٌ با مبی آِیزان خّدو رِ کيی بُ در شّخی زدو

ُ ش نیستً؟...چیّ؟-   این کُ تّ سنیق

ُ ی خّدش گفت ُ تر کرد ِ با محن بچگان  :صداش رِ آٍست

 .این کُ ٍرىزخان خّب تّنست حرص ٍيُ رِ اىرِز دربیارٌ...نُ ىنظّرو این نبّد- 

ُ زنک ٍای چند سامُ، دستی باال برد ِ با مبخنِد خبیحی اداىُ داد  :ىحه خام

ُ ٍاشّنّ ىی دیدی-   .باید بّدی قیاف

 .ىن ىسئّل قضاِت کسی نیستً- 

 :بعِد کيی سکّت گفت

 .ىَرِ اسً زیباییُ- 
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ُ اش کُ با چشً ِ ابرِی پیّند ىشکی تزیین  ٌ ی دختران ٌ ی ساد مبخند زدو ِ بُ چَر
 .شدٌ بّد خیرٌ شدو

 .نُ بُ زیبایی اسً تّ- 

 .از تعریفً گه از گنش شگفت

ىن تّ این عيارت اجازٌ ندارو با کسی دِست بشً؛ ِمی ىاىانً از تّ خینی خّشش - 
 .اِىدٌ

 .پس ىی تّنیً دِستای خّبی بشیً- 

دستش رِ ىقابنً گرفت ِ . سری تکان دادٌ، نزدیک عيارت سینی رِ رِی زىین گذاشت
 :گفت

 .سامي18ُ...اسيً فریباست- 

 .مب زدو؛ برای این درِغ ٍای ردیف شدٌ« خدایا ىنّ ببخشی»مب گزیدو ِ 

  .23ىَرِ - 

 .مبخنِد رِی مبش خشک شد

ً سن باشیً-   .فکر ىی کردو ٍ

 .یکً چاق بشً سنً بًَ ىیاد- 

 .خندید

ٌ ت گّل زنُ، خینی بچُ ...قد بنند ِ الغر...شبیُ ىانکنایی...نُ تیپت خّبُ-  فقط چَر
 .ىی زنی
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 .سینی رِ بُ تنَایی بنند کردو ِ با مبخندی چرخیدو

 .یادو باشُ ٍرچند ِقت یبار بیاو ازو تعریف کنی- 

 .صداش از پشت سرو بنند شد

 دِست باشیً؟- 

. باشیً- 

*** 

ُ ای بُ در ِارد شدو این عيارت سرتاسر . ىحه صبح ٍّای خّنُ تاریک ِ گرفتُ بّد. با تق
 .بّی غً ىی داد

 .ٍنّز ِسایه صبح پخش شدٌ رِی زىین بّد. سینی رِ رِی ىیز گذاشتً

ُ خاطِر گرفتگی ٍّا بازًٍ . کنید برق رِ پیدا کردو ِ تک تک مّسترٍا رِ رِشن کردو ب
 .کيکی بُ رِشنایی سامن نکرد

ٌ ٍای بنند ِامن دار رِ کشیدو ٌ ٍا نّر بُ داخه تابید ِ تازٌ . پرد با کنار زدن یکی یکی پرد
حاال ىی دیدو تیيّرخان چُ عيارت مّکسی برای . داخه عيارت بُ طرز زیبایی اشرافی شد

ُ رِز بّد. خّدش ترتیب دادٌ ُ ای با ِسایه کاىالً اسپرت بُ رنگ سفید ِ . ىدرن ِ ب خّن
قسيت پذیرایی ِ نشیين رِ با قرار دادن ىبنيان سنطنتی طالیی ِسفید ِ . طالیی

برعکس . راحتی ٍای سفید جدا کردٌ بّدن کُ باالی ٍرکداو مّستربزرگ طالیی آِیز بّد
سنگ فرش ٍای . عيارت خاکستری، رِی دیّارٍا تابنٍّای نقاشی کالسیک نصب بّد

ٌ ی خاصی بُ عيارت دادٌ بّد این زندگی یک خانً ...افسّس. سفید با فرش کرو جنّ
حتی رِشنِی رنگ ٍا ًٍ چیزی از دل ىردگی این خّنُ . خّش سنیقُ ِ سامً ىی خّاست

 .کً نکردٌ بّد
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 کی بَت اجازٌ داد دست بُ خّنُ ىن بزنی؟- 

 .بُ سيتش چرخیدو

ُ ٍا ایستادٌ بّد بدِن . کياکان با ٍيان مباس راستُ سفید کُ صبح بُ تن داشت رِی پن
 .ٍیچ تغییری؛ حتی حاضرو شرط ببندو این زن آبی بُ صّرتش نزدٌ

 .با مبخند قدىی برداشتً ِ با دست بُ اطراف اشارٌ کردو

 .ىن فقط خّاستً با ًٍ تّ رِشنایی ناٍار بخّریً...حیفُ این خّنُ نیست بانّی زیبا؟- 

گفتُ بّد نَنيا، دختر تاج امينّک . «از تعریف خّشش ىیاد»ٍرىز گفتُ بّد . مبخند زد
یکی باٍاش ...ٍنيا فقط ىنتظرٌ یکی درکش کنُ»گفت . «فقط باید تعریف ىی شنید

این چندسال، تنَا کسی کُ تّنست ٍيراٍش »گفت . «دِست بشُ ِ دل بُ دمش بدٌ
ِ ىن اِمین بار بّد کُ ...«بشُ تیيّر بّدٌ کُ کنارش خینی صبّری کرد؛ ِمی دیگُ بریدٌ

 !مبخند زدو ِ در دل گفتً تیيّر تاِان کارٍاش ٍنيا بّدٌ

ىنتظر ِاکنش . ترسید. آٍستُ بُ سيتش قدو برداشتً. نرو شدنش رِ احساس کردو
 .دست ٍاش بُ مرزٌ افتاد. بّد تا گارد بگیرٌ

.  خّاستً از دستش بگیرو کُ عقب کشید ِ یک دفعُ جیغ ٍای بنند ِ پی درپی کشید
چُ کاری از دست ىن برىی اِىد ِقتی سریع جیغ . ٍاج ِ ِاج بَش خیرٌ شدو

ُ ش بذارو از ىچ دستً بُ جنّ  ىی کشید؟ ٍيین کُ خّاستً برای دمداری دست رِی شان
ُ ٍا خّردو ُ ی پن بنند شد ِ دِبارٌ . جیغ ٍاش تياو شد. کشیدٌ شدو کُ با شانُ بُ ىین

ُ ٍا کّبیدو  .با تياو زِرش بُ ىین
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ً ٍای آبی زیباش کُ بُ قرىزی ىی زد بُ . از درد چشً جيع کردو؛ اىا گریُ نکردو با چش
از بّی دٍانش بُ عق . صّرتً نزدیک شد ِ با نفرت آب دٍانش رِ تّ صّرتً تف کرد

 .خّشش اِىد. زدن رسیدو

ُ و-   .تیيّر بفَيُ اذیتً کردی زندت نيی ذارٌ...ىن خانً این خّن

 .اذیتت نکردو- 

 .تاریکی قشنگ ترٌ...ىن از نّر بیزارو- 

 .سری تکان دادو

 .نيی دِنستً- 

 .ٍيین کُ دستش رِ کشید از زیر دستش سر خّردو ِ بُ سيت در پاتند کردو

بفَيُ ازش »گفت . قصد فرار داشتً؛ اىا با یادآِری حرف ٍرىز نزدیک در راٌ کج کردو
مذت ...ٍنيا خّشش ىیاد کسی ازش بترسُ»گفت « ىی ترسی بیشتر اذیتت ىی کنُ

 .«ىی برٌ

ٌ ٍا کج کردو ٌ ٍا رِ کشیدو ِ رِکش ىبه ٍا رِ . راًٍ رِ بُ سيت پنجر دِبارٌ پرد
 .صدای نفس ٍاش بنند شدٌ بّد. انداختً

 .بُ زِر آب دٍانش رِ ازرِی صّرتً با آستین ىانتّو پاک کردو

 ىٍّاتّ دِست داری؟- 

 !شاید ًٍ ىن اشتباٌ شنیدو...صداش آراو ِ پرناز شدٌ بّد

 .رِی پنُ نشستُ بّد. بُ سيتش چرخیدو

 .از اِمش قشنگ تر شدٌ...خینی- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  206  

ُ و ىی کرد  .دِست داشتً سریع بیرِن بزنً. بغض داشت خف

 .ِمی ىن دِست ندارو...تیيّر از ىٍّای بنند خّشش ىیاد- 

... - 

 .ىٍّای تّ ٍیچ ِقت نباید بنند بشُ...نباید ىٍّاتّ ببینُ- 

با برداشتن سینی، رِی یکی از ىبه ٍای راحتی . تّجَی نکردو ِ بُ سيت ىیز رفتً
یکی رِ با حامت تَّع در دٍان گذاشتً ِ . نشستً ِ آٍستُ شرِع بُ مقيُ گرفتن کردو

ُ ی کّچک کبابی دیگُ ىقابنش گرفتً  .یک مقي

 .ىن خینی گشنيُ...نَارِ بیا باًٍ بخّریً...صبحانُ نخّردی- 

با کيی ىکخ ِ حالجی کردن بنند شد ِ آٍستُ رِی . انگار بُ گّش ٍاش شک داشت
 .ىبه ىقابنً نشست

ُ ٍای کّچک ...آٍستُ ىحه یک ىادر بُ فرزندش. ىنتظر بّد براش مقيُ بگیرو مقي
 .ىی گرفتً ِ اِن با انگشت ٍای بی جانش ىی گرفت

ُ ٍای نفرین شدٌ باال  ِقتی کُ سیر شد بدِن ٍیچ حرفی بنند شد ِ دِبارٌ از اِن پن
 .رفت

 .سریع ظرف ٍا رِ جيع کردو ِ از عيارت بیرِن زدو

 .فریبا ىنتظر دست بُ سینُ بیرِِن عيارت بُ درختی تکیُ دادٌ بّد

بُ قدری حامً بد بّد کُ چند بار . با دیدنً بُ سيتً پا تند کرد ِ ٍيراًٍ سینی رِ گرفت
ُ قدر در دل  مب باز کرد تا ىحض دمداری حرفی بزنُ؛ اىا فقط سکّت کرد ِ ىن چ

 .ىينّنش شدو
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 .کجا باید برو...ىی خّاو دِش بگیرو- 

 :مبخندی بُ حرف زدنً زد ِ ىشتاقانُ گفت

 .ت حياىّ آىادٌ کنُىیگً رِیا ِاسُ- 

 :سری تکان دادو ِ گفتً

ُ و ِساینيّ بیارو-  ُ شّ ببر...پس ىن ىیرو مّن  .تّ بقی

تّقع داشت از دردی کُ راٌ گنّو رِ گرفتُ بّد ِ صداو رِ ىرتعش . ِارفتُ بًَ خیرٌ شد
 .کردٌ بّد بگً

ُ او رِ در پیش گرفتً  .پّزخند زدٌ بی حس ِ حال راٌ الن

*** 

کيرو بُ . از صبح فقط درحال دِیدن بّدو. دستی از خستگی رِی پیشانیً کشیدو
تياو حس ِ ...درِ باز کردو کُ. شدت درد ىی کرد ِ نیاز شدیدی بُ دِش اب گرو داشتً

 .حال بدو از دیدن النُ جدید شدو یکجا پرید

 .دست جنّی دٍانً گرفتً کُ از فرط ذِق ٍّار نکشً

ُ ای گذاشتُ شدٌ بّد . یک اتاق کاىالً دخترانُ شدٌ بّد ٌ ی فنزی ىشکی گّش تخت ساد
یک چراغ خّاب باتری خّر صّرتی . با رِتختی صّرتی کُ رِش عکس کارتّنی داشت

ُ رِش ًٍ یک ىیز تحریر گذاشتُ بّد کُ . رِی پاتختی فنزی کنارش ًٍ بّد دیّار رِب
از ٍيُ ىَيتر زىینش ًٍ ىّکت ِ ًٍ فرش شدٌ بّد ِ . رِش یک گاز پیک نیک بّد

 .یک الىپ پرنّر کُ کنیدش آِیزش بّد بُ سقف نصب شدٌ بّد
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ٍر چند جزئی بّد ِ ِسایه آنچنانی نبّد کُ ٍر ...ٍرچند بُ پای اتاق قبنیً نيی رسید
ُ و ِسایه سنطنتی ِ  ُ ی حقیران دختری رِ بُ ذِق ِادار کنُ؛ اىا ٍرچُ بّد در اِن الن

 .حاال قابه زندگی ِ دِست داشتن شدٌ بّد. خاصی حساب ىی شد

ُ ای رِی ىیز بّد ُ ی کّچک نصف با پاٍای جان گرفتُ بُ سيت برگُ رفتً کُ رِش . برگ
 :با خط بزرگ ِ ابتدایی نّشتُ شدٌ بّد

. «ٍرىز...اىیدِارو خّشت بیاد»- 

*** 

 بخش پنجً

ىتنفر از این کُ ان طّر کُ باید ِ شاید ...از چند شخصیت بّدن آدو ٍا ىتنفرو...ىتنفرو»
. نشان ىی دٍند، رفتار نيی کنند تا آدو با خّدش رِراست باشد ِ بتّاند عاقالنُ رفتار کند
تا سِر بزنگاٌ، آن شخصیِت ٍیّال یا ٍيان شخصیِت فرشتُ تبدیه بُ یک ىامیخّمیایی 

 .نشّد

دنیای آدو ٍا اگر برىبنای رِراستی ِ ٍيان یک بعدی بنا ىی شد؛ خینی راحت تر پی بُ 
 .ذات ِجّدی شخصیت ٍا ىی بردی تا کيتر دمبستُ بشی یا کيتر دمشکستُ

ٌ ی تجزیُ ِ تحنیه آن ُبعد ...فکرش رِ بکن ٍیچ ِقت ىجبّر نبّدی در ٍر محظُ آىاد
ٌ ٍای زندگیت بشی  .«پنَانی چَر

ٌ ی جدیدی از آدو ٍای چند بعدی اطرافً نشانً داد تا  ُ ی سپری شدٌ، چَر این یک ٍفت
 .با دیدٌ بازتری بُ جنّ قدو بردارو ِ برای آیندٌ ىصيً باشً

باز ًٍ بامکن باصفای ِیالی فکّری، زیباترین ِ بکرترین جا برای گرفتن کيی آىادگی 
صدای ىرغابی ٍا آراىش ِجّدو شدٌ بّدن ِ راحت ىی تّنستً بُ دیرِز یا اىرِزو . بّد
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ُ رِ کُ ٍر آن ىيکن بّد با صدا زدنی . فکر کنً ٌ ی رِب با مذت پا رِ پا انداختُ از این ىنظر
 .از دست بدو، استفادٌ ىی کردو

ٌ ىّن، کُ ىادر نگران خیس شدن شنّارکً بّد ِ پدر،  ٍنّز یادىُ قدو زدن ٍای سُ نفر
ً ٍای ىادر بر سر تک پسرش ىی شد  .فدای اخً ِ تخ

 .نفسی گرفتً ِ چشً بستً تا بیشتر بُ یاد بیارو تا بنکُ آراو بشً

تا اتياو حجت کنً برای آنچُ . ٍنّز بیست دقیقُ زىان داشتً تا حرف ٍای آخر رِ بزنً
فکری کُ یک ٍفتُ فرزاد رِ سٍّان . کُ در این یک ٍفتُ بُ خّبی رِش فکر کردٌ بّدو

حرف زد تا قانع او کنُ تا از خر شیطان پایین بیاو؛ تا بی فکر ...حرف زد ِ. رِحً کرد
اىکان نداشت تیيّرخان راضی بُ رفتن زیر دین کسی بشُ یا ! نُ...تصيیً نگیرو؛ اىا

 .این ِخفات رِ قبّل کنُ

پیغاو فرستادو تا برای بستن قرارداد، . صبح اِن شِب شّو، ِقتی دیگُ اجری از آیال نبّد
 !با شرط ِ شرایط ىن...زِدتر ىیتینگی برگزار بشُ

اِل فکر ...فکّری اِل اخً کرد! گفتً بازی اِن شب رِ ىن نبردو؛ ِمی قصد بردن دارو
حرف نیار »کرد؛ بعِد دِ ساعت تازٌ ىتّجُ ىنظّرو شد ِ با ِحشت تّ اتاقً پرید ِ گفت 

اىا کّ گّش شنّا؟ ِ ...«نشّ یکی ىحه پدرت...بازی نکن با دو گرگ...رِی حرف رئیس
حرص . «فقط برِ کاری کُ بَت گفتً بکن»ىن یک کالو برای این دمسّزی ٍا گفتً

 !خّردنش رِ دِست داشتً؛ اىا ىتنفرو از دِرِیی ٍا

برای خّدش بّد کُ باید جّاب پس ىی داد کُ چرا کسی . این دمسّزی ٍا برای ىن نبّد
 .رِ ِارد بازی کردٌ؛ قانّن رِ قبّل نداشتُ تا حاال زیرش بزنُ

نگفتً رفیقً حياقت ...نگفتً پسر ِ دخترت برای ىن دل سّزِندن...نگفتً تقنب شدٌ
 .فقط زدو زیر تياو قّل ِ قرار ٍا! نگفتً چّن برای خّدو بد ىی شد...کردٌ
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ِقتی فَيید ىی خّاو گند بزنً بُ ٍرچی قّل ِ ...فرزاد ِقتی فَيید چی تّ سرو ىی گذرٌ
آیال ِ آراز عین تّ ىتنفرن از »گفت . سرِسنگین شد؛ اىا باز ًٍ حرفش رِ زد...قرارٌ

ُ ی »گفت « آیال کینُ دارٌ از اِن ىرد»گفت ...«قارداش ُ ست ِ ٍي آراز بُ خّنش تشن
 .«نابّد نکنً اىیدشّن رِ...نکنً»...«اىیدشّن بُ ىنُ

اِن ًٍ با این ٍيُ خفات کُ . ِمی ىن راضی بُ گرفتن انتقاو از طرف کسی نيی شدو
 !برو زیر دین دختر ِ پسر فکّری؟

 .تیيّرخان ىی تّنید تشریف بیارید- 

ٌ ی زیبا  .سری تکان دادو ِ با اکراٌ دست کشیدو از این ىنظر

ُ زدن، رِی یک کشتی تفریحی گذاشتُ بّدن این طّر . این بار قرار رِ بعِد یک ٍفتُ چان
ٌ ی قارداشُ ِ فقط برای رد  کُ فرزاد ىی گفت کشتِی تفریحی ىال قراِر ىالقات ٍای نيایند

 .گً کنی ىسافر سّار ىی کنن

کتً رِ کُ آِیز صندمی فنزی بّد رِ برداشتً ِ با کيک ىشاِِر جدید فکّری . بنند شدو
ُ ای داشتً . پسر جّان ِ فرزی بّد. پّشیدو یک محظُ از ذٍنً گذشت کاش ىن ًٍ بَان

باید زِدتر بُ حرف آژند گّش ىی کردو ِ ىسئّمیتی تّ . تا ِسَيت فرزاد رِ تغییر ىی دادو
ِمی باز ًٍ ...دمً از اعتيادی کُ بَش کردٌ بّدو چرکی شدٌ بّد. کارخّنُ بَش ىی دادو

 .رد کردو آنچُ کُ باید ىی کردو

نگاٍی بُ سرتاپاو انداخت ِ . فرزاد با پا دِیدنی ِارد ِیال شد ِ با نفسی ىقابنً ایستاد
 :گفت

 .چيدِنا رِ بستً، بعد از قرار یک راست ىیریً فرِدگاٌ- 

 .این پا اِن پا کرد تا حرفی بزنُ کُ پشیيان شدٌ، سکّت کرد. سری تکان دادو
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 .ىشاِِر فکّری تا ىحه ىاشینی کُ از زىان اِىدنيّن در اختیار بّد، راٍنياییيّن کرد

قصد خداحافظی ًٍ نداشتً، کُ بی خبر . نیازی بُ خداحافظی از اٍامی این خّنُ نبّد
 .حتيا بی قراری فرزاد ًٍ از این بابت بّد. قصد رفتن کردٌ بّدو

ىی دِنستً تّقع تشکر یا نرىشی نسبت بُ آراز یا آیال داشت ِ باید حساب اِن ٍا رِ 
تر ِ خشک در این بازی باید با ًٍ نابّد .  ىن بّدو...جدا ىی کردو؛ ِمی ىن

 !درست عین گنبرگ...درست ىحه ىن...ىی شدن

ىًَ زجر . آیال با گنبرگ یا ٍر آدو بی گناٍی کُ در این بازی بّد برای ىن فرقی نداشت
 .کشیدن آدو ٍایی بّد کُ ىن از دیدنش مذت ىی بردو

ٍيین کُ تّ ىاشین نشستً، فرزاد با کيک دِتا از ىستخدو ٍا چيدان ٍا رِ صندِق 
صندمی جنّ ًٍ بایسان . عقب گذاشت ِ بعِد چند دقیقُ باد کردٌ، کنارو نشست

. نشست ِ با دادن آدرس، رانندٌ حرکت کرد (ىشاِرٌ فکّری)

*** 

اِل سّار یک قایق ىّتّری شدیً ِ بعد از . فاصنُ زیادی با ساحه ىّرد نظر نداشتیً
ُ ی این جابُ. اِن ِارد یک کشتی کُ ِسط دریا منگر انداختُ بّد جایی ٍا کيتر از نیً ٍي

بایسان ًٍ فقط تا ىحه قایق ٍيراٍیيّن کرد ِ ىن ِ فرزاد رِ . ساعت طّل کشید
ُ ی راٌ تنَا گذاشت تا برگردیً  .نیي

ٌ رِ بُ استقبامً اِىد ِ بُ  ِقتی از نردبان کشتی باال رفتیً، اِمین نفر فکّری بّد کُ خند
 .پایین کشتی راٍنياییً کرد

. رِی کشتی یک گرٌِ نّازندٌ بّد کُ تياو ىسافر ٍای کشتی دِرش جيع شدٌ بّدن
بیشتر ىسافرٍا دختر ِ پسرٍای جّان بّدن کُ غرق خّشی خّدشّن بی خیاِل اطراف، 
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ُ خاطِر ٍيین حّاسشّن بُ ِرِد غیرطبیعی ىن ِ فرزاد نبّد. مذت ىی بردن پشت . ب
ُ ای رِ کنار زد ِ عقب ایستاد. سکان کشتی رفتیً ٌ ای . یکی از کارکنان دریچ فکّری اشار

ً نگاٌ کّتاٍی پایین رفت ِ با  کرد کُ ىن زِدتر پایین برو؛ اىا فرزاد بدِن ىعطنی با نی
فکّری برای این ٍيُ پشتیبانی ابرِیی باال انداخت ِ . صدای بنند تیيّرخانی گفت

 .نشنیدٌ گرفتً ِ از نردبان چّبی پایین رفتً. ىرحبایی گفت

 .بّی نً اِمین چیزی بّد کُ زیر بینیً پیچید ِ صّرت جيع کردو

ٌ ای بُ صندمی فنزی  ً خیز شدٌ اشار پیرىردی کُ در ىَيانی دیدٌ بّدىش، بالفاصنُ نی
ُ ای کُ پشتش بُ ىن بّد چرخید. ىقابنش کرد  .با این کار ىرد دیگ

ُ ست جایی . صدای ىّتِّر کشتی ِ رطّبت ِحشتناکش نشان ىی داد این جا ىّتّرخّن
 !کُ قرار ىالقات ٍای ىخفی برگزار ىی شد

بعد از . معنتی مب زدو. نً ىّتّرخّنُ با دِد سیگار، خفگی رِ چند برابر کردٌ بّد
 .دراِىدن از این جا ىطيئنا بُ سردرد ِحشتناکی ىی افتادو

با ٍيان ژست، با دِ گاو بنند رِی یکی . گرٌ کراِات رِ باز کردو تا حداقه نفسً باال بیاد
 .از صندمی ٍای فنزِی زنگ زدٌ کُ گرد دِر یک ىیز چّبی چیدٌ بّدن نشستً

ً ٍای جّان پر غرِر ىقابنً کشیدٌ شد ىنتظر حرف یا سالىی از جانب . نگاًٍ بین چش
بُ ٍرحال ىن اٍه سالو عنیکی . ابرِیی باال انداخت تا شرِع کنندٌ باشً! ىن بّد

 !نبّدو؛ اِن ًٍ بُ آدو ٍای این چنینی

. از نظر سن ِ سال خینی کيتر از ىن ىی خّرد. پّزخند زدٌ، خیرٌ خیرٌ نگاٍش کردو
حتيا خینی آدو زبر ِ زرنگی بّدٌ کُ قارداش بَش اعتياد داشتُ ِ بستن قراردادٍا رِ 

 .بَش ىحّل کردٌ
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ٌ ٍای خط ِ نشان دار زد ٌ ای بُ این نگا  .پیرىرد مبخند حرص خّرد

 .تعریفتّ از قارداش خینی شنیدو- 

 .نگاًٍ رِ بُ سيتش کشیدو

ُ ٍای قرىز زیادی . دِبند رِش ًٍ تیپش رِ تکيیه ىی کرد!...پیراٍن سفید با چَارخّن
 .جنف بّد

ىتّجُ ارزیابی ِ تعجبً شد؛ چّن نسبت بُ شب ىَيانی . مبخنِد پرىعنی نحارو کرد
 .جّان تر شدٌ بّد

 !حتيا تعریف کردنی ٍستً- 

پّزخند صدادار ِ پرتيسخر پسرک تّ ىّتّرخّنُ بد پیچید کُ سریع گردن کج کردو ِ با 
 .نگاٍی برندٌ ِ ریز شدٌ ساکتش کردو

 .رنگ عّض کرد؛ اىا ساکت نشد

ُ قدر بّدی تّ دست ِ بال رئیس-  ُ قدر جنس رد کردی؟ چ ُ قدر اینکاریُ؟ ... تا حاال چ چ
 .بگّ تا بشناسيت

 البد تّئُ نخامُ باید بشناسیً؟- 

ُ ٍا پایین اِىد نگاٍش بُ . ٍيین ىّقع فکّری با سینی پر از جاو ٍای رنگی از پن
ٌ ٍای آىادٌ بُ غرش ٍردِىّن افتاد سریع بُ سيتيّن پاتند کردِ دستپاچُ برای . نگا

 :حرف عّض کردن گفت

 .فرخی نبّدی باال ببینی این آتیش پارٌ آغجاقیز چی کار کردٌ؛ ٍيُ ىحّش شدن- 

 :فرخی ٍيان پیرىرد چَرٌ عّض کردٌ، رِ بُ پسرک کرد ِ با خندٌ گفت
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 .کاٌِ پاشّ برِ اِن باال یکً حال ِ ٍّات عّض بشُ، شاید کيتر پاچُ بگیری- 

 .کاٌِ نگاٌ نگرفتُ با سر بُ فرزادی کُ آىادٌ باش پایین دریچُ ایستادٌ بّد اشارٌ کرد

. بَش بگّ برٌ، خالف قانّنُ- 

با این کُ خّدو ًٍ قصد دک کردن فرزاد رِ داشتً؛ اىا سِر مجبازی با این پسرک، اخً 
 .کردو تا ىخامفتی کنً

 :فرخی سریع دست باال آِرد ِ گفت

 .ىا قرارٌ تا یکسال با ًٍ کار کنیً، از اِل کنار بیاییً بَترٌ- 

تّجَی نکردو ِ با اشارٌ بُ فرزاد گفتً . صداداری گفت« ٍُ»کاٌِ ابرِیی باال انداختُ 
 .فرزاد ًٍ کيی ىعطه کرد؛ اىا باالجبار باال رفت. برٌ

فکّری برای این ختً بُ خیر شدن، با فرزترین حامت ىيکن یکی یکی جاو ٍا رِ پرکرد ِ 
 .ىقابنيّن گذاشت

 :ِقتی نشست فرخی جاىش رِ باال برد ِ گفت

 .بُ سالىتی رفیقً ٍدایت- 

 !ٍيین یک کار رِ نکردٌ بّدو کُ بُ سالىتی فکّری گنّیی تازٌ کنً...ٍدایت فکّری

ُ ی جاو ٍا رِ باال بردٌ بُ ىن خیرٌ شدن تا ىن ًٍ باال ببرو ِ بُ افتخارش گیالسی  ٍي
 .بُ ًٍ بزنیً

 :با یک پّزخند رِ بُ فکّری کُ تا آخرش رِ خّند، باال بردو ِ بُ تيسخر گفتً

 .بُ سالىتیش- 
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ُ اش زد ِ گفت. فرخی زِدتر از ٍيُ یک نفس سر کشید  :کاٌِ بُ شان

 .جّری بخّر بشُ نعشتّ جيع کرد...یّاش تر عيّ- 

ُ ی ٍرسُ بُ یک بارٌ برای این خّشيزگی بنند شد  .قَقَ

ٌ پرانی  ىن فقط مب  تر کردو تا شکی بُ نخّردنً نبرن ِ با مبخنِد کجی در این ىز
 .ٍيراٍیشّن کردو

نیشخندی بُ گیالس دست . کاٌِ زیرچشيی خّب حّاسش بُ عکس امعيه ٍاو بّد
ٌ و زد ِ ابرِیی تاب داد  .نخّرد

ُ قدر ىی تّنی ِارد کنی؟-   تا چ

 .ٍيّن ىقداری کُ ٍيیشُ ِارد ىی کردن! پرسیدن دارٌ- 

 .ىن سّد خّدىّ اِل کاری برىی دارو- 

ُ ی قبه خّب بُ جیب زدی، حاال چی ىی خّای؟-   تّ کُ دفع

ُ ی این بحخ ٍا رِ نداشتً، رِ بُ فرخی کُ ىابین ىا بّد، جدی ِ رسا گفتً  :حّصن

 .ىن نیستً- 

 :رِ بُ فکّری از بَت این ٍا، طنبکار گفتً. ٍر سُ نفر سریع بُ سيتً سر چرخّندن

 پس ِاسُ چی یُ ٍفتُ ىعطنً کردی؟...نگفتی بَشّن؟- 

 .رنگش ىحه گچ سفید شدٌ، چرای پربَتی گفت

ُ تر از این ىرد ِجّد نداشت  :پّزخند زدٌ، رِ بُ فرخی اداىُ دادو. بی عرض
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ىی خّاو ...ىی خّاو خّدو بازی کنً تا آخرش باشً...ىن برد اِن بازیّ قبّل ندارو- 
 .خّدو رئیستّنّ ببرو

 :فرخی مبی  تر کرد ِ گفت. ٍردِ از تعجب ابرِیی باال انداختن

 .ىنً بُ رئیسً گفتً...فکّری بًَ گفت- 

 :کاٌِ اداىُ داد. رِی رئیس ىکحی کرد

ُ ت گرِن تيّو ىیشُ-   .قارداش گفتُ بَت بگً ِاس

 .اخً کردٌ، تکیُ بُ صندمیً زدو

نيی خّاو خفت اینّ بکشً کُ یُ تازٌ . ىنً گفتُ بّدو این بازی رِ باید خّدو قيار کنً- 
 .کار باعخ بردنً شدٌ

ٌ تر از تَّاو دیدو...نکن اینکارِ، جِّن تر از تَّاو ِمی تّ دست ِ بامشً-  قارداش ...گند
 .ىعرِفُ بُ قياراش، رِدست نداشتُ تا حاال

 .آب از سر ىن یکی گذشتُ بّد. تّجَی نکردو

سیگاری از رِی ىیز کُ تّ پاکت بّد برداشتً ِ با درآِردن فندک طالییً آتشی بُ 
 .جانش زدو

ٌ ای اٍيیت بُ نصیحت ٍا نيی دادو ِ  نگاٌ ٍر سُ خیرٌ ژست سیگار بُ دستً بّد؛ کُ ذر
 .کاو ىی گرفتً برای خّدو

 .البد یادش دادی کُ بردٌ...اِن زیر دست تّئُ...چُ اشکامی دارٌ- 

دست پر برگشتً؛ ِمی بدِِن بّدِن ...اشکامش این جاست؛ ِاسُ ىن تّ بازار افت دارٌ- 
 .خّدو سر ىیز
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ً ٍای فرخی یک آن برقی زد ِ با دستی بر سبیه گفت  :چش

 ٍر شرطی باشُ قبّل ىی کنی؟- 

 :کاٌِ صدایی صاف کرد ِ گفت

 .با تَّاو بازی نيی کنُ...قارداش خینی ِقتُ با ٍیچ کس قيار نکردٌ- 

چرا یک بارٌ غرِرش خّابید ِ نگاٍش پر از ! چرا این جّان سعی بر راضی کردن داشت؟
 .کاش ٍيان اِل ىی فَيیدو!...خّاٍش ِ تردید شد

 :مبخندو رِ خّردو ِ با چشيکی بُ فرخی گفتً

ُ شً...با ىن بازی ىی کنُ-   !ٍر چی نباشُ ىن فاىیه ىعشّق

ُ ی بنندی سر داد  .ىنظّرو رِ سریع گرفت کُ قَقَ

 .کاٌِ سری بُ تاسف تکان داد

ُ ت گذاشتُ-   .قارداش ٍيین شرطّ ِاس

ُ تر کردٌ، بُ طرفً ىتيایه شد  .صداش رِ آٍست

 .ِمی از ىن ىی شنّی ٍيین جا با ىا کنار بیای بَترٌ- 

 .پک غنیط تری زدو ِ دِدش رِ تّ ٍّا پخش کردو

 .ىی شنّو- 

 .نگاٌ ٍيُ ىنتظر بُ دٍان فرخی بّد

 ...پای ىیز ىیاد؛ ِمی- 

ُ ای دِبارٌ عقب کشید  .با مبخنِد زیرکان
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ُ ت گذاشتُ-   .ِمی دِتا شرط ِاس

 :کاٌِ سریع تیر خالص رِ زد ِ جدی گفت

 .باختی باید تياو جرِتتّ بدی یا دختر کَکشانّ- 

... - 

. حتی اِن عيارت خانّادگیت...یُ آدو ٍیچی ندار ىیشی...صفِر صفر- 

 .نفسی بیرِن فرستادو

ىنتظر . اِن ًٍ فقط با گنبرگ... قارداش اٍه ىعاىنُ بّد. حدسً درست بّد! گنبرگ
 !شنیدن چنین شرطی بّدو؛ اىا نُ دادن تياو جرِتً بُ ازای گنبرگ

ٌ ای ىًَ نبّد  .ٍيین کُ بُ ٍدفً ىی رسیدو کافی بّد. گنبرگ برای ىن ذر

در اِن محظُ بُ ٍیچ چیز فکر نيی کردو؛ جز رسیدن بُ آن چُ کُ ىدت ٍاست ىنتظر 
غرِر کاذبی ًٍ تياو ِجّدو رِ گرفت کُ ىطيئن بّدو در این قيار، . رسیدنش بّدو

ٌ ی بازی ٍستً ىطيئن بّدو ٍیچ کس تا بُ حال رِ دست ىن بنند نشدٌ ِ . برند
حساب گنبرگ با خّدو . ٍیچ ِقت ًٍ قرار نیست گنبرگ یا جرِتی این ِسط دادٌ بشُ

 .بّد

 .سری بُ تایید تکان دادو کُ با نُ پرامتياس ِ آشنایی یکی شد

بعد از اِن شب کُ با اِن خفت از حریيً بیرِن پرتش کردو؛ . چشً رِی ًٍ فشردو
فکر ىی کرد ىی تّنُ . نُ اِن، نُ آراز ...ٍرجا بّدو خّدی نشان نيی داد. دیگُ ندیدىش

با یک قرص ىن رِ راو خّدش کنُ کُ سر بزنگاٌ نیتش رِ فَيیدو ِ با یک داد ِ بی داد 
 .ِ یک ٍه دادنی بیرِنش کردو
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 .یک قدو جنّ اِىد

 .خّدتّ بدبخت نکن تیيّر- 

 !تّ این جا چی کار ىی کنی؟- 

ٌ ی پدرش بّد  :اٍيیتی نداد ِ بنندتر گفت. صدای بَت زد

 ىی خّای در بیفتی با آدىی کُ نيی شناسیش؟- 

ٌ ش پژىردٌ بُ نظر ىی رسید؛ اىا ٍنّز ًٍ زیبا بّد. سر بُ سيتش چرخّندو  .چَر

 .فکّری سریع بنند شد ِ دستش رِ بُ زِر کشید

 !کی تّ رِ آِردٌ...بیا این جا ببینً- 

 :آیال جیغ کشیدٌ خّدش رِ کنار ىی کشید ِ ىی گفت

 .اِل بدِن گنبرگّ ِاسُ چی ىی خّاد بعد رِش قيار کن- 

ٌ ای اٍيیت نداشت...ىًَ بّد  .برای ىن ذر

 .بدبختش نکن...گنبرگ پاکُ از ٍیچی خبر ندارٌ- 

 .آىار کحافت کاری ٍاش که شَر رِ پر کردٌ بّد!...گنبرگ پاکُ

 :رِ بُ فکّری کُ تياو سعیش رِ برای گرفتنش ىی کرد، اخطاری گفتً

 .ِمش کن بذار حرفشّ بزنُ- 

ُ ای ایستاد ً ٍای آیال در یک محظُ پر از اىید گّش  .چش

 .اِىدنش خالفُ قانّنُ...اىا- 
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ٌ ای رِ بُ آیال گفتً  :با ٍیس کشید

 تّ فقط نگران گنبرگی ؟- 

ُ او رِ گرفت کُ ىات مب زد  .کنای

 .قربانیش نکن...ىنً ىحه گنبرگ- 

 .اخً کردٌ رِ بُ فرخی چرخیدو

 گنبرگّ ِاسُ عربا ىی خّاد؟- 

آیال تند قدىی جنّ . فرخی سری تکان داد ِ با ابرِ باال انداختنی نچ پرصدایی گفت
ُ ٍا بّد. گذاشت ِ رِی ىیز خً شدٌ سرش رِ بُ سيتً گرفت پراز ...نگاٍش پراز ناگفت

 .امتياس شنیدن

 ...گنبرگ شبیُ...تّ از خینی چیزا خبر نداری...بذار ىن بَت بگً- 

ُ ی پیراٍنش ِ بعد خفُ شد با تّگّشی  ُ ی یق صداش جیغ شد با کشیدٌ شدن یک دفع
 .ىحکيی از فکّری

ٌ ش گذاشت ُ ی سرخ شد ٌ ی پدرش دست رِ گّن کاٌِ دستی ىشت . ىبَّت شدٌ، خیر
 .کرد ِ آٍستُ آیالیی گفت

ُ ای بُ . اشک ٍاش شدت گرفت ِ پرغً خیرٌ نگاًٍ کرد کاٌِ بنند شد ِ با بـ ـّس
در برابر کاٌِ ٍیچ اعتراضی نکرد؛ فقط . پیشانیش دستش رِ کشید ِ سریع باال بردش

 .فکّری ًٍ با عذرخّاٍی کّتاٍی باال رفت. نگاٍش تا آخر خشک شدٌ بُ ىن بّد

برای یک محظُ شک بُ دمً افتاد کُ گنبرگ شبیُ کی ىی تّنست باشُ کُ حرفش با یک 
 .تّگّشی نصفُ ِ نیيُ ىّند
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 قبّمُ؟- 

 :بُ سيت فرخی چرخیدو ِ بدِن تردید گفتً

 .ِمی زىان بازی رِ ىن تعیین ىی کنً...قبّمُ- 

 .خبرشّ ىیدو- 

 :بنند شدٌ گفتً

 .ىن شش ىاٌ دیگُ این بازیّ ىی کنً...خبر نُ- 

 .مبخند ىحّی زد

ٌ ای-   .بی خّد نیست رئیس زیاد تعریفتّ ىی کنُ؛ ىحه خّدش یکدند

ُ سیگارو گفتً. ابرِیی باال انداختً  :با خامی کردن ت

 .پس بَش بگّ این جا نُ، تّ ایران ىیزِ ىی چینیً- 

 :نیشخند کحیفی زد ِ با تابی بُ سبیه ٍای زردش گفت

 .برای بردن عشقش حتيا ىیاد- 

 :پّزخند زدٌ بُ سيت نردبان رفتً ِ گفتً

. اگر برد بیاد عشقشّ ببرٌ- 

*** 

 گنبرگ

ٌ ست...عادت عادتی کُ سر اجبار . تنخترین ِاژٌ برای ىردن رِزىرگی ٍای یک انسان زند
 .باشُ زندگیت رِ ًٍ دستخّش سرنّشت اجباری ىی کنُ
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برای ىنی کُ طبق ِصیت پدر با . یک ٍفتُ زىان بُ سرعت برای ىن باالجبار گذشت
ُ جایی اسً ِ شخصیتً پا بُ دنیای عيارت تیيّرخان گذاشتُ بّدو تیيّرخانی کُ . جاب

 .ٍنّز ٍیچ خبری ازش نشدٌ بّد تا غّل این عادت زندگیً رِ زِدتر ببینً

ىن ًٍ ىحه خینی از کسای دیگُ، رِزٍای زندگیً ...یک ٍفتُ بُ ٍرسختی بّد گذشت
گاٍی ...عادتی کُ برای ٍيُ یکسان نیست؛ گاٍی در یک جانیُ عادت ىی کنی. عادت شد

 .تا آخرعير ىی جنگی تا عادت نکنی

ُ رِز طّل کشید ُ ٍای ساعت بُ ساز . برای ىن ًٍ این عادت ٍفت شبان زىان برد تا عقرب
ُ و رِ، ٍياٍنگ با . این عادت کّک بشن ُ ٍای تّ صندِقچ زىان برد، تا یکی یکی عقرب

 .ِمی باالخرٌ زىان این سختی گذشت...رِزٍاو کنً

ٍيُ پی . بعد از اِن رِز کُ خانً این عيارت تّ صّرتً تف کرد ِ در کنارش ناٍار خّردو
ٌ ِارِد عيارت بردن ٍيُ فراىّش کردن اِن دختری کُ . بُ بدبخت شدن این کنفت تاز

ٍيُ خّب . صبح با ٍرىز برای خّشگذرانی بیرِن رفتُ ارزش ٍیچ حسادتی ندارٌ
 .فَيیدن؛ از ىن کيتر نیست

ُ ای قصد آزار ىن رِ داشت ٍر رِز شکنجُ ىی شدو ِ دو . ٍنيا بُ ٍر بَان
ٍرشب از کتک یا خراشی کُ با ناخّن ٍاش رِی بدنً ىی کشید، خّاب بی درد ...نيی زدو

ً ٍاو ىی گرفت ىی دِنست تاج امينّک ىن رِ غالو حنقُ بُ گّشش کردٌ ِ . رِ از چش
شاید ًٍ فَيیدٌ بّد؛ ىن ٍیچ ِقت قصد رفتن ندارو تا رِزی . حق ٍیچ اعتراضی ندارو

ُ و کنُ از این ناىَربانی ٍا  .خست

ٌ  ِ تارتر ىی دیدو بُ زِر دِ سُ مقيُ پایین . ِقتی کُ کنارش غذا ىی خّردو دنیا رِ تیر
ٌ ای ىی زدو تا آتّیی دستش ندو  .ىی فرستادو ِ زٍر خند
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ٌ ی بی چارٌ رِ باال  از بّی تعفنی کُ داشت، گاٍی تياو ىحتّیاِت خامی ىعد
 .گاٍی این ِسط خّدو ًٍ فراىّش ىی کردو...ىی آِردو

ُ ی ىعرِف این چند رِز، زجر ىن بّد!...چّن شٍّر جانش نیست  .جين

اشکامی ندارٌ؛ »ٍيُ درىاندگی ىن رِ ىی دیدن ِ با یک مبخند پرترحً ىی گفتن 
ٍنيا »ىی گفتن « ٍنيا سر بُ زیر ىیشُ...تیيّرخان بیاد ٍنيا دیگُ ساز ناکّکی نيی زنُ

اِن ىّقع تيیز ِ خّش عطر ىیشُ؛ چّن فقط از یک نفر حساب ىی برٌ، از یک نفر 
 .از تیيّری کُ گاٍی ىن ًٍ ازش ىی ترسیدو...«ىی ترسُ

ساعت ٍایی ًٍ بّد کُ آراو ِ بی پناٌ ىحه یک دختربچُ ىی نشست ِ بًَ خیرٌ ىی شد 
ً صحبتش باشً ِ از اتفاقات عيارت خاکستری تعریف کنً...تا از پیشش نرو ِ . تا ٍ

 .عجیب ًٍ گّش ىی سپرد بُ گفتن ٍای بی سرِتُ ىن

ُ شب کُ از عيارت بنند ىی شد دیگُ . دیگُ عادت کردٌ بّدو بُ صدای جیغ ٍای نیي
. ىی دِنستً راس ساعت دِازدٌ، صدای ناقّس ىرگ در این عيارت بُ صدا درىیاد

ٌ ی یک زن کُ ...صدایی کُ ٍیچ کس نيی دِنست چرا شنیدٌ ىیشُ صدایی کُ از حنجر
 .زنانگی نداشت بنند ىی شد ِ فردا صبح رِز بعد، ٍيُ کّر ِ کر ىی شدن از شنیدن

 .تنَا دِست ِ یاِر این رِزٍاو، فریبا ِ ٍرىز شدٌ بّدن

ُ و ىی خّند  ُ ی ٍنيا، از چَرٌ ِ دل ِ دىاغ نداشت ٍرىزی کُ صبح بُ صبح بعد از صبحان
ُ سرو ىی ذاشت تا آخر شب مبخند رِی مب ٍاو ...دِبارٌ اذیتً کردٌ اِن ىّقع اینقدر سرب

ُ ی ِیران ىن رِ بُ زیباترین . باشُ ٍرىزی کُ با ىحبت بی دریغش سرقّمش ىاند ِ الن
ِقتی بَش گفتً ِ از خّشحامی چیزی بُ جیغ زدنً نياندٌ . شکه چید ِ درست کرد

ُ تر ازاِنی کُ بتّنی سختی رِ تحيه کنی»بّد، با یک مبخند تنخ گفت  ِىن در . «تّ بچ
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ِدل شکر کردو خدایی رِ کُ ٍرىز رِ برادرانُ سِر راًٍ قرارداد ِ تنَا نگاٌ آبی رنگش برای 
 .ىن پر از ىَربانی خامص ىی شد

ِقتی تّ امّنکً تنَا بّدو، کاراش رِ سریع تر . فریبا ًٍ بی نصیب از این ىحبت ٍا نبّد
ٌ ی ٍرىز از . ىی کرد تا باًٍ کتاب بخّنیً یا نقاشی کنیً بّو ِ ِسایه نقاشی رِ با اجاز

ُ ی عاطفُ آِردٌ بّدو ِ ِقت ٍای بیکاری نقاشی ىی کردو  .خّن

دِست دمّاپس ىن کُ قبه از ٍر شرِعی، صداش آراىش جان ِ دمً ...ِ اىا عاطفُ
اذیت شدی بیا پیش خّدو کُ »ِقتی با تياو ىعرفت آٍستُ زىزىُ ىی کرد . ىی شد

ُ ی خّدش ِ دخترش ىی شدو کُ تياو . «ٍستً خّاٍرانُ پیشت ِىن قربان صدق
 .ٍستی ىن بّدن

چّن خانً شب . این ىیان تنَا حال ىَرِ بّد کُ رِز بُ رِز بی تفاِت تر از قبه ىی گذشت
ُ شّن پیدا  بُ شب سرگرو تفریح ِ خّش گذرانی با ٍرىز بّدن ِ تازٌ نیيُ شب سرِکن

 .ىی شد

ُ طّری کُ ِاقعًا خّدو ًٍ شک کردٌ بّدو از اِل . اصامت خّدش رِ باِر کردٌ بّد ب
 !ىَرِ کجا زندگی ىی کردٌ کُ حاال خّب تّ نقشش فرِ رفتُ

سِر ىیز ناٍار تا زىانی کُ کسی از حال ِ ٍّا . تاج امينّک ًٍ حسابی ٍّاش رِ داشت
 .درش نيی آِرد بُ ىَرِ خیرٌ ىی شد ِ پنک رِی ًٍ نيی ذاشت

ٌ ٍای . این رفتار برای ىن تازگی داشت ىطيئن بّدو حرف ٍای پدر بی ربط بُ این نگا
 .شک دار نبّد

ُ ی چّبی خّدو کُ . ِ آخر این رِزٍا ختً ىی شد بُ عادت ىن عادت کردٌ بّدو بُ الن
. شب تا صبح با ترس ِ مرز بخّابً ِ دو نزنً تا رِزی رٍا بشً
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*** 

اىرِز ٍنيا قدغن کردٌ بّد صبح زِد برای صبحانُ بردن ىزاحيش بشً ِ تاکید کردٌ بّد 
ُ ش حاضر باشُ تا راحت بُ خّابش برسُ  .ساعت دٌ بُ بعد صبحان

برعکس رِزٍای دیگُ، آدو ٍای عيارت خاکستری ًٍ از صبح زِد تّ ٍّل ِ ِال بّدن؛ 
ُ ش، پدر دخترٍا رِ  حتی تاج امينّک ًٍ سحرخیز شدٌ بّد کُ با دستّر ٍای جانان

ُ ی سحر، صبحانُ نخّردٌ ىشغّل تيیز کردن عيارت بّدن زیاد تّ . درآِردٌ بّد کُ از کن
 .کارشّن برای این جنب ِجّش ٍا کنجکاِی نکردو تا این ىیان کاری بُ ىن ىحّل نشُ

بعِد خّاب حسابی کُ صبح بُ مطف ىَرِ بعد چند رِز کردو، قبراق تر ِ بی صدا تر از 
 .ٍيیشُ راٍی عيارت شدو

ُ ی ٍرىز ِ ىَرِ رِ باجی آىادٌ رِی ىیز گذاشتُ بّد تا  ىحه ٍيیشُ سینی صبحان
خّدش ًٍ با کيک فریبا درحال درست کردن انّاع غذا ِ دسر سر ىیز بّد . براشّن ببرو

خبر ٍای حسابی در راٌ بّد کُ ىِن بی خبر، . کُ از ٍيان اِِل کاری دمً رِ بد ىامش ىی داد
ُ ی بی خیامی ىی زدو تا کيتر  جرئت پرسیدن ًٍ نداشتً؛ شاید ًٍ خّدو رِ بُ کّچ

 .دمشّرٌ بُ جانً بیفتُ

*** 

ُ ای بُ در ِ با بیا تّی پرانرژی ٍرىز، خّد بُ خّد خندٌ رِی مب ٍاو  با تق
 .خّاب از سرو پرید...نشست

 :تعظیً سرسرکی کردو ِ بین چَارچّب در گفتً

 ...سالو بر اعنی حضرت- 
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این سحرخیزی بُ ٍرىز ًٍ سرایت کردٌ . حاضر ِ آىادٌ پشت ىیز دِنفرٌ نشستُ بّد
ٌ ای داشت. بّد کت ىخيه شکالتی با شنّار ِ پیراٍن - تیپ اسپرت اىرِزش، تً قَّ

ٌ ای بّد...کتان کرو  .ىحه ٍيیشُ قصد دمبری بقیُ رِ داشت. حتی کالٍش ًٍ قَّ

 .بیا تّ کُ ٍيین اىرِز ٍرچی دمت ىی خّاد داد بزن کُ عيُ بیدارٌ- 

 .دست از دید زدن برداشتً ِ در رِ با پشت پا بستً

ىحه ٍيیشُ اتاق پر بّد از عطر گه ىریً کُ رِی ىیز صبحانُ در یک گندان چینی بزرگ 
باجی ىی گفت ٍرىز عاشق این گنُ ِ بُ . با ٍرقدو نفس ىی کشیدو. گذاشتُ شدٌ بّد

ٌ ش رِ ىیارٌ تا صبحش بدِن ٍیچ تنشی شرِع  یاد پدرش ٍررِز صبح ىیکائیه تاز
ِ با . ىن نفس ىی کشیدو ِ با ٍر قدو ىشاىً رِ پر ىی کردو از این عطِر دل انگیز. بشُ

از ٍيان رِز اِل فَيید . با ٍر نزدیک شدنً، مبخند دندان نيایی نحارو ىی کرد...ٍر قدىً
ذِق ىی کرد از این تفاًٍ ِ ىداو ًٍ . ىن ًٍ دل ِ ایيانً رِ برای چند شاخُ گه دادو

 .غر ىی زد کُ چرا ٍيسرش باید از این گه ىتنفر باشُ

 .تا االن خّاب بّدو- 

 !اىرِر صبح ىرخصی بّدی؟- 

ً ٍاو حس شدنی بّد کُ محنش پر از ىَربانی شد خب ىگر ىی شد ٍنيا . حتيا برق چش
 .مبخند گشادی زدٌ سینی رِ ىقابنش گذاشتً! رِ ندید ِ شاد نبّد

 .یکً بیشتر خّابیدو...ىنً از خبرای اىرِز بی نصیب نبّدو- 

تياو عادت ٍاش رِ از حفظ . میّان آب پرتقامش رِ زِدتر باال بردو کُ بُ دستش بدو
 .شدٌ بّدو در این یک ٍفتُ

 .حال ٍردِی ىا اىرِز عامی بّد. ىکحی کردٌ دِبارٌ مبخند زیباش رِ تکرار کرد
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 :میّان رِ گرفت ِ با چشيکی گفت

 !کاش ٍيیشُ تّ ىرخصی باشی- 

ٌ ای نحارش کردو ِ شرِع بُ چیدن ظرف ٍا کردو ً غر  .ٍنّز ًٍ پررِ بّد. چش

 کسی بَت نگفتُ چُ خبرٌ؟- 

ُ ای باال انداختُ با گذاشتن آخرین ظرف، دست بُ سینُ ایستادو  .شان

ُ ای دارٌ-   نُ؟...شنیدن از تّ یُ مطف دیگ

 .ابرِیی ىتعجب باال انداخت. یک نفس آب پرتقامش رِ سر کشید

 .اىرِز زیادی حامت خّشُ...کيتر زبّن بریز بچُ- 

ىحض چاپنّسی با یکً قری بُ گردن ِ ! ٍنّز باِر نکردٌ بّد حامً زیادی عامیُ
ُ ای کرٌ ِ ىربا درست کردو ِ . حرکت ٍای آٍستُ خً شدو با برداشتن نان تستی مقي

ٌ ش گرفتُ بّد. ىقابنش گرفتً  .خند

 .با یُ مقيُ خِر گفتن نيیشً- 

 .َاٌ صداداری کشیدو ِ رِی ىیز زدو

 .بگّ دیگُ...آٌ مّ رفتً کُ- 

 .با ِمع مقيُ رِ گرفت ِ بُ ىرز خفگی درستُ قّرتش داد

 .اِل بگّ پایین چُ خبرٌ تا بَت بگً ِاسُ چیُ- 

ُ ای مب زدو ِ با یک نگاٌ جزئی بُ اطراف پرسیدو  .باش

 گنبرگ کجاست؟- 
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ٌ ای بُ بامکن کرد  .مبخندش جيع شدٌ، اشار

 .دارٌ با دِستش حرف ىی زنُ- 

ُ ی . ٍنّز حرفش تياو نشدٌ، ىَرِ بی تّجُ بُ ىن داخه اتاق شد ُ ای رِی گّن با بـ ـّس
 :ٍرىز کنارش نشست ِ گفت

 .دِستً اِل صبحی زیادی پرچّنُ شدٌ...ببخشید عزیزو- 

ٌ شّن شدو ِ با  ُ عریانش خجامت کشیدو کُ چرا ِارد حریً دِنفر ىحّ مباس حریر نیي
ٌِ گرفتُ شدٌ قصد رفتن داشتً کُ ! شٍّرش بگّ بخند ًٍ دارو قدو عقب گذاشتُ با نگا

ً رنگی رِ بُ ىَرِ گفت  :ٍرىز ىتّجُ ىعذب بّدنً شد ِ قبه از ٍر حرکتی با اخً ک

 .عزیزو مطفًا مباستّ عّض کن- 

 .ىَرِ ابرِیی باال انداخت

 چی؟- 

 .مباستّ عّض کن- 

 .بُ سيتً سرچرخّند

. تّ ًٍ صبر کن کارت دارو- 

. نگاٍی پر از تحقیر از نّک پاو تا فرق سرو انداخت. ىَرِ تازٌ ىتّجُ ىِن ایستادٌ شد
تیپً بد نبّد؛ اىا از . یک شّىیز سفید با جین سادٌ ِ یک شال سفیِد نخی رِی سرو بّد

ٌ ی ٍرىز مباس فرو بُ . نگاٍش خجامت کشیدٌ غیرارادی دستی بُ شامً بردو تازٌ با اجاز
ُ و ىی خندید ٌ او ىی شد ِ بُ ریش نداشت  .تن نکردٌ بّدو؛ ِگرنُ ىضحک تر از االن خیر
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ُ ی مبش پررنگ شد خّاست مب باز کنُ کُ ٍرىز پیش دستی . از ِاکنشً پّزخنِد گّش
بی اعتراض با چپ نگاٌ کردنی بنند شد ِ بُ سيت . کرد ِ قاطع گنبرگ زِد باشی گفت

 .پارتیشن رفت

ٌ ی . خجامتً از بّدن ٍرىز ًٍ بّد. ٍیچ ِقت در این حد آزاد ندیدٌ بّدىش حریً دِنفر
. زن ِ شٍّری چُ ربطی بُ ىن ٍیچ کارٌ داشت؟ اِِل صبحی منگر ًٍ انداختُ بّدو

ٌ ی آقا رِ دربیار گـ »باجی ٍيیشُ قبِه دادن صبحانُ نصیحتً ىی کرد  کيتر صدای خند
ٌ ست ٌ ست ِ ٍیچ ِقت غیر از ٍنيا ِ . «ـناٌ کبیر نيی دِنست ٍرىز زیادی خّش خند

 .دمداری بُ ىن، چیزی خالف شرع گفتگّ نيی کردیً

ُ ی شامً بازی ىی کردو کُ با صدای بی تفاِت ٍرىز سر باال بردو  .ىعذب با گّش

ُ ای کرٌ زدٌ درگیر بّد  .نگاٍش بین انتخاب ىرباٍای رنگی رِی ىیز بّد. با مقي

 .خب تعریف کن، داشتی ىی گفتی- 

ٍيین یک جينُ کافی بّد تا دِبارٌ بُ ٍیجان بیاو ِ ظرف ىربا آمبامّ رِ بُ انتخاب 
 .خّدو ىقابنش بذارو

 .مبخند پررنگی زد ِ با ىحبت سر باال آِرد

ُ قدر دخترا رِ بُ کار ...که عيارتّ دارن تيیز ىی کنن-  نيی دِنی تاج امينّک از صبح چ
 .گرفتُ

 :ذِق زدٌ چشيی چرخّندٌ اداىُ دادو

خینی ...ِای این جّر کُ شنیدو قرارٌ باغبّنً بیاد تا باغ ِاسُ زىستّنً آىادٌ کنُ- 
ُ ىً بیاد اِنجاو چندتا گه زىستّنی بکارٌ، خینی خشکُ  ...دِست دارو سيت مّن

ً ٍاش کُ با آراىش ىیان کالىً گفت  :حرفً نیيُ کارٌ ىاند با باز ِ بستُ شدن چش
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 .ٍر چی خّاستی بَش بگّ بکارٌ...بُ ىیکائیه ىیگً- 

 .خّشحال دستی بُ ًٍ زدو

 ...پس ِاقعًا اىرِز خبراییـ- 

 .آرٌ قرارٌ سرِر ٍيُ بیاد- 

ىقابه آینُ با ىانتّ ِ شنّار . با صدای ىَرِ کُ بی شباٍت بُ کنایُ نبّد چرخیدیً
 .دانشجّیی ایستاد

ٌ ش بند اِىدٌ جدی گفت  :ٍرىز یک دفعُ خند

 کجا بُ سالىتی؟- 

 .با دِستً قرار دارو- 

 .تا جایی کُ بُ یاد دارو ىَرِ ٍیچ دِست ِ آشنایی نداشت! دِست

 نيی دِنی باید برای جشن باشی؟- 

 .اخً کردٌ ِ گستاخانُ...از تّ آینُ بَش خیرٌ شد

 .تا شب برىی گردو نگران نباش- 

 .ٍرىز پّفی کشید

ُ تّ بخّر-   .حّصنُ ندارو گنبرگ...بیا بشین صبحان

 !خّش بگذرٌ...ىَرِ ٍست- 

ُ ش رِ بکشُ پّزخند صدادارو . گيان ىی کرد ٍرىز ىحيدٌ کُ دو بُ دقیقُ ناز نداشت
ُ ش رِ از تّ آینُ جنب کرد  .دستش رِی رِسری خشک شدٌ ىاند. تّج
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ُ زیر آٍستُ . فَيید بُ خّدو اِىدو ِ این بار خجامتی درکار نیست. رنگش پرید سرب
 .ىطیع کنار ٍرىز نشست

ُ ای بُ . ٍرىز تعجب کرد؛ اىا بُ رِی خّدش نیاِرد با ىحبتی از جنس خّدش، بـ ـّس
ُ ش زد ِ ىی رسّنيت گفت  .گّن

ُ ش رِ داد ُ ای، با سر کج کردنی جّاب بـ ـّس  .ىَرِ ًٍ از حرص ىن یا ٍر چیِز دیگ

 .با عقب گردی از اتاق بیرِن زدو. ىاندن رِ جایز ندِنستً

ُ ی ٍرىز ِ ىَرِ نگاٌ ىی کردو، پی بُ کً بّدن چیزی  نيی دِنً چرا ٍرچی بُ رابط
ُ ای داشتُ . این ریزبین بّدن، استرسً رِ بیشتر کردٌ بّد. ىی بردو از این کُ ىَرِ نقش

ىَرِ حتی یک دِست ىعيّمی ًٍ نداشت؛ چُ برسُ . باشُ ِ ىن ازش بی خبر باشً
ِ . شک بُ دمً افتادٌ بّد ِحشتناک. باٍاش صبح بُ صبح صحبت کنُ ِ قرار ًٍ بذارٌ

. ای کاش این شک ٍا رِ پشت گّش نيی انداختً ِ زِدتر بُ حرف دل راٌ ىی اِىدو

*** 

ُ رِ کُ ىختِص خّدش بّد خارج شد ُ ٍا بّدو کُ تاج امينّک از اتاق رِب راٌ . نزدیک راٌ پن
این چند رِز بُ ٍر راٌ ِ رِشی بّد از تیررس نگاٍش پنَان . فرار نداشتُ سیخ ایستادو

. یک نگاٌ کّتاٌ کافی بّد تا سرتاپاو بُ مرز بیفتُ ِ ناخّدآگاٌ استرس بگیرو. ىی شدو
 .کاىالً احساس ىی کردو این زن از ىن ىتنفرٌ

 .سر پایین گرفتُ سالو کردو

ُ ی کيی  آٍستُ با ٍيان عصای کذایی کُ ىحض ژست گرفتن بّد جنّ اِىد ِ با فاصن
 .ىقابنً ایستاد

 .خّب گّش کن ببین چی ىیگً دخترجّن- 
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 .سر باال بردو

اىشب برای ىراسً بُ ٍیچ عنّان نيی خّاو باشی حتی برای کيک، زِد سر شب ىیری - 
 .تّ اِن سگدِنیت

ُ ی آخرش  .اِن آمّنک االن سقف ِ پناٌ ىن شدٌ بّد...دمً شکست از کني

 .نيی خّاو نیّىدٌ اعصاب تیيّرخان بُ ًٍ بریزٌ- 

ُ ی دستّری، از کنارو گذشت ِ خشک شدنً رِ ندید  .با گفتن ٍيین چند جين

ُ خاطِر  پس اىشب تیيّرخان ىیاد؟ جشنی کُ ٍيُ رِ بُ جنب ِ جّش انداختُ بّد ب
اِىدن سرِر عيارت بّد؟ ٍيان کسی کُ باعخ ىرگ پدر شد؟ باالخرٌ از سفر برگشت ِ 

ُ خاطِر ٍيین خّشحال بّد؟... ىن  !ٍرىز ب

یکً پنَان شدن ِ دید زدن . دل تّ دمً نبّد کُ زِدتر ببینيش؛ ٍرچند اجازٌ نداشتً
 داشت؟...اشکامی نداشت

ٍيین کُ صدای باز شدن درب اتاق اِىد، ناخّدآگاٌ عقب کشیدٌ پشت ستّن سيت 
 .چپ کُ بُ سامن راٌ داشت پنَان شدو

ُ ٍا رفت با کيی فاصنُ ىَرِ با عجنُ . ٍرىز بی حّصنُ از اتاق خارج شد ِ بُ سيت پن
ُ ٍا ىردد بُ سيتش چرخید. ٍرىزی گفت ِ از اتاق پا تند کردٌ بیرِن زد . ٍرىز باالی پن

ُ رِش ایستاد ً ٍای اشکی ىعترض ِ طنبکار رِب  .ىَرِ با چش

ُ ش بُ ىن زِر ىیگی-  خّدت با دٌ تا دختر بچرخی ىًَ نیست ِمی رفت ِ ...تّ ٍي
 ...ىن فقط یکً آزادی... آىدای ىن ىَيُ؟

 :ٍرىز خّنسرد ىیان کالىش پرید ِ گفت
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 .دیرو شدٌ...ٍر ىّقع حرفت تيّو شد بیا- 

ُ ٍاش برای ٍرىز بی تاجیر بّد. چرخید کُ برٌ ىَرِ اشک ٍای تصنعیش رِ پاک کرد  !گری

ُ ش رِ اجابت نيی کرد...دست بُ کير شد؛ ىحه ٍيیشُ  .ىحه زىانی کُ ىحيد خّاست

 ...چیُ؟ قرارٌ تیيّرخانت بیاد؟ نکنُ ىنً...شیر شدی- 

 .از این ٍيُ ِقاحت ِ تغییر ىَرِ بُ سکسکُ افتادو

ٌ ش رِ باال برد ً ٍای برزخی انگشت اشار طّری کُ ىَرِ از دو . ٍرىز یک دفعُ با چش
 .خفُ شد

ُ و بّدو...بشین ىحه آدو زندگیتّ بکن-  ٌ  ًٍ نيیدو بُ . ىن ٍرچی بّدو تّ گذشت اجاز
ٌ و تٍّین بشُ اگر غیِر چشً بشنّو، کاری ىی کنً دِبارٌ ...خّدو، بُ شعّرو، بُ خانّاد

 .برگردی بُ ٍيّن جایی کُ بّدی

ً ٍاش با نرىشی کُ ناشی از ترس بّد، خّدش رِ مّس کردٌ  ىَرِ با چرخشی بین چش
 .از بازِش آِیز شد

ىن ٍيّن ٍرىزىّ ...تّ دیگُ اِن آدو احساسی قبه نیستی...ىنظّری نداشتً- 
 .ىی خّاو

ٍرىز ىنتظر چنین ِاکنشی بّد کُ با بی احساس ترین حامت، دست رِی سرش کشید ِ 
ُ ی سردی رِ سرش زد  .بـ ـّس

 .اىشب ٍيُ چیز ىشخص ىیشُ- 

 !اىشب؟- 
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ُ ٍا پایین رفت دِبارٌ ىَرِ تّ پّست خّدش رفتُ، زبان درازی کرد . بی جّاب سریع از پن
 .ِ اداش رِ درآِرد

ٌ ی خّدخّاٌ-   .پسر

ِِ اخطاری گفتً. تاب دیدن ادای ٍرىز سخت بّد  .ناراحت شدٌ با صدای ۀراىی ىَر

ٌ ای مب زدو کُ با . خشک شدٌ سکّت کرد ِ دِر خّدش ىتعجب چرخید ِِ دِبار ىَر
 .چشً ریز کردنی در تاریکی راٍرِ دیدو

 .باز ًٍ طنبکار شد. بُ طرفً قدو برداشت

 گنبرگ تّ این جا چی کار ىی کنی؟- 

ُ تر  .این دختر آبرِ سرش نيی شد. دست رِی بینیً گذاشتً تا کيی آٍست

 فراىّش کردی چرا این جاییً؟- 

ُ بنند گفت. فقط قصد جانب داری از ٍرىز رِ داشتً؛ اىا بد برداشت کرد  :با صدای نیي

بُ نظرت باید چیکار کنً؟ دست رِ دست بذارو تا ىعنّو بشُ بابای جنابعامی چی از - 
 این خّنُ ىی خّاستُ؟

حیف کُ قصد دعّا ِ خراب ! بی چشً ِ رِیی کُ شاخ ِ دو نداشت...ناراحت شدو
 .کردن رِزو رِ نداشتً

 .طّری با ٍرىز رفتار نکن کُ نیّىدٌ رفتنی بشیً- 

ٌ ش داد ً ٍای سیاٌ شد  :شيردٌ شيردٌ با محن اٍانت آىیزی گفت. تابی بُ چش

ىن ىی خّاو زندگی ...بذار راحتت کنً گنبرگ. اِن االن شٍّر قانّنی ِ شرعی ىنُ- 
 !ببین کی زِدتر پاش گیرٌ...ىی تّنی برِ شکایت کن...کنً
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 .پّزخند جگرسّزی زد کُ تا ىغز ِ استخّانً تیر کشید

ُ َشً کُ پّچ بّد-  دیگُ زیر ىنت تّ یکی َاو نیستً؛ پس زبّنتّ ...خدا رِ شکر تياو ارِجی
 .کّتاٌ کن

 .انگشت رِی کتفً گذاشت ِ با فشاری اداىُ داد

 .فقط خّدت این ِسط مطيُ ىی خّری...فکر ٍرىزو از سرت بیرِن کن- 

 :آٍستُ سر خً کردٌ پچ پچ ِارانُ گفت

ُ ی ٍیچی ندارت ىی سّزٌ-   .دمش ِاسُ قیاف

دٍانً نیً بند . خشک شدو ِ ىات. مب از مب باز نکردو تا سینی یا حرفی حراىش کنً
 .باز ىاند از این ٍيُ ناىردی

ُ ٍا پایین رفت ٌ ش خیرٌ شدو کُ بی اٍيیت چرخید ِ از پن . ٍاج ِ ِاج بُ چَر

پدر چرا فکر ىی کرد طيع قدرت ِجرِت ىَرِ رِ تغییر نيیدٌ؟ ىن باید با این زندگی کنار 
پارسا با ! ىی اِىدو؟ برای ٍيیشُ گنبرگ کَکشان ىی ىّند؟ پس رفتنً غیر ىيکن بّد

 .تياو ىدارک ِاقعی خّدو در حال راست ِ ریست کردن کارٍای اقاىتً بّد

ٍر چند ىدت ٍا قبه، زىانی کُ پا بُ خّنُ باغ . حتی فکرش ًٍ مرز بُ انداىً انداخت
ىی دِنستً رِزی برای . گذاشت ِ کً دمبری نيی کرد؛ پی بُ طيع زیادیش بردٌ بّدو

 .ٍّیتً باید بجنگً

از اِل ًٍ بی خّدی رِی ىَرِ حساب . باید ٍرچُ زِدتر تا دیر نشدٌ بّد کاری ىی کردو
 .کردٌ بّدو
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حداقه . برای شرِع بد نبّد. ناخّدآگاٌ نگاًٍ بُ سيت اتاق تاج امينّک کشیدٌ شد
 .دست رِ دست نذاشتُ بّدو تا از عامً غیب بُ دادو برسن

 درجُ ىی چرخید دِان دِان حرکت 180ىحه دزدٍا یّاشکی با نگاٍی بُ اطراف کُ 
ٌ و گرفتُ بّد. کردو ُ و، دست بُ چنین کارٍایی نزدٌ . خند تّ عيِر بیست ِ چند سام
 .بّدو

ُ ٍا باال ىی اِىد بنند شد پشت سِر ًٍ . ٍنّز دستگیرٌ پایین ندادٌ، صدای فریبا کُ از پن
 .ٍیس پر صدایی گفتً تا ٍيُ رِ خبر نکردٌ. داد ىی کشید« ىَرِ کجایی»

. راٌ کج کرد. تّ تاریکی دیِد زیادی نداشت؛ ِمی تشخیص داد کداو قسيت ایستادو
جیغ . ٍيین کُ نزدیک اتاق شد دستش رِ از پشت کشیدٌ بُ داخه اتاق ٍنش دادو

 .کّتاٍش با بستُ شدن در یکی شد

 !چُ خبرتُ؟- 

ً ٍاش از این غافنگیری گرد شدٌ بّد جّاب تّ آستین داشت؛ اىا بی تّجُ بُ ىِن . چش
 .حرص خّردٌ، ىحّ اطراف سکّت کرد

 !ِای این جا رِ ببین- 

ً ٍای درخشانش رِ گرفتُ چرخیدو قبه از ذِق زدگیً، فریبا دست دراز کرد ِ . رد چش
 .کنید برق رِ زد کُ ٍردِ از شگفتی ٍین صداداری کشیدیً

 .ىحه ىّزٌ ىی ىّنُ- 

 .نُ ىحه سيساری نقی خّش حساب، چند کّچُ پایین ترٌ- 

 .فریبا ًٍ یک طّریش ىی شد...ِای خدای ىن! نقی خّش حساب
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ُ ٍای چّبی ِ ىسی گرفتُ تا . اتاق نسبتًا بزرگی پر از ِسایه قدیيی ِ کَنُ بّد از ىجسي
حیرت زدٌ دست رِی تياو ِسایه ٍا ىی کشیدو؛ حتيا تاج امينّک . تابنّ فرش ٍای عتیقُ

 .ًٍ ىحه پدر عالقُ بُ عتیقُ داشت کُ تياو اتاق پراز ِسایه آنتیک چندسامُ بّد 

ُ ی اتاق . فریبا بدتر از ىن ىحّ این اتاق باستانی شدٌ بّد رِی تخت فنزی دِ نفرٌ گّش
 .ذِق داشتً، حسابی. تشک نرو ِ راحتی داشت. نشستً

جنس فنز ِ طرح . ىشابُ ٍيین تخت رِ سامً ِ تيیزتر، تّ انباری خّنُ باغ داشتیً
ٌ ی تخت خینی قدیيی بّد؛ ىن عاشق چنین سبکی بّدو ُ قدر بُ پدر اصرار . فرفّژ چ

 .ىی کردو تخت رِ بُ ىن بدٌ؛ اىا ٍیچ ِقت راضی بُ این کار نشد

ُ ی تخت نشستُ باال پایین . فریبا بُ این بچگی کردنً مبخند زد ِ ٍيراٍیً کرد مب
 .ىی شدیً ِ بی صدا ىی خندیدو

 !اِنجا رِ ىَرِ- 

ُ رِی تخت اشارٌ کرد دیّاری پر از قاِب عکس ٍای ریزِ درشت بّد کُ ٍر . بُ دیّار رِب
ُ رِش . کداو نشان از یک شخصیت خاص بّد ٍردِ کنجکاِانُ بنند شدیً ِ رِب

ُ ی عکس ٍا سیاٌ ِ سفید بّد. ایستادیً ٌ ٍا ناآشنا بّد. ٍي  .برای ىن کُ اکحر چَر

 ىی شناسیشّن فریبا؟- 

 :بادقت ترین حامت ىيکن چشً ریز کرد ِ گفت

 ...این ٍيسر تاج امينّک، پدر ٍنياست- 

بُ عکس ىردی چاق اشارٌ کرد کُ با یک َىن سبیه کنفت رِی زىین پر از گه نشستُ 
ُ ی ىّخرگّشی رِ رِی پاش گذاشتُ بّد  .بّد ِ دختربچ

ُ  ًٍ خِّد ٍنياست-   .حتيا این دختر بچ
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ٌ ی ٍنيا بّد  نیازی بُ تایید نبّد؛ چّن بعد از اِن عکس، ردیف عکس ٍای بزرگ شد
 ...تا

 :ىتعجب رِ بُ عکس گفتً

 !این عکس فارغ امتحصینی ٍنياست- 

 .سری بُ تایید تکان داد

 .اِنً رِانشناسی...خانً دکترٌ- 

ُ حال مبخند بُ این زیبایی ندیدٌ بّدو. دٍانً باز ىاندٌ بُ عکس خیرٌ شد ٍیچی از . تاب
ُ اش نياندٌ بّد؛ بُ جز غً ُ ٍای برجست ً ٍای آبیش خّشحامی . صّرت تّپر ِ گّن چش

 .رِ فریاد ىی زد

 ؟...پس چرا االن! رِانشناس- 

 .آٍی کشیدٌ نفسی گرفت

 .ٍیچ ِقت ٍیچ کس نفَيید چرا دیِّنُ شد- 

. چُ زجری ىی کشُ! ٍنيای بیچارٌ- 

ٌ ی  ُ ی بّری شدیً کُ تصّیر بزرگ شد ىیان عکس ٍای سیاٌ ِ سفید ىحّ زیبای پسربچ
 .ٍردِ از دیدنش بُ خندٌ افتادیً. جدیش زیادی تّ دید بّد

 .اینً ٍرىزخان- 

 .از ٍيّن اِل تّ دمبرِ بّدٌ، چُ ژستی او گرفتُ- 

ُ ی ٍرىز کُ بُ افق خیرٌ بّد اشارٌ کرد  .بُ حامت دست زیر چان
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ُ ی چشً، قاب عکس رِی ىیز  ٌ و گرفت ِ بُ این مّدگی سری تکان دادو کُ از گّش خند
 .رد نگاًٍ رِ گرفت. گراىافّن رِ شکار کردو

 !این آدىا حتيا خینی ىَين کُ تّ دیدش گذاشتُ- 

ٌ ی دِربین مبخند ىی زدن شدو . ىات بُ تنَا آشناو کُ ٍيراٌ سُ ىرد ناآشنای دیگُ، خیر
ُ ٍای ًٍ پشت بُ عيارت ایستادٌ بّدن  .ٍر چَار نفر دست رِی شان

ٌ ی جّان !...یکی از ىردٍای جّان پدر بّد با چشً ریزکردنی ِ یک فالش بک جزئی، چَر
ُ ٍای پدر ِ نفِر سّىی کُ قد نسبتًا . آژند ًٍ شناختً ٍر دِ دستش رِ باز کردٌ رِی شان

ُ ی پدرٌ؛ ِمی . کّتاٌ ِ ٍیکه چاقی داشت گذاشتُ بّد ىی دِنستً دِست چند سام
 ...!این کُ با این خانّادٌ ًٍ آشنا باشُ

با یک دست بُ پشت سرش . ِ ىرد جّان چَارو از ٍيُ قد بنندتر ِ خّش ٍیکه تر بّد
ُ ی پدر بّد- عيارت-  ُ ش رِی شان  !اشارٌ ىی کرد ِ دست دیگ

پر از ٍیجان یکَّ داد . فریبا ىتّجُ بَتً نشد ِ ٍيین طّرکُ سرک بُ اطراف ىی کشید
 :کشید

ُ قدر شبیُ تّئُ؟-   ٍی ىَرِ این خانً چ

ٌ ی خندان پدر دل کندو ِ کنارش رِ بُ قاب عکس بزرگ خانّادگی رِی دیّار  از چَر
 .ایستادو

ىن ٍیچ عکسی . کاش ِاقعی بّد. دستً رِ بنند کردو تا ميسش کنً. بند دمً پارٌ شد
 ...ازش نداشتً؛ حاال عکسش این جا

ُ جيعی پر از مبخندٍای از تُ دل  .یک عکس دست
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ٌ ٍای سرنّشت  ٍيان ىرد ناآشنای قد بنند رِی صندمی نشستُ بّد ِ اطرافش پر از چَر
چَرٍایی کُ ٍرکداو سرنّشت تنخ ِ شیرین زندگی . ساز یک نسه، ایستادٌ بّدن

ُ قدر زِد یک عکس پرخاطرٌ ِ سرنّشت ساز شدن  .خّدشّن رِ داشتن ِ چ

ٌ و بشُ، تند تند یک بند با انگشت ٍای  فریبا بدِن این کُ ىتّجُ حال داغّن شد
 .کّچکش بُ سيت راست ىرد اشارٌ کرد

 .این بابای ٍرىزخانُ- 

شباٍت زیادی با ٍرىز . اگر ًٍ ىعرفی نيی کرد حدس زدنش سخت نبّد
 .بی نَایت جذاب ِ زیبا...داشت

 ُ ُ ی یک یا دِ سام  . بغنش اشارٌ کرد کُ دست رِی ًٍ ىی کّبید یبُ بچ

 .اینً ٍرىزخان- 

ٌ ی کنار دستش خشک شد ٌ ش رِی زن جّان با فاصنُ ایستاد  .انگشت اشار

ُ قدر شبیُ تّئُ!...نيی دِنً این زن کیُ-   .ِمی چ

بغضً رِ خفُ کردو تا مب نزنً یا . ىن شباٍت زیادی بُ ىادرو داشتً...چّن ىادرو بّد
 .دمً ٍّاش رِ کردٌ بّد. چیزی رِ از این دمتنگی فریاد نزنً

 .بُ ىرد جّان ایستادٌ کناِر ىادر کُ کاىالً ىحه یک ىحافظ بَش چسبیدٌ بّد اشارٌ کرد

ُ بار با گنبرگ خانً این جا اِىد...اینّ کُ باید بشناسی؛ کَکشان-   .فقط ی

تا دِ رِز بعد ًٍ تّ . دعّت شدٌ بّدن تا حرف ٍای آخر رِ برای عقد بزنن. یادو بّد
 .اتاق خّدش رِ حبس کرد ِ با کسی حرف نيی زد
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ُ قدر از تُ دل ىی خندیدن ٍیچ ِقت مبخندٍای ىادر رِ ندیدٌ بّدو؛ چُ برسُ ! ٍردِ چ
ٌ ی از تُ دمش ُ ٍا خّش تر . پدر ًٍ بُ ندرت مبخند ىی زد. بُ خند انگار گذشت

ُ ی قنبً. بدِن ىن...بّدن  .غً چنبرٌ شد گّش

 .از اِن ىّقع ىغرِر بّدٌ...! تاج امينّکّ- 

تاج امينّک بُ ٍيراٌ ٍيسرش سيت چپ تصّیر بّدن کُ ٍنيای کّچک ًٍ ىقابه 
 .پاٍاشّن ایستادٌ بّد

ٌ ش رِ خّرد ٍشت سامُ در کناِر -بُ زن زیبایی کُ دست در دست پسربچُ ٍفت. خند
ٌ ای . تاج امينّک کُ دست دِر کيرش گذاشتُ بّد اشارٌ کردو ٌ ی ىنیح ِ ساد چَر

 .زیادی زیبا ِ تّ دل برِ بّد... داشت

 اینّ ىی شناسی؟- 

ُ ی ىتعجبی گفت  .ن

 .چُ نازٌ- 

این پسربچُ کیُ؟ - 

 .نيی دِنيی مب زد ِ پرسّال دِبارٌ رِی عکس پدر ِ ىادر زِو شد

ُ قدر جِّن بّدٌ-   .خدا رحيتش کنُ...آقای کَکشان چ

ُ ی پر از سّءظن فریبا بُ گرفتگی نفسً ختً شد  .آًٍ با جين

ُ خاطِر این تّ رِ بزرگ کردٌ؛ چّن شبیُ زنشی...ـ شاید این زنش بّدٌ  .شایدو ب

. زیادی درست حدس ىی زد؛ اىا یک درصد ًٍ کسی گيان نيی کرد ىن دخترش باشً
ُ جانی زدو  !برای رد گً کنی بد نبّد. مبخنِد نیي
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ٌ ی فریبا پس  پر از دمتنگی دست بردو برای ميس صّرتش کُ با صدای ٍّشیار شد
 .کشیدو

 راستی ىَرِ کنید این جا رِ از کجا آِردی؟- 

 .گنگ اخً ظریفی کردو

 .در اتاقش قفه نبّد!...کنید؟- 

 .سیخ شدٌ سرجاش ایستاد

 !چی؟- 

سست ِ ىتعجب . بدِن ىجاِل جّاب دادنی، دستً رِ کشید ِ با دِ از اتاق خارج شدیً
ٌ ی ىادر بّدو  .ٍيراٍش کشیدٌ ىی شدو؛ ٍنّز ًٍ ىحّ مبخنِد رِی چَر

ُ ٍا پیچید ٌ ای بُ ًٍ کردیً. دو در، صدای عصای تاج امينّک رِی پن ً نگاٌ ترسید . نی
 .این بار ىن دستش رِ بُ سيت ستّن کشیدو تا پنَان بشیً

تاج امينّک نزدیک اتاق، با خیاِل راحت شدٌ از نبّد کسی، عصاش رِ باال برد ِ با 
 .قدو ٍای نسبتا سریع بُ سيتش رفت

 .ادا اصّمش ِاسُ ىاست!...چُ تند ِ فرزٌ- 

 .ٍیس ىیشنٌّ- 

ُ ی پیراٍنش خارج کرد با اىتحان کردن یک بُ یک، آخر . چند کنید دستُ شدٌ از تّ یق
 .سر در رِ شش قفنُ کرد ِ با ٍيان ژست عصا بُ دستش پایین رفت

 .فریبا بی حس ِ حال رِی زىین سرخّرد

 .خّب شد پرسیدو...نزدیک بّد ٍا- 
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 .نفس نفس ىی زد

 .شانس آِردیً- 

 !فکر نيی کردو در اتاقشّ قفه کنُ- 

 .چپ چپ نگاًٍ کرد

حتيا تياو فکر ِ ذکرش پیش جشن اىشب ...غیِر باجی ٍیچ کس حق ندارٌ اِن تّ برٌ- 
 .بّدٌ

 .کنارش نشستً

ُ بار دیگُ اِن تّ برو-   .دِست دارو ی

ُ تر از قبه بُ طرفش چرخیدٌ اداىُ دادو  :گرفت

 کی تّ این خّنُ غیر باجی ىی تّنُ کيکً کنُ؟- 

 .چشيی گرد کرد

 کيک چی؟- 

 :با کيی ىن ىن کردن رِراست گفتً

 .خینی دِست دارو از کَکشان بیشتر بدِنً- 

 .ابرِیی باال انداخت! درِغ کُ نبّد، فقط کيی زیادی خالصُ بّد

 !چرا؟- 

ٌ ترین راٌ برای خالصی بّد  .معنت بر گفتن حقیقت، کُ درِغ بَترین ِ کّتا

 ...خب ٍيیشُ ىرىّز بّد ِ- 
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بگً برای پیدا کردن راِز کَکشان ! ِاقعًا دمینی برای تّجیُ نداشتً. کالو بریدٌ اخً کردو
یا اصال برای پس گرفتن ٍّیت !...یا رِ کً کنی گنبرگ ٍيسِر ٍرىزخان؟!... فّت شدٌ؟

 .ٍیچ کداو برای قانع کردن فریبا نخّدی کافی نبّد!...ِاقعیً؟

 ٍست ٍيچین کسی اصن؟...َاٌ یُ جّاب ىی خّای بدی ٍا- 

 :ىتعجب از این یکَّ داغ کردن، بی ىعطنی گفت

 .فکر کنً فرزاد بتّنُ کيکت کنُ...خینی خب بابا- 

 !فرزاد؟- 

 .چشيی برای پز دادنی در حدقُ چرخّند

 .ىشاِِر تیيّرخانِ ...اٍِّو برادرو- 

ٌ و فشار آِردو، فرزادی یادآِر نشد  .ٍرچی بُ ىغز قفه شد

 !چرا تا حاال ندیدىش...االن کجاست؟- 

 .مبخنِد پرعشقی بُ یاد برادرش زد

 .باًٍ سفر رفتُ بّدن...فداش بشً، اىشب با تیيّرخان ىیاد- 

ُ ای ٍيراٌ با فکرٍای پنیدی مب زدو  .خّب

ُ ٍا نيی پرسً از فرزاد ناىی؛ اىا افسّس ٍيین اسً  چُ فکرٍا نکردو در این محظُ کُ چ
 .بعدٍا باعخ درد ِ عذابً شد، کُ  ای کاش اسيی بردٌ ِ حرفی زدٌ نيی شد

حاال چیکارو داشتی صداتّ رِ سرت انداختُ بّدی؟ - 

*** 
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ُ ٍا پایین اِىدیً طبق قّمی کُ . بدِن این کُ کسی ىتّجُ حضّرىّن بشُ، آٍستُ از پن
فریبا بیرِن . بُ ٍنيا دادٌ بّدو راس ساعت دٌ با فریبا ِارد عيارت تیيّرخان شدیً

ُ خاطِر سفارش تاج امينّک بّد؛ تا ٍيین اىرِز . ىنتظر ایستاد تا صداش کنً اِىدنش ب
ُ ٍای سفید کنیً ُ ش رِ ىرتب ِ خامی از ىالف  .برای اِىدن تیيّرخان خّن

ىی دِنستً اىرِز با تياو . ٍنّز پا بُ داخه نذاشتُ شرِع بُ صدا زدن کردو
بدقنق بازی ٍاش باید برای اِىدن ٍيسر جانش بی تاب باشُ ِ بُ این صدا بنند کردنً 

 .اعتراضی نيی کنُ

 .خانً، ىن اِىدو...ٍنيا خانً- 

ُ ٍا . حدسً درست بّد ُ ای نکشید با ٍيان پیراٍن نخی سفید، ىضطرب از پن بُ جانی
 .پایین اِىد

 .زِد بیا باال...خینی ِقتُ ىنتظرت بّدو- 

ُ ی باال، سریع گفتً  :قبه از ٍر چرخشی رِ بُ طبق

 .ىادرتّن گفتن اِل باید با فریبا رِکش ِسایال رِ برداریً- 

یک محظُ برق نگاٍش رعشُ بُ انداىً . اخً کردٌ، آىادٌ بُ حينُ بُ طرفً برگشت
 :انداخت؛ اىا باز ًٍ با مبخنِد ىحّی گفتً

 .اگر اجازٌ ندید ىادرتّن خّدش ىیاد...فریبا بیرِن ىنتظرٌ- 

 .با مذت بُ رنگ رخسارش کُ با ٍر کالىً بیشتر ىی پرید نگاٌ کردٌ اداىُ دادو

 !یادت نرٌ کجایی...ىادرتّن گفتن بَتّن بگً- 
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ٌ ش با ىکحی رِی ًٍ اِىد بی ىعطنی با صدای خش دار . مب ٍای سفیِد از ًٍ باز شد
 :گفت

 .بگّ بیاد- 

ٌ ای کُ تاج امينّک بُ فریبا زدٌ بّد تا بُ ىن ىنتقه کنُ . عین حرف ٍای دیکتُ شد
مبخندو رِ خّردو ِ زیر مب غری زدو کُ چرا برای کيی انتقاو مفت ِ معابش رِ بیشتر 

بُ گنبرگ بدجنس ِجّدو دٍن کجی کردو تا بیشتر از این خّدی نشان ندٌ؛ اىا . نکردو
 .حیف کُ راو شدنش زیادی مذت بخش بّد برای ىنی کُ ٍنّز رد کتک ٍاش تازٌ بّد

 .بُ فریبا کُ ىظنّو ایستادٌ بّد اشارٌ کردو داخه بشُ

طفنک بیشتر از ىن ترسیدٌ بّد؛ حتی بیشتر از اِمین رِزی کُ پا بُ این عيارت گذاشتُ 
 .بّدو

 .مرزان با سالو کّتاٍی بُ ٍنيا، با احتیاط بُ سيت ىبه ٍا رفت

 .تّ بیا باال کارت دارو: ٍنيا

ُ ٍا  ً انگیزش بُ سيت راٌ پن ٌ ی رفتن بّد کُ با صدای ٍِ پاٍاو برای کيک بُ فریبا آىاد
ٌ ای خّش اخالقی از این زن. کج شد  .آرزِ بُ دل ىاندو برای دیدن ذر

ُ ای باال انداختً  .پّفی کشیدٌ، شان

 .زیر مبی ىشغّل بُ کارش شد« برِ»فریبا ًٍ پرتاسف سری تکان داد ِ با 

*** 

اِمین بار کُ پا بُ این اتاق گذاشتً؛ ىٍّای نازنینً رِ بُ . درب اتاقش رِ باز گذاشتُ بّد
ُ ی فکر ِ ذٍنً ِ با ٍر بار ِارد شدن بُ این  ٌ ش شد ىنک یادگار جا گذاشتً؛ تا آخر خاطر
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ٌ ش شد تياو  اتاق آٌ ىی شد بیخ گنّو؛ اىا آخرین بار کاشتً چیزی در ِجّدو ِ خاطر
 .سرنّشتً

ُ ی بریدن ىٍّاو رِ فراىّش کنً؛ اىا بعدٍا یک اتفاق  ٍیچ ِقت فکر نيی کردو محظ
در یک اتاق سادٌ، باعخ پاک شدن تياو خاطرات تنخً در این عيارت شد ِ ...سادٌ

ٌ و ُ ی زٍر شد  .بی خیامی فرستادو بُ تياو گذشت

 .بین چَارچّب در ایستادو

سرگردان از اِن سيت بُ اِن سيت دِر خّدش ىی چرخید ِ بُ مباس ٍای ریختُ شدٌ 
با دیدنً خً شدٌ پیراٍن آبی رنگی رِ ىقابنً باال برد . رِی تخت بالتکنیف نگاٌ ىی کرد

 :ِ گفت

 .تیيّر این رنگی خینی دِست دارٌ...این خّبُ؟- 

ً ٍاش ٍیچ اجری از خّشحامی نداشت؛ اىا ىصِر مبخند زدن بّد. گیِج رفتارش بّدو ! چش
 .مبخندی کُ دندان ٍای زردش رِ بیشتر نيایان ىی کرد

ٌ ی کّتاٌ بنندش رِ عاصی کنار زد  .ىٍّای رٍا شد

 .ىحه اِن ىّقع ٍا...ىی خّاو خّشگه بشً...اىشب تیيّر ىیاد- 

ٌ ای نبّد؛ باید ٍيراٍیش ىی کردو. مبخند زدو ىقابنش ایستادو ِ با گرفتن پیراٍِن . چار
 :حریر آبی رنگ بین دست ٍاش گفتً

 ِمی بَتر نیست اِل یُ دِش بگیری؟...این خینی قشنگُ- 

ٌ ش مب گزید؟  !بازیش گرفتُ بّد؟...چرا بُ نظرو اِىد برای جنّگیری از خند

 .ىنتظر راٍنيایی بعدیً، دست بُ کير زدٌ، ابرِیی باال انداخت
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 !ِ یُ اصالح حسابی...بعدو ىسّاک- 

 .این بار مبخنِد ىحّش رِ حس کردو کُ سریع رِ گرفتُ ناالن رِی تخت نشست

 .ٍیچ کدِىّ بند نیستً- 

 ***

ُ ٍای دِ سامُ بغض کردو ِ نشستً ُ پای ىن اشک . ىحه دختربچ فریبا ًٍ پاب
 .ىی ریخت

ٌ بخت این خّنُ کُ از . ٍنيا حیران این اشک  ریختن ٍا بُ ىا نگاٌ ىی کرد عرِس سیا
ٍنّز ًٍ باِر نيی کردو . زیبایی زبانزد بّد؛ تياو بدنش از خّدزنی ٍاش سیاٌ شدٌ بّد

 .این دختر رِزی چُ سرنّشت شاد ِ پرانرژی داشتُ

ُ ای کُ فریبا آِردٌ بّد خشکش کردو ِ رِی صندمی ىیز آرایشی نشست . آٍستُ با حّم
 .با ٍر حرکت زیر مب تحسینش ىی کردو تا اجازٌ بدٌ بَش برسً ِ مباس تنش کنً

ُ ست با  تياو اٍامی این . سال سن، ىادری دمسّز برای دخترکً شدٌ بّدو25یک ٍفت
ىن ًٍ با این عادت صبّرتر شدٌ . خّنُ ىتّجُ شدٌ بّدن ٍنيا بُ ىن عادت کردٌ

ُ ای کُ در این عيارت، . بّدو ٍرىز صبح بُ صبح بًَ یادآِری ىی کرد از این گه شیش
 .بی گـ ـناٌ رِزٍا رِ ىی گذرِنُ خّب ىحافظت کنً

 !ٍرىز بیشتر از ٍيُ نگران ٍنيا بّد؛ حتی بیشتر از تاج امينّک؛ حتی بیشتر از ٍيسرش

ً ٍاش رِ بست. آٍستُ ىٍّاش رِ برس کشیدو بی قصد . خّشش اِىدٌ بّد. چش
شرِع کردو بُ خّندن الالیی کُ ىادر ِرد زبانش بّد ِ گاٍی کُ حامش بد ىی شد با 

 .خّدش زىزىُ ىی کرد ِ اشک ىی ریخت

 الي الیْیناو يات باالو»
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ن اينُ چْيخ بات باالو ُّ  گ

 ىن آرزِىا چاتياديً

 «سن آرزِِا چات باالو

 بخّاب ، فرزندو (1)الاليي تّ ٍستً»

ُ ٍيراٌ آفتاب طنّع ِ غرِب كن ، فرزندو  ب

 ىن بُ آرزِي خّدو نرسيدو

 «تّ بُ آرزِيت برس فرزندو

ٌ ش رِ بُ ًٍ گرٌ زد. مب گزید  .دست ٍای سفید شد

 الي الي آٍّ گؤز باالو»

 الي الي شيرين سؤز باالو

 گؤَزل ميكدٌ دِنيادا

 «تكدي ىنيً اؤز باالو

 الاليي فرزند چشً آٍّي ىن»

 الاليي فرزند شيرين سخنً

 «در زيبايي در دنيا فرزند ىن تك است

 .تّجُ نکردو. نُ آراىی مب زد

 الالیْیناو اؤز باالو»
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 قاشي گّی گؤز باالو

 دينين بامدان شيرين دير

 «دِداغْيند سؤز باالو

 الاليي تّ ٍستً فرزندو»

 فرزند چشً ِ ابرِ آبی ىن

 ،(2)زبانت از عسه شيرين تر است

 «حرف رِي مبت فرزندو

ٌ ی اطراف رِ جيع ىی کرد . فریبا ًٍ ٍيراًٍ شد با قری بُ کيرش، مباس ٍای پخش شد
 .ىن ًٍ انرژی گرفتً. ِ مب ىی زد

 الْي الْي دينين دِز باالو»

 ديه آچ گينان تئز باالو

 ىن اِتّرِو سن دانْيش

 *«شيرين شيرين سؤز باالو

 الاليي ، زبانت نيك است فرزندو»*

 زِد زبان باز كن فرزندو

 ىن بنشينً تّ حرف بزن،

 «حرف ٍاي شيرين فرزندو

 .دست کشیدٌ سکّت کردو. مرزشش رِ احساس ىی کردو. بدنش سرد شد
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 چیزی شدٌ؟- 

ً ٍای اشکی زِىً شد. یک دفعُ چشً باز کرد ىحکً از ىچ دستً . از تّ آینُ با چش
 .گرفت ِ یک ضرب بُ سيت خّدش کشید

ُ ی ىیز کشیدٌ شد. نفَيیدو چی شد کُ زیر پاو خامی شد بنند . سر بُ ٍّا، سرو بُ گّش
ُ و پخش زىین شدو. شد ُ ی سین ُ ای پاٍاش رِ دِ . با یک ضربُ بُ قفس قبه از آٌ یا نام

نفس . طرف پَنّو گذاشت ِ دست ٍاش رِ دِر گردنً قفه کرد ِ با آخرین زِر فشار داد
ٌ ی . کشیدن رِ فراىّش کردو این حينُ بُ دقیقُ ًٍ کشیدٌ نشد تا خّدو رِ آىاد

 .فریبا بُ خّدش اِىدٌ از پشت کيرش رِ گرفت تا از رِو بنندش کنُ. دفاعی کنً

 .خانً تّ رِ خدا کشتیش- 

صدای گّش خراشش با حرف ٍای . ٍر امتياس فریبا، تّانش رِ چند برابر ىی کرد
 .ناىفَّو بنند شد

ُ خاطِر ...تّئُ آشغال...تّ گذاشتی رفتی... ٍيیشُ دختر نازش بّدو-  گذاشت رفت ب
 .دیگُ دِستً نداشت...تّ

ُ خّد ىقاِتً رِ از دست دادو. بَتً زد دِست داشتً اداىُ بدٌ؛ اىا باالخرٌ با زِر . خّدب
ُ ٍای پی درپی . سرو تیر ىی کشید. زدن فریبا بنند شد نفس زنان دست رِی گنّ با سرف

 .دِبارٌ با عجز بغِه فریبا شرِع بُ گریُ کرد. خّدو رِ عقب کشیدو

 :بُ ٍرجان کندنی گفتً. ىن ًٍ نیاز بُ گریُ داشتً. حال خّدو ًٍ اصالً خّب نبّد

 .دیگُ نيی خّنً...ٍنيا آرِو باش- 

 .بُ سرو اشارٌ کردو

 .ببین سرىّ چیکار کردی- 
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ُ ٍا بّد.نگاٍش گیج بین سر ِ دست خّنیً چرخید ُ ٍاش ىحه بچ گّمُ گّمُ ِ ...گری
 .بی صدا

 .بازو ىنّ ىی زنُ...تیيّر ببیندت ناراحت ىیشُ- 

ُ خاطِر ٍيین این قدر ازش ىی ترسید؟ کتکش ىی زد؟! بازو! خدای ىن شاید ! پس ب
ُ خاطِر ٍيین تياو بدنش کبّد بّد ٌ ای رحً ِ ! ب معنت فرستادو بر تیيّرخانی کُ ذر

ُ طّر دمش ىی اِىد دست رِی کسی بنند کنُ کُ ٍیچ اختیاری از خّد . ىرِت نداشت چ
 !نداشت

کی . حق داشت، ٍیچ ِقت تا بُ حال پا بُ حریً ٍنيا نذاشتُ بّد. فریبا ًٍ کالفُ شد
 .بُ زِر رِی تخت نشّندیيش! جرئت ىاندگاری داشت بُ غیر از ىن

 .آراو تّ بنغً بی حرکت گریُ ىی کرد. ٍق ٍق صداش تنخ بّد

ً ساعت طّل کشید تا خّابید  .تّان حرکت نداشتً، بُ زِر سرپا ایستادو. نی

ُ طّر ىسیر عيارت تا امّنکً رِ طی کردو؛ ِمی . تياو صّرتً پر از خّن بّد نفَيیدو چ
یکً دیگُ ىّندٌ »صدای ناالن فریبا رِ بُ خّبی بُ یاد داشتً کُ ىداو خّاٍش ىی کرد 

ُ ش ىحه یک خّاب بّد؛ کُ کً کً با درازکش شدنً رِی تخت، . «تحيه کن بقی
 .پنک ٍاو رِی ًٍ افتاد

*** 

 .الاليي تّ ٍستً، اصطالحي است كُ برای تّ الاليي ىي خّانً ىعني ىي دٍد- 1

حرف كُ از مب تّ جاري ىي شّد، زباني كُ بُ آن تكنً ىي كني از عسه شيرين تر - 2
. است، اي فرزند ىن

*** 
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 .برِ تّ االن ىیاو- 

 .صدای پچ پچ فریبا اِمین چیزی بّد کُ بُ گّشً رسید

 .گنگ ِ گیج؛ ىحه ٍربار بیَّش شدنً. ٍیچی بُ یاد نداشتً. سرو بُ شدت درد ىی کرد

دست رِی سر دردىندو کشیدو کُ با حس کردن برآىدگی ِ جنِس بانِد زیر دستً 
ُ چیز رِ در محظُ بُ یاد آِردو  .ٍي

ً خیز شدو کُ با نشستنً، فریبا ىتّجُ ىن شد سریع با بستن در، کنارو . بُ زحيت نی
 .نشست ِ بُ زِر دِبارٌ درازکشً کرد

 .بخّاب، ٍنّز زِدٌ بنند بشی- 

ٍنيا »با مب ٍای خشک شدٌ اِمین چیزی کُ بُ زبان آِردو . از سردرد چشً جيع کردو
 .بّد« کجاست؟

 :با گرفتن میّان آبی نزدیک مب ٍاو، گفت. مبخند زد

ُ ی تّ رِ ىی گیرٌ، فکر ىی کنُ ُىردی-   .حامش خّبُ، فقط از ىّقعی کُ بیدار شدٌ بَان

 :میّان رِ پس زدٌ با آٍی کُ قنب ِ رِح خّدو ًٍ بُ درد آِرد، پرحسرت گفتً

 .کاش ىردٌ بّدو- 

 ىی خّای بری؟...نکنُ جا زدی- 

آخُ . فریبا ًٍ ىحه بقیُ نگران رفتن ىن شدٌ بّد. پّزخندی بُ این محن دمّاپس زدو
کی بَتر از ىِن بی کس ِ کار کُ با ٍر بار کتک ٍیچ دمسّزی نداشت؛ تازٌ بدتر پّست 

 .کنفت تر ًٍ ىی شد

ٌ ش نشستً  .بدِن نیاز بُ دست درازشد
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 ساعت چندٌ؟- 

 .ٍنّز شش نشدٌ- 

 .دست رِی بازِو گذاشت ِ کيی ىاساژ داد

 ٍنّز تیيّرخان نیّىدٌ؟- 

 .نُ ٍنّز، ٍيُ آىادٌ باشن تا ساعت ٍشت برسُ- 

 .ٍنّز ًٍ تصّیِر ٍنيا در ذٍنً ىحه یک پازل ناقص پررنگ بّد

 چرا از شعر خّندن ىن حامش بد شد؟- 

ُ ای بی تفاِت باال انداخت  .شان

 !ٍنيا از اِل این طّری نبّدٌ- 

اخً کردٌ، . خّدو رِ عقب کشیدو. باز ًٍ بازِو رِ فشاری داد. اٍِّو کش داری گفت
ُ چیز خبر داشت. سر باال آِرد  !این بی تفاِتیش غیرطبیعی بّد. از ٍي

 .برای ىچ گیری بی ىقدىُ پرسیدو

 .زِد بًَ بگّ...تّ ىی دِنی، نُ؟- 

 .رنگش پریدٌ، بُ تتُ پتُ افتاد

ٌ او؟...ىن...نُ-   ىن چی کار

 .باِر نيی کنً دختری ىحه تّ از این ىّضّع بُ این ىَيی گذشتُ باشُ...درِغ نگّ- 

 .درىاندٌ چشً گرفت ِ پایین تخت رِی زىین نشست

 .آخُ باجی گفتُ بَت نگً- 
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 .درست کناِر گّشش...چشً ریز کردٌ بُ طرفش خً شدو

 چرا؟ ربطی بُ ىن دارٌ؟- 

 :تند سری تکان داد ِ گفت

 .ىی ترسیدن تَّاو بری...فقط چّن تّ این اتاق شبا تنَایی...نُ بُ خدا- 

 .مبی گزید؛ برای این خبرچینی

 .خدافظ...اصن ٍیچی- 

 .قصد بنند شدن داشت

ىات بَش خیرٌ شدو؛ اىا سریع خّدو رِ جيع ِجّر کردٌ ىچ . در دمً غّغایی بّد
 :دستش رِ گرفتً ِ خّنسرد گفتً

 .فقط ىی خّاو بُ ٍنيا کيک کنً...نگران ىن نباش، ىن رفتنی نیستً- 

 .ٍنّزًٍ تردید داشت

 !قّل بدٌ ٍیچ ِقت نيیری- 

. قّل ىیدو- 

ُ ای نگاٌ دزدید ِ گفت  :ىردد با سبک سنگین جين

ُ زاد یعنی چی؟-   حتيا ىی دِنی کارگر خّن

سر پایین گرفتُ با انگشت ٍای دستش بازی کرد ِ . مپ ٍای تپنش از خجامت سرخ شد
 .اداىُ داد
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خجامت نيی کشً از . ىَرِ، با تّ خینی احساس راحتی ىی کنً؛ چّن بَت اعتياد دارو- 
ٌ چَرٌ فکر ىی کنن  ُ زاد این خانّادٌ ٍستً؛ اىا رِیا ِ ىا این کُ بَت بگً ىن کارگر خّن

 .ىنً ىحه خّدشّن فقط چند سامُ این کارِ ىی کنً

از خّدو خجامت . حرفی برای گفتن نداشتً. حاال دردش رِ فَيیدٌ بّدو...خدای ىن
ُ ای ىنصرف . کشیدو برای این اعتيادی کُ دو ىی زد ٌ و اِىد با جين تا نِّک زباِن بندشد

 .یا دمداریش بدو؛ اىا دل بُ دریا زدو ِ با فشردن دستش خیامش رِ راحت تر کردو

 .خیامت راحت باشُ...قسً ىی خّرو...بُ ٍیچ کس نيیگً- 

 .ىردىک ٍای سیاٌ درشتش پر از برق آسّدگی شد

 حاال ربطشّ ىیگی؟- 

ُ رِ گفت  :یک محظُ نگاًٍ کرد ِ بعد خیرٌ بُ رِب

آقاو باغبّن ...از ِقتی چشً باز کردو آقاىّ باجی داشتن برای این خانّادٌ کار ىی کردن- 
خینی اتفاقی با پدر آقا تیيّر کُ یکی از ِکیالی سرشناس شَر بّد آشنا ...بّد

در بُ در دنبال کار ِ پّل راٍی این شَر شدٌ تا زن ...آقاىّ کالشّ برداشتُ بّدن...ىیشُ
ٌ ی خیابّنا نشن ُ ش آِار آقای آریایی ِقتی ىی فَيُ بُ ازای حق ِکامتش از آقاو ...ِ بچ

ُ ش کار کنُ  .این جّری ىیشُ کُ آقاىّ باجی تّ این خّنُ ىّندگار ىیشن...ىی خّاد ِاس

 :کالفُ ىیان کالىش پریدو ِ گفتً

ىن فقط جّاب برای سّاالی ذٍنً رِ ...احتیاجی نیست اینا رِ بُ ىن تّضیح بدی- 
 .ىی خّاو

 :بی تّجُ بُ خّاستنً، با آراىش ِجّدی خّدش ىطيئن گفت

 .ىی خّاو کُ بدِنی- 
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 .حرفی برای گفتن جز سکّت نبّد

ٍرچی َاو ىی دِنً ىابین حرفای باجی ِ ...سنً زیاد قد نيیدٌ...از گذشتُ زیاد نيی دِنً- 
 .فقط این پنج سال آخرِ کُ بُ این عيارت اِىدیيّ خّب یادىُ...فرزاد فَيیدو

 .چَارزانّ نشستُ، سرتا پا گّش شدو

تاج امينّکً بیشتر از ٍيُ ...باجی ىی گفت تیيّرخان ِ ٍنيا از بچگی بُ اسً ًٍ بّدن- 
ُ ٍا بسپرٌ...ُىصر این ازدِاج بّدٌ کی بَتر از پسر ...نيی خّاستُ تک دخترشّ دست غریب

سرتا سر باغّ ...پنج سال پیش جشن عرِسی رِ تّ ٍيین عيارت گرفتن... برادرش تیيّر
بزن بکّبی بُ پا بّد ...ىجنس دیدنی بّد...چراغّنی کردن ِ ىیز ِ صندمی چیدٌ بّدن

ٍيُ فکر ىی کردن چُ عرِس خّشبختی کُ چنین ...کُ از بزو شادی چیزی کً نداشت
 .پسِر ٍيُ چی تيّو این ٍيُ سال پاش ىّندٌ

... - 

ٌ ٍای این خانّادٌ ِاقعی بّد-  عرِسی باشکٍّی ...بعِد چند سال غً ِ غصُ، خند
ُ  ...از تياو کسایی کُ این چند سال بی خبر بّدن، دعّت شدٌ بّد...بّد بدِن استحنا ٍي

ُ ی آریاییا رِ ببینن....ًٍ بّدن  .اِىدٌ بّدن تا دِبارٌ عظيت شکه گرفت

 :پر سرِصدا آب دٍانش رِ قّرت دادٌ اداىُ داد

ُ ش کردن-  از فرداش اِن عرِس؛ دیگُ عرِس ...آخر شب ِقتی کُ ٍنيا رِ راٍی خّن
 .نشد

 !یعنی چی؟- 

 .نگاٌ ترسناکی بُ سيتً باال کشید
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یک چند سامی فقط از دست این خاندان خارج ...این عيارت ىیراث خاندان آریاییُ- 
ىحه این کُ با قیيت باالیی ًٍ ...چند نسه با ًٍ تّ این عيارت زندگی کردن...شدٌ بّد

اِنً یک تاجر سرشناس بّد؛ تازٌ ىی گفتن ...دِبارٌ تیيّرخان از صاحب دِىش خریدٌ
 با اصرار زنش بّدٌ کُ رضایت دادٌ، ِگرنُ کیُ کُ از چنین جایی دست بکش؟

ٌ ش بی طاقت پرسیدو  .گیج حرف ٍای بریدٌ شد

 ٍنيا چی شد؟...چرا عيارتّ از دست دادن؟...کاىه بگّ فریبا- 

 .مبخنِد تنخی، چاشنی حرف ٍاش شد

ُ خاطِر ٍيین سکتُ کردٌ -  باجی ىیگُ، بُ ٍيُ گفتن آریایی بزرگ ِرشکستُ شدٌ؛ ب
ِمی کی بّد کُ خبردار نشدٌ باشُ، چرا؟ اِن شبی کُ خبرش بُ که شَر رسید، ...ُىردٌ

یک شبُ ...بنّایی تّ این عيارت بُ پا شدٌ؛ ٍيُ ىی خّاستن بدِنن حقیقت دارٌ؟
ُ طّری فّت کردٌ از اِن شب بُ بعد ٍيُ از ترس تنَاشّن ...دِست ِ آشنا فَيیدن چ

ُ دار ...کً کسی نبّد ِاسُ خّدش...گذاشتن با برادرش، پدر ٍرىزخان کارخّن
ُ ی پنبُ...بّدن ً دار...بزرگترین کارخّن ِکالتً ...اِن زىان تک بّدنّ اسً ِ رس

 .حرفش برِیی داشت...ىی کرد

 :با ىکحی بی تّجُ اداىُ داد

ُ خاطِر یُ تَيت ِ پاپّش اعداو شد-  از ترس آبرِشّن این جا رِ فرِختنّ یُ چند ...ب
ُ ی ِیالیی بزرگ...سامی رفتن یُ جای دیگُ  .ىنً اِنجا بُ دنیا اِىدو...یُ خّن

ُ ی اعداو ٍین صداداری  ٌ ش نکردو؛ فقط از کني ُ ٍای آخر تضعیف شد تّجَی بُ جين
 .کشیدو ِ دست ىقابه دٍان گرفتُ، از بَت چشً گرد کردو
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ً ٍاو پررنگ شد آریایی ...خّدش بّد. تصّیر ىرد جّان قدبننِد داخه عکس، جنّی چش
ُ ی عکس ٍا ابَت ِ اقتدارش ىشخص بّد. بزرگ، پدر تیيّرخان باِرو نيی شد . تّ ٍي

 .چنین ىردی اعداو شدٌ باشُ

 بقیُ چی شدن؟...پدر ٍنيا؟...اِن زنای تّ عکس؟...پدر ٍرىز چی؟- 

ُ ای باال انداخت  .شان

در این حد ىی دِنً کُ ...ىن نيی دِنً ىَرِ سرگذشت آدىای تّ اِن عکس چی شد- 
االنً کُ ىی بینی از آدىای تّ اِن ...بعد از ىرگ پدر ِ عيّش؛ تیيّرخان ٍيُ کارٌ شد

گفتن این حرفا تّ این عيارت قدغنُ، ٍيُ چیز فراىّش ...عکس، فقط چَار نفر ىّندن
 .شدٌ

ُ شّن ىردٌ بّدن. ِارفتُ بُ عقب تکیُ زدو . راست ىی گفت؛ آدو ٍای تّ اِن عکس ٍي
. چُ سادٌ فکر ىی کردو باید ًٍ سن پدر باشُ!...پس اِن پسربچُ، تیيّرخان بّد

ٌِ چاق ٍنّز زندٌ بّدن!...اِن عکس چَار نفرٌ!... پدر؟  !آژند ِ شاید ًٍ اِن ىرد قدکّتا

یُ نّجِّن ...باجی ىیگُ تیيّرخان سنی نداشت کُ پدرشّ جنّ چشياش اعداو کردن- 
بعد از پدرشً تياو تالششّ ىی کنُ تا عيارتّ ٍرطّر شدٌ پس ...چَاردٌ پّنزدٌ سامُ

اِن قدر تّ کارش ىّفق ىیشُ تا دِبارٌ ...ًٍ درس ىی خّندٌ ًٍ کار ىی کردٌ...بگیرٌ
تازٌ ...اِن عيارتً برای خّدشّ تازٌ عرِسش ىی سازٌ...این جا رِ بعد از چند سال ىی خرٌ

ٌ بخت شد  .عرِسی کُ سیا

 :عصبی رِی پاو کّبیدو ِ گفتً. بغ کردٌ سکّت کرد

 !ِا فریبا بگّ دیگُ- 
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شبی نبّد کُ خّاستگار نداشتُ باشُ تا تاج امينّک ...خانً خینی ىَربّن ِ خّشگه بّد- 
 .ِ تیيّرخان ردش کنن؛ اىا حیف کُ سرنّشتش این شد

خینی کً اِن شبّ یادو ىیاد؛ اىا عرِس ساعت دِازدٌ شب با یک صدای جیغ کُ بُ 
یک عدٌ ىیگن ...یک عدٌ ىیگن جنی شدٌ...گّش ٍيُ رسید برای ٍيیشُ دیِّنُ شد

آبرِریزی ...یکی  ًٍ ىی گفت نحسی این عيارت داىن اِنً گرفتُ...چیز خّرش کردن
باجی ىیگُ با مباس عرِس خّدشّ بُ . فکر ٍرکسی بُ ٍر راٍی رفت...بدی بّد اِن شب

 .در ِ دیّار ىی کّبیدٌ نيی ذاشتُ کسی بَش نزدیک بشُ

ٌ ی عرِس ِ . با تياو تنفرو از ىرد اِل این عيارت، دمً سّخت برای این بخت سیاٌ شد
 .داىادی کُ ىی تّنستن سال ٍا در کنار ًٍ خّشبخت زندگی کنن

تیيّرخان خینی بُ پای این عرِسی کُ حامت ...پیش ٍر دکتر یا ٍر دعانّیسی بردنش- 
یُ ىدت بردنش پیشش؛ اىا ...ٍرىزخان اِن سال ٍنّز خارج بّد...تعادمی نداشت ىّند

بعِد دِسال تاج امينّک دِبارٌ خّدش تیيّرخانّ داىاد ...بازو کسی دردشّ نفَيید
ُ ش ىی گفت این خاندان باید ِارجی داشتُ باشُ؛ دختر خه ِضعش نيی تّنُ ...کرد ٍي

ُ ای بیارٌ اسيش گٍّر بّد، از زیبایی دست ...عرِس دِو این خانّادٌ رِ یادىُ...بچ
 .پرغرِر ِ پرتکبر...کيی از ٍنيا نداشت

اِن چی شد؟ - 

ُ تر گفت  :اطراف رِ با ِحشت از نظر گذرِند ِ آٍست

ىی گفت شبا کسی براش شعر ...اِنً کُ بُ دِىاٌ نکشید کً آِرد ِ پا بُ فرار گذاشت- 
 .دیگُ ٍيُ ىطيئن شدن جنی شدٌ...ىی خّنُ

ً ٍاو ٍر محظُ گردتر ىی شد  .چش
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زیاد با کسی حرف نيی زد ...یُ آدو بداخالق تر...بعد از اِن تیيّرخان شد یُ آدو دیگُ- 
ٌ ی بچگیاو ...ِمی ِقتی َاو حرف ىی زد نُ نباید تّ کارش ىی اِىد تیيّر از ىردِنگی اسطّر

 ...بّد؛ ِمی

 .با شرو مبی گزید

ُ اش بُ راٍُ...االن از کحافت بّدن چیزی کً ندارٌ-  فرزاد ىیگُ ...ٍرشب بساط صیغ
ُ اش پاتّق  ...خّن

 :بی تفاِت ىیان کالىش پریدىّ گفتً

 ٍرىز کی برگشت؟- 

ُ زنک نشدٌ بّدو؛ اىا . فَيید بیشتر از حد بُ ىذاق ىن خّش نيیاد کً کناِر تَيینُ خام
شاید چّن خّدو با ...این چنین ىسایه دميّ زیر ِ رِ ىی کرد ِ حامت تَّع ىی گرفتً

آدو خــ ـیانـت کاری ىحه ىحيد چند ىاٌ صیغُ بّدو ِ دمً نيی خّاست با حرف یا 
ٍر چند ىن، نُ . ىرِری یاد گذشتُ بیفتً کُ با داشتن ىن، چشيش دنبال ىَرِ بّد

پس باز ًٍ دست ىریزاد بُ تیيّرخان کُ حداقه دِ ...دیّانُ بّدو؛ نُ چیزی کً داشتً
 .سال پای زنش ىّند

خیامشً از بابت ارجشً راحت بّد؛ فقط این ...ٍرىزخان از بچگی اِن ِر بزرگ شدٌ- 
کً ...بزرگ ٍيُ تیيّرخانُ؛ ٍيُ رِ سرش قسً ىی خّرن...چند سال رفت ِ آىد داشت

ٍرىزخان زىانی برگشت کُ تاج امينّک ...زحيت نکشید کُ االن دِبارٌ بُ این جا رسیدن
 .نااىید از ٍيُ بُ اِن ىتّسه شد تا یک ِارث براش بیارٌ

 !ِارث؟- 
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ٌ ش بّدو تا بنکُ سریع تر ...خندید. بُ سيتً چرخید از مبریز شدن صبرو کُ با خشً خیر
 .اداىُ بدٌ

 .ٍيُ ىیگن گنبرگ خانيّ فقط برای بچُ ىی خّانش، بعد از اِنً ِمش ىی کنن- 

فقط . اگر تياو داستان این بّد کُ بی خّدی پدر جّش ىی زد. آب دٍانً رِ قّرت دادو
 !ىن ًٍ از پسش برىی اِىدو...یک زائیدن بّد کُ

ٌ ای پرحرص ِ ىضطرب...از فکرو بُ خندٌ افتادو ىی دِنستً غیر از این بّدٌ؛ اىا . خند
 .باز ًٍ خّدو رِ گّل ىی زدو

ٌ ٍا شدٌ بّدو کُ فریبا ىتعجب ابرِیی باال انداخت رِ دستی بدی . حتيا شبیُ سکتُ زد
ُ خاطِر ٍيین بّد. بّد زِدتر از ىن تُ تّی قضیُ رِ . صددرصد تغییر ناگَانی ىَرِ ًٍ ب

تاج امينّکً فقط یک دختر ...فَيیدٌ تیيّرخان اٍه ازدِاج دِبارٌ نیست. درآِردٌ بّد
ناقص امعقه دارٌ کُ ٍیچ ارجی بَش تعنق نيی گیرٌ؛ این ِسط ٍرىزی ٍست کُ ًٍ 

 !گنبرگ نُ یکی دیگُ...جّانُ ًٍ تازٌ نفس

 تّ از کجا ىی دِنی؟- 

ُ ی زندگیش ...یعنی ٍيُ ىیگن؛ چّن ٍرىزخان اٍه زندگی نیست...باجی ىیگُ-  ٍي
ُ ٍا زیر دستشُ  .اِن ِرٌ؛ یکی از شعب

این رِ ىَرِ خّدش بُ ىن گفتُ بّد؛ حتی پدر ًٍ خبر نداشت ٍرىز ًٍ برای خّدش 
 .این جا آقا فقط تیيّرخانُ...اىا این جا نُ...کسیُ

کاش ٍيُ ىی فَيیدن ىَرِ میاقت زندگی با . چُ فکر ٍا در ىّرد ٍرىز بیچارٌ نيی کردن
 .چنین ىردی رِ نداشت

 .ِمی ىن ىیگً گنبرگ میاقت ٍرىزخانّ ندارٌ...ٍيُ بگن- 
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 .فَيید زیادی در شّک بُ سر ىی برو. بنند شد. بُ تيسخر مبخند ىضحکی زد

 .ٍنّز یُ عاميُ سّال دارو! کجا ىیری- 

ُ تر خً شد ه داد. بی حّصن ٍُ ُ ٍاو رِ بُ زِر با فشاری رِ بُ عقب   .شان

 .ىن چیز زیادی نيی دِنً...بگیر بخّاب ىَرِ- 

ٍيین طّر کُ یک خيیازٌ . کيی استراحت بُ ىغزو بد نبّد. بدِن ىيانعتی دراز کشیدو
 :بنند باالیی ىی کشید گفت

ُ ت ىیکائیه شاو بیارٌ...از صبح دارو فقط کار ىی کنً؛ دیگُ نا ندارو-   .ىیدو ِاس

ُ ای بُ ناو فرزاد در ذٍنً رِشن شد ٌ و؛ در این عيارت. جرق  .تنَا اىید ندیدٌ شد

 .بدٌ داداشت بیارٌ- 

ُ راٌ بُ گّش ٍاش شک کردٌ چرخید ً خیز شدٌ با . نیي ُ گاٌ بدنً کردو ِ نی بازٍِاو رِ تکی
 :ابرِیی باال رفتُ گفتً

 .ىی خّاو بیشتر از اینا بفَيً- 

ٌ و شد؛ تا بنکُ کيی بیشتر تّضیح بدو بُ در مّدگی زدٌ، چشً ِ . دست بُ سینُ خیر
 .ابرِیی رقصّندو

یا یُ پسِر پّنزدٌ سامُ ...پدر ٍنيا...ىحالً پدر ٍرىزخان چی شد؟ ىادراشّن...اِِو- 
ُ طّر این ٍيُ اىّامّ ادارٌ کردٌ؟  ...ىن کُ سن ِ سامً بیشتر بّد نتّنستً اىّال...چ

آخُ این بُ عرضُ ًٍ . مبً رِ ىحکً گاز گرفتً از این بی حّاسی کُ داشت گاف ىی داد
. تّقع چی رِ داشتً خدا عاميُ کُ خّدو رِ با تیيّرخان ىقایسُ ىی کردو. برىی گشت

ىن تازٌ دِسال ِارد جزئیات زندگی شدو؛ حاال تّقع جيع کردن اىّال پدر رِ ًٍ داشتً؛ 
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ٍيان چند تکُ زىین باقیياندٌ؛ شدٌ آینُ دقً کُ بُ چُ زخيی بزنً تا کسی ىتّجُ 
 !داشتنش نشُ

ُ و رِ گرفت کُ سری بُ تاسف تکان داد  .فریبا ًٍ نقش

 نگفتی چرا ىی خّای بدِنی؟! چی شد- 

 :ىظنّو شدٌ، سِر پایین زىزىُ کردو

 .ِمی االن بُ کيک برادرت احتیاج دارو...شاید یُ رِزی بَت گفتً- 

 .سر باال بردٌ یکَّ جدی شدو

 .تّ ِقتی این قدر اطالعات داری؛ اِنً حتيا تياو جیک ِ پیک این خاندانّ ىی دِنُ- 

 .ىّزیانُ تک ابرِیی باال فرستاد

 .با ًٍ بزرگ شدن...فرزاد ًٍ سن ِسال تیيّرخان ِ ٍرىزخانُ...ىی دِنُ- 

 .مبخند دندان نيایی زدو

 .پس حنُ؛ بگّ خّدش بیاد- 

ُ  کشید  :آخر تند پشت سر ًٍ گفت. پّفی سرساو آِر ِ خست

پسر زبر ِ ...این ٍيُ سال یکی از دِستای ِکیِه پدرش کيکش کردٌ تا رِ پا بشُ- 
ُ دار...زرنگی َاو بّدٌ ىحه فرزاد ارشد عيران . ًٍ ىَندسُ ِاسُ خّدش ًٍ تاجر ِ کارخّن

ٍر دِشّن کً سختی نکشیدن کُ بخّان زیر سّال ...ٍرىزخاَنً ىَندس صنایع...دارٌ
 .پس بی خّدی سّاالی بی خّد نکن...برن
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ٌ ش زدو ُ ی ذٍنً شد! ِ اىا ِکیه...مبخندی بُ این طرفداری طغیان شد . آژند اِمین گزین
ٌ ی ىن بُ کی اعتياد کردٌ بّد. ناىرد، ًٍ از تّبرٌ ىی خّرد، ًٍ از آخّر باید ! پدر بیچار

 .ٍرچُ زِدتر ىی دیدىش

ُ شّ نيی دِنً-   .فرزادو فکر نکنً کيکت کنُ...بقی

کّرسّی اىیدو دیدن فرزاد . مب زدو« چرایی»ناالن از این پرچانگی سر یک نیيچُ ىرد 
 .بّد

ُ ش ىَيُ... یکً زیادی ىعتقدٌ-   .ىحرىّ ناىحرو ِاس

 .خجامت زدٌ ىن ىنی کرد

 .چُ جّری بگً؛ تّ رِی ٍیچ دختری نگا نيی کنُ- 

 :با این حرف تند دستی بُ ىٍّاو کشیدو ِ گفتً

 .ىطيئن باش رِسری سر ىی کنً...ىنً دختِر ىعتقدی او- 

ُ ای کرد ٌ ی بنند دختران  .خند

ُ تری-  ُ ٍا ىی ىّنی؛ تّ از ىن بچ ِمی زد تّ برجکت ...باشُ ىیگً شاىتّ بیارٌ...ىحه بچ
 !ناراحت نشی ٍا

ُ ای پیرِز مب زدو  .باش

ٌ ی کافی بیست سامی ىطرح کردٌ بّد کُ جا برای فکرکردن بُ  سر شبی بُ انداز
 .اخالق ٍای برادر جانش نداشتً
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آخر سر با دست کشیدن رِی فکرٍای ِاٍیً درىّرد برادر دیدٌ نشدٌ فریبا، سریع بُ 
سيت کیفً رفتً ِ با برداشتن گّشیً ِ یک جفت جّراب بافت زخیً، دِبارٌ رِی تخت 

 .نشستً

اِل سّال ٍای ذٍنً رِ با یک حساب سرانگشتی ِ حدس در ىّرد ٍّیت تياو افرادی 
اسً آژند ًٍ دِرش یک . کُ اىرِز تّ عکس دیدو رِ تّ یادداشت ٍای گّشیً نّشتً

ٌ ش رِ از ىحيد بگیرو نيی خّاستً اِل . دایرٌ بزرگ زدو کُ بُ ىّقعش آدرس ِ شيار
 .کاری با گیج بازی ٍاو ٍیچ سرنخی از یادو برٌ

 .از سّزی کُ از زیر در اِىد؛ سریع جّراب بُ پا کشیدٌ تا گردن زیر پتّ خزیدو

ُ ای فکر کنً ٍنّز . غیر از یک خّاب راحت ِ بی دغدغُ، دِست نداشتً بُ چیِز دیگ
فرصت داشتً تا گنبرگ بشً ِ باعخ ِ بانی ىرگ پدر رِ بُ سزای عينش برسّنً؛ فعالً 

 .قبه از ٍر چیزی، احتیاج بُ زندٌ ىّندن داشتً

ُ خّد رِی ًٍ افتاد؛ حتی نای بنند شدن ِ خاىّش  پنک ٍاو از فشار سنگین خّاب خّدب
خّاب آمّد معنت فرستادو بُ ٍرىز کُ چرا چنین . کردن الىپ پرنّر باالی سرو رِ نداشتً

اصال چرا فریبا خاىّش نکرد؟ ...الىپ پرنّری برای یک اتاقک سُ در چَار نصب کردٌ
. غرٍاو تياىی نداشت کُ خارج شدو از دنیای اطرافً

*** 

 بخش ششً

بالفاصُ با نشستن ٍّاپیيا داخه باند فرِدگاٌ، با رِشن کردن گّشیً سیه پیاو ٍای 
ٍرىز پشت سر ًٍ رسید؛ از این کُ خّدش دنباميّن ىیاد ِ ِکی ىی رسً ِ از این قبیه 

پیاو ٍای این چنینی کُ ِادار بُ مبخند زدنً ىی کرد ِ دمً رِ بُ بّدن پر از ىحبتش گرو 
 .ىی کرد
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بُ . برای کً ىعطه شدن، جنّتر از فرزاد حرکت کردو تا زِدتر خّدو رِ بَش نشان بدو
قاىت بنند . ىحض برداشتن چيدان سبز رنگ کّچکً، بُ سيت سامن خرِج حرکت کردو

ُ ٍا بُ خّبی قابه تشخیص بّد . ِ خّش استیه ٍرىز از بین جيعیت ىنتظِر پشت شیش
ٌ ش شاد ِ بشاش بّد. با دیدنً دست باال بردٌ اشارٌ کرد  .چَر

 .قدو از قدو برنداشتُ با خارج شدنً از درب، سریع بُ سيتً پا تند کرد

 .سالو رئیس- 

ٌ ی رئیس . رئیس تکُ کالىش برای حرص دادن ىن بّد با این ِجّد ىن کشتُ ىرد
ُ ی چيدان رِ بُ دست گرفت. گفتن پر مبخندش بّدو با یک نگاٌ خیرٌ اِن پا این . دست

پا کرد تا رِبّسی کنُ کُ برای خالصی از ىعذب بّدن ِ خجامتش دست باال بردو تا بُ 
نگاٌ شادش پایین کشیدٌ شد ِ با ىکحی دست . یک دست دادن کّتاٌ رضایت بدٌ

فشار کيی بُ دستش ِارد کردو کُ اِن ًٍ با دست آزادش آراو . راستش رِ باال آِرد
 .با این حرکتً تياو ذِقش از دیدنً کّر شد. پشتً زد

ٌ ی بینيّن رِ نيی خّاد ِ برای از بین بردنش ٍيُ  ُ ی افتاد ىی دِنستً ٍرىز این فاصن
ُ ای فراتر از یک . االن ًٍ اگر رِیی ىی دید ىحکً بُ آغّشً ىی کشید. کار ىی کنُ رابط

ُ قدر . پسرعيّ یا یک دِست؛ ٍرىز بُ ىن ِابستگی پسری نسبت بُ پدرش داشت چ
ًٍ از این بابت تاج امينّک حرص ىی خّرد کُ با این سن ِ سال ٍنّز ًٍ بدِن ىن 

حتی زىانی کُ این جا زندگی نيی کرد رِزی نبّد کُ صدای ىن رِ نشنیدٌ . طاقت نيیارٌ
خیامش ٍيیشُ بابت بّدن ىن باید جيع ىی شد تا رِزش رِز بشُ؛ اىا . بُ شب برسّنُ

ىن با این ىَر ِ ىحبت ٍا خینی ِقتُ بیگانُ شدٌ بّدو ِ بیشتر از ٍيُ، این رفتاِر 
خشک شدٌ برای ٍرىز سخت بّد؛ ِمی باز ًٍ تحيه ىی کرد ِ از عيق ِجّد، ىحبتش 
رِز بُ رِز نسبت بُ ىن بیشتر ىی شد؛ شاید ًٍ بُ ٍيان ِابستگی برىی گشت؛ شاید 
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ُ چیز بّدو؛ ًٍ پدر ُ ی سنی کً براش ٍي ًٍ برادر ِ ...ًٍ چّن از بچگی با تياو فاصن
 .ًٍ یک حاىی

 .تیيّرخان...خّش اِىدی- 

ُ ی مبش آِرد تّ ذِقش خّردٌ بّد؛ . تشکر کّتاٌ ِ ىختصرو مبخنِد تنخی رِ گّش
 .حسابی

 .چشً ریز کردٌ سری بُ اطراف چرخّند

 فرزاد کجاست؟- 

 :ٍيراٍش بُ دنبال فرزاد بین جيعیت سر چرخّندو ِ با یک نیشخند گفتً

ُ بار شدٌ-  حاال حاال باید ىنتظرش ...اِن قدر با خّدش سّغاتی آِردٌ کُ درگیر اضاف
 .بيّنیً

بُ چيدان کّچک بین دستش اشارٌ کرد ِ با محن پرحسرت ِ . نگاًٍ کرد پرحرف
ُ داری گفت  :کنای

 .حداقه برای ٍنيا ىی آِردی...ىحه ٍيیشُ بدِن ٍیچی- 

ىحبت ِ ىَربانی ٍای بی ىّردش گاٍی بد . ٍرىز ٍنّز ًٍ طرفدار ٍنيا بّد. پّزخند زدو
ُ و راٌ ىی رفت نگفتً فقط برای تّ یک پیراٍن ِ یک ادکنن ىّرد . رِی اعصاب نداشت

ُ ت رِ آِردو نگفتً تا بعدش دِبارٌ پای ٍنيا رِ ِسط نکشُ کُ ٍنيا برای ىن ...عالق
 .خینی ِقتُ ىردٌ بّد

 .ٍنيا چیزی سرش نيیشُ- 

ُ ش ىی خرو؛ ىی دِنً خّشحال ىیشُ-   .خّدو از طرفت یُ چیزی ِاس
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ٌ ش  سکّت ىن ناشی از رضایت نبّد کُ دِبارٌ مبخند بُ مب ٍاش آِرد ِ نگاٌ شاد شد
ُ ش نشان ندادو تا بیشتر از این بُ رابطُ . رِ چرخّند فقط عکس امعينی بُ محن پرگالی

ٌ ی ىن ِ ٍنيا حساس نشُ در ٍيین حین فرزاد با سبد حيه چرخ داری کُ . بُ ًٍ خّرد
 .رِش پر از چيدان ٍای رنگی بّد بُ سيتيّن ىی اِىد

 !این جا رِ ببین- 

نگاٍش غیر از ىا زِو ىقابنيّن بّد، کُ ًٍ ىن ًٍ ٍرىز رد نگاٍش رِ گرفتیً 
ٌ ای زد...کُ ٌ ی ىسخر  .ٍرىز ًٍ ىحه ىن قرىز شدٌ تک خند

 .ِاسُ ىا جانياز آب ىی کشُ؛ بی ِجدان- 

با راست ایستادن دخترک کُ فرزاد از پشت ىیخکّب انداو بی نقصش بّد ِ با اِن 
ىانتّ کّتاٌ جذب قرىز زیادی بُ رخ ىی کشید این خّش ٍیکنی رِ؛ تازٌ ىتّجُ ىا شد ِ 

ٍرىز ًٍ بُ رِی خّدش نیاِرد ِ سّتی کشیدٌ، اشارٌ بُ . با سر سالىی بُ ٍرىز کرد
 .چيدان ٍای تننبار شدٌ رِی ًٍ کرد

 !ترکیُ رِ بار کردی آِردی- 

 .فرزاد با خندٌ، دستی بُ پشت گردنش کشید

ٌ و ىی کردن-   .نيی آِردو باجی ِ فریبا بیچار

قبه از بُ آغّش کشیدنش؛ ٍرىز ىات زخً ِ صّرت باد کردٌ ...با نزدیک شدنش
نگاٍش ىتعجب، رِ بُ ىِن خّنسرد کُ . کبّدش شد کُ از دِر زیاد جنب تّجُ نيی کرد

 .دست بُ سینُ کناری ایستادٌ بّدو سر خّرد

 !بّکس رفتُ؟...چُ خبرٌ- 
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ُ ی دست ىنُ کُ بیشتر از این اداىُ نداد؛ فقط با سر تاسف خّرد ىن ًٍ . فَيید ضرب
ٌ ی فرزاد ِ نگاٌ پرسّال ٍرىز نکردو ً ٍای آزرد بُ سيت درب خرِجی . تّجَی بُ چش

 :رفتً ِ صدا بنند کردٌ از پشت سر گفتً

. زِد باشید- 

*** 

 :با ٍيان ژست دخترُکشش چرخی بُ سّئیچ دادٌ استارت زد ِ گفت

 .برای اِمین بار سفرت خینی طّالنی شد- 

 .نفسی از رِی خستگی تياو، بیرِن فرستادو

 .دميً کً تنگ نشدٌ بّد. دست خّدو بّد زِدتر ىی اِىدو- 

ً نگاٍی بُ این اعتراف نیً بندو مبخند زد ٍرىز زیادی ىن رِ . از تّ پارک خارج شدٌ با نی
 !درِغً مّو داد...ىی شناخت

ُ چیز اىن ِ اىانُ-  این ...قرار ىالقات با شرکت پرتّ رِ گذاشتً ِاسُ اِىدن خّدت...ٍي
ىَندس عطارو زیاد سراغتّ ىی گرفت؛ ...ٍفتُ فقط چند باری بُ کارخّنُ ِ انبارا سر زدو

 .نگفتً کجا رفتی کُ دِبارٌ سر ساختن برجای دبی بَت گیر ندٌ

 ىَتاب چی؟...خّب کاری کردی- 

ٌ ای گفت ُ رِ دستی زیر بینی کشید ِ با مبخند کج شد  :خیرٌ بُ رِب

ٍيین جّری کُ گفتی خّب ...بدقنق بازی درآِرد این دختر؛ با کنی گریُ زاری- 
ُ شً تا آخر این ىاٌ ىَنت خّاست تا خامی کنُ؛ ىنً گفتً باید ...ترسّندىش خّن

 .تیيّرخان بیاد
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باالخر صدای نفس پرحرص فرزاد کُ از اِل ىسیر سکّت کردٌ بّد از پشت سر شنیدٌ 
 .تّجَی نکردو! حاال سر ىخامفت با ىن، دمسّز ىَتاب ًٍ شدٌ بّد. شد

. بُ غیر از اِنجا جایی رِ ندارٌ. یکً دیگُ سربدِنش؛ ِمی نذار از اِن خّنُ برٌ- 
ُ ش پیدا کنی...نيی خّاو از این بدتر بشُ گفتً دیگُ . ببین ىی تّنی یک کارو ِاس

 .باٍاش کار نيی کنً

ُ ای گفت ِ با مبخندی اداىُ داد  :بُ تایید از حرفً باش

ُ قدر خّشحال شدو-  ٍيُ رِ تّ شرکت شیرینی ...نيی دِنی ِقتی شنیدو بردین چ
 خّبُ یُ قدو نزدیک شدی بَش، نُ؟... دادو

یک محظُ از آینُ بغه چشً تّ چشً فرزاد شدو کُ از شدت حرص فکش ىنقبض شدٌ 
ىتّجُ زیِر نظر داشتنش شد کُ بدِن چشً گرفتنی ! این فرزاد، فرزاد سابق نبّد. بّد

 :پرحرص ىیان کالو ٍرىز پرید ِ گفت

 .برد بازی رِ قبّل نکردیً- 

ُ ش سکّت ناگَانی کرد . ٍرىز در ٍيان حال ىاندٌ؛ ىتفکر در حال تجزیُ ِ تحنیه جين
ُ ی جنّ رِ بُ فرزاد گفت  :یک دفعُ مبخندش ىحّ شدٌ از آین

 !یعنی چی؟- 

 :با بی تفاِت ترین محن ىيکن کّتاٌ ِ ىختصر گفتً

ِمی بدِن سِر گنبرگ ! تا بعضیا دِر برندارن! حاال بَت ىیگً چرا...اِن برد ىال ىا نبّد- 
 .االن شرط کردو

 .ىستاصه یک نگاٌ بُ فرزاد کرد تا بنکُ اِن تّضیح بدٌ. بَتش دیدنی بّد
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 !تیيّرخان قرارٌ قيار کنُ با قارداش؛ سر اىّال ِ گنبرگ خانً: فرزاد

 .عصبی شدو. خّدخّری ىی کرد. حرفی نزد. دست ٍاش بُ شدت دِر فرىان قفه شد

 نکنُ دل دادی بُ دختر کَکشان؟!...ِاسُ تّ چُ فرقی ىی کنُ؟- 

ُ ای بُ طرفً چرخّند ُ رِ داد ِ . سرش رِ چند جانی نفس پرصدایی کشیدٌ، نگاٌ بُ رِب
 :گفت

رسيش نیست کُ سرش ...اىا تّقع داشتً بًَ بگی؛ گنبرگ االن زن ىنُ...دل ندادو- 
 اصال قارداش ِاسُ چی ىی خّادش؟...این کُ ىی بری  ًٍ شکی نیست. قيار کنیً

 .نيی خّاستً حرفی کُ ٍيیشُ از گفتنش بُ حد جنّن ناراحت ىی شد؛ بزنً. اخً کردو

ُ قدر ىردِنگی کرد در حقت! زنت-   !فراىّش کردی؟ کَکشان چ

ً ٍای آبی رنگش ىّج غً ِ انتقاو گرفت نگفتن ىن؛ . اصه کالىً رِ گرفت کُ دِبارٌ چش
ُ خاطِر کيتر درگیر شدنش بّد گنبرگ برای ٍرىز کافی بّد تا ِارد این بازی بشُ؛ . فقط ب

خّاست مب بُ تّجیُ باز . ای کاش رِزی ىی فَيید کُ قصد نابّدیش رِ نداشتً
 :دست باال بردٌ، یک کالو جدی گفتً...کنُ

ُ شً با ىن... ِقتی اِن زىینای پدریتّ ازش گرفتی بی چّن ِ چرا طالقش ىیدی-  ... بقی
 .بیشتر از این حق درگیر شدن ِ پرسیدن نداری. از اِمً قرارىّن ٍيین بّد

ٌ رِ شد ِ با درىاندگی نامید ُ ای نگاًٍ کرد، دِبارٌ ٍيان ٍرىز خند  :محظ

 .فعال کُ قارداش از ىن عاشق ترٌ- 

ٌ ش مبخند نزنً؛ اىا با دیدن مبخندو بُ  خّدو رِ خینی کنترل کردو تا بُ محن ىسخر
 .خندٌ افتاد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  273  

ٌ تً اِن ِر جا گذاشتی-   .گفتً ٍيّن یُ ذرٌ خند

ُ ی کتً بیرِن کشیدو  :در حال رِشن کردن جدی شدٌ پرسیدو. سیگاری از گّش

 کاری برای زىینا کردی؟- 

 .سری تکان داد

 ...زرنگ تر از این حرفاست، ىیگُ ٍیچی نيی دِنُ...خّدشّ ىی زنُ بُ اِن راٌ- 

 .پّزخند زدو ِ پکی بُ سیگار

 ٍیچی نيی دِنُ کُ اىضاش پای سندٌ؟- 

 .ىیگُ کَکشان ٍرچیّ داشتُ دادٌ بُ شيا- 

 !دخترک بی چشً ِ رِ؛ خّنُ باغ رِ فراىّش کردٌ بّد. ابرِیی بُ تيسخر باال فرستادو

 .تالشتّ بکن، نشد خّدو بُ زِر ازش ىیگیرو- 

فرزاد بی طاقت از این سکّت طّالنیش، خً شدٌ بُ جنّ، گردنی بُ سيت ٍرىز کج کردٌ 
 :گفت 

نشدی غیرتی !...ىخامف قيار سر زنت نیستی کُ حاال فراىّش کردیّ ىی خندی- 
ُ ش؟ ُ تُ!...ِاس  !خّبُ ٍنّز اسيش تّ شناسناى

ً زىان بعِد تياو شدن این نطق عریض، بین ىن ِ ٍرىز نگاٌ ىتعجبی رد ِ بدل شد ٍ. 

ُ ىّن رِ داشت یا ِاقعًا زیاد تغییر کردٌ بّد؟ آدىی کُ ! فرزاد قصد برًٍ زدن رابط
 !ٍيیشُ ىخامف ٍرىز ِ کارٍاش بّد، حاال دو از غیرت ٍرىز ىی زد؟
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چنان با پرت کردن سیگاِر بین دستً بُ بیرِن، بُ سيتش کج شدو، ترسیدٌ عقب 
 .کشیدٌ ببخشیدی گفت

ُ ت ىیاد داشتُ -  غیرتّ فقط باید رِی خّاٍر ِ ىادرت یا ٍر اسً کّفتی کُ تّ شناسناى
ُ  ًٍ داشتُ باشی کُ با یک خً شدن، نگاٍت ...باشی؟ نباید رِی ناىّس یکی دیگ

ُ ش نشُ ُ ش ِ سایز باالتن ٌ ی پایین تن غیرتّ، تّ این جّری ىی بینی؟ این کُ !...خیر
ىی خّاد حقشّ از اِن بی ِجدان بگیرٌ بی غیرتیُ؟ پدر ىادری پای سفرىّن نبّدٌ؛ ِمی 

اِن قدری بارىّن ٍست کُ بفَيیً ِکی ِ کجا باید غیرتيّنّ خرج کنیً کُ نیازی بُ 
 .نصیحتای صد ىن یُ غاز تّ نداشتُ باشیً

ُ ی چشيش چین افتاد. رنگش بُ سرخی زد بُ زِر داشت . ٍرىز ابرِیی باال دادٌ گّش
ُ ی بنندش رِ ىی گرفت  .جنّی قَقَ

کاری ىی کنً فرزاد، کُ اِن ِر ...ىن بعد ببینً کنایُ، تیکُ یا ٍرچیزی شدٌ ِرد زبّنت- 
 .صّرتت ىحه این ِری بشُ

تا آخر ىسیر دیگُ . اخً کردٌ رِ گرفت، باز ًٍ بُ یادش آِردو کُ این طّر کینُ کردٌ بّد
ٍرکداو بُ . حرىت بین ىن ِ فرزاد ریختُ شدٌ بّد. بُ جَنً کُ ناراحت شد. حرفی نزد

ٍر نحّی قصد کّبیدن اِن یکی رِ داشتیً؛ ٍر چند باز ًٍ دِست بّدیً ِ ٍّای ًٍ 
 .رِ داشتیً

ٌ ای . جنّی عيارت تک بّقی زد با ِارد شدن بُ داخه باغ، پّف ناالن ِ حرص خّرد
 .ٍرىز با مذت از این کالفگی بُ خندٌ افتاد. کشیدو

ُ ای؛ ِمی عيُ رِ کُ ىی شناسی-  ُ ش، داىادش اِىدٌ...ىی دِنً خست  !عزیز ُدردِن

 .البد فکر ىی کرد با ٍر اشارٌ دمتنگ ٍنيا ىیشً. داىاد رِ از قصد کشید
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 .سری بُ تاسف تکان دادو 

 .کاش نيی ذاشتی- 

 .پارک کردٌ بُ سيتً چرخید

تیيّرخان شيا رِ نيی دِنً؛ ِمی ىن یکی کُ دمً مک زدٌ بّد ِاسُ یُ دِرٍيی - 
 .خانّادگی

 ***

ٌ ی  ُ ش، در سيت ىن تّسط ىیکائیه باز شد ِ صدای خراشید بُ ىحض تياو شدن جين
 .خشکش با محن شادی بُ گّش رسید

 .خّش اِىدید آقا- 

. از رفتار ىیکائیه حسی بًَ دست داد کُ انگار سال ٍاست دِر از ِطن ِ زادگاًٍ بّدو
ٌ او دست باال بردٌ،  ٍرىز از این حرص بی صدا، خدا بگذرِن بنندی گفت کُ با چشً غر

ً ِار زِدتر پیادٌ شد  .فرزاد ًٍ طبق ىعيّل ىنتظر بّد تا اِل ىن پیادٌ بشً. تسنی

ٌ ی باغ  ُ ٍای چراغّنی شد بُ ناچار نفس پرصدایی کشیدو ِ دِبارٌ کالفُ نگاٍی بُ ریس
ً انگیز ِ تاریِک شِب باغ رِ پر از نّر ِ رِشنایی کردٌ بّد خستگی ِ . کردو کُ فضای ٍِ

 .تنش این ٍفتُ، با یک ىَيانی دِرٍيی عيُ کاىِه کاىه ىی شد

ٍيین کُ از ىاشین پیادٌ شدو؛ پشت بندش صدای باز ِ بستُ شدن در سيت فرزاد ًٍ 
ٌ ای از کنارو گذشت تا بُ کيک فرزاد برای بردن . بُ گّش رسید ىیکائیه با سالو دِبار
ٍرىز ًٍ بدِن کً شدن مبخندش کنارو قدو برداشت تا با ًٍ بُ باال . چيدان ٍا برٌ

 !طّری ِانيّد ىی کرد کُ انگار قرارٌ از دستش میز بخّرو. بریً
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ُ ٍا، درب چّبی عيارت پرصدا باز شد باجی تند ِ فرز با اِن قدو ٍای . نزدیک پن
ٌ ای نفس  دردىندش بیرِن پرید ِ بُ سيتيّن پا تند کرد ِ یک بند ًٍ بدِن ذر

 :ىی گفت

ُ تّن تنگ شدٌ بّد...سالو آقا-  صبر کنید تا اِل بترکُ چشً بخینّ حسّدِ ...دميّن ِاس
 ...بد؛ تا ناکار کنً ٍرچی دشينّ شیطّنّ اجنُ رِ

دِد اسپند بین دستش زِدتر بُ ىشاىً خّرد کُ صّرت جيع کردٌ، دست باال بردو تا 
 .نزدیک تر نشُ

 ...جنّتر نیا- 

ُ ٍا بَت زدٌ ایستاد بدترین دِدی کُ این سردرد معنتی زِدتر بَش ِاکنش . رِی پن
 .نشان ىی داد

 :با تشری رِ بُ باجی گفت. ٍرىز سریع دستيامی ىقابنً گرفت تا بینیً رِ بگیرو

ُ ش خّب نیست...باجی ببرش تّ-   !نيی دِنی آقا ىیگرن دارٌ این دِدا ِاس

 .تازٌ دِزاریش افتاد کُ دستی ىحکً بُ صّرتش کّبید

 .خدا ىرگً بدٌ آقا، رِو سیاٌ یادو نبّد- 

 .خدا نکنُ باجی- 

کال یادش رفت کُ ىایی . گه از گنش شکفت با صدای پسرش کُ از پشت سر ىا اِىد
از این . نگاٍش پر از دمتنگی شد. ًٍ این پایین ىنتظر بردن اِن ظرف اسپند ایستادیً

ٌ ٍایی کُ فقط تّ این خّنُ باجی بند بّد داشتُ باشُ ِ فقط ًٍ نصیب فرزاد ِ فریبا  نگا
ٌ ٍای ىادرانُ  .ىی شد؛ نگا
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 .امَی قربّنت بشً ىادر- 

 .ظرف رِ پایین پاش گذاشت تا دستش برای بُ آغّش کشیدن پسرش باز باشُ

با نّک . سری بُ تاسف تکان دادو ِ با ٍيان دستيال رِی صّرت از کناِر باجی گذشتً
ُ ٍا برگشت. کفش رِی ظرف زدو تا بنکُ دِدش کيتر بشُ تازٌ . با صدای بدی رِی پن

 .حّاسش جيع ىا شد

 .تّ ًٍ برِ پیش پسرت...بگّ یکی از دخترا بیاد جيعش کنُ- 

 .تّجَی نکرد. باز دستی بُ صّرتش کّبید کُ صدای ىعترض فرزاد بنند شد

 .دمتنگی ٍّش ِ حّاس نيی ذارٌ ِاسُ آدو...شرىندٌ آقا- 

 .برِ باجی، بیشتر از این حرصش ندٌ- 

ىی دِنستً ٍيین کُ . حتيًا فرزاد اِن پایین سرخ ِ سفید شدٌ برای رفتار ىادرش
دستش بُ دٍانش رسید قصد رفتن از این خّنُ رِ کرد؛ ِمی باجی اٍه دل کندن از ىا 

ُ پای ىا کً غصُ ًٍ . نبّد باجی ًٍ گرٌ خّردٌ بّد بُ سرنّشت آدو ٍای این خّنُ ِ پاب
 .باجی ىادر ىن ِ ٍرىز ًٍ بّد. نخّرد

 :ٍرىز درب رِ باز کردٌ با مّدگی تياو، تعظیً کّتاٍی کرد ِ گفت

 .اینً عيارت خاکستری رئیس- 

ٌ ای بَش رفتً تا دست بردارٌ فکر نيی کردو در این حد دمتنگ شدٌ باشن کُ . چشً غر
ُ ی ًٍ رِ با تیر ىی زدن برسُ  !کار بُ چراغّنی که باغ ِ دعِّت ىَيان ٍایی کُ سای
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از صدای ىّسیقی ِ رفت ِ آىد ٍایی کُ بین ىستخدو ٍا بّد، نفسی از سر آسّدگی 
با دادن پامتّو بُ خدىتکار ایستادٌ، رِ بُ . سامن ىجاِر رِ انتخاب کردٌ بّدن. کشیدو

 :ٍرىز گفتً

ُ ای ِاسُ نبّد ىن بیار-   .تّ برِ یُ بَان

ً ٍاش تّ کسری از جانیُ گرد شد ُ ٍا رفتً تا بُ اتاق . چش قبه از ٍر اعتراضی بُ سيت پن
 ...دنجً برسً کُ

 ...آقا اِىدن- 

آخ کُ ىحه برادرش چاک دٍان ...معنتی مب زدو؛ بُ این دخترک سر بُ ٍّا ِ فضّل
 .قرص ِ ىحکيی نداشت

عيُ بُ ٍيراٌ . برگشتً تا با تشر یا حرفی ساکتش کنً؛ اىا دیر کُ بُ قانع شدن نرسید
 .آژند از سامن ىجاِر بیرِن اِىدن

ٌ ی ٍرىز . یک قدو پایین گذاشتً تا دمیه رفتنً رِ خّدو بیارو ً نگاٍی بُ اشار عيُ با نی
 :پرگالیُ گفت. دستً رِ زِدتر خّند

ُ خاطِر تّ اِىدن، ىی خّای بری؟-   !ب

 .اجازٌ بدٌ تاج امينّک عزیز- 

ٌ ی اژند بّد کُ بیشتر از ٍيُ درکً ىی کرد با چند قدو کنارو ایستاد ِ با . صدای پرخند
ُ ای گفت  :پچ پچ آٍست

 !ٍنيا ًٍ نیست...بیا خّدتّ نشّن بدٌ بعد برِ- 
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ٌ ای ًٍ جز قبّل کردن نداشتً نيی خّاستً . بّدن ِ نبّدن ٍنيا اصال ىًَ نبّد؛ اىا چار
نگاًٍ بُ سيت ٍرىز کشیدٌ شد؛ . بیشتر از این بَانُ دست این خاندان ىفت خّر بدو

اگر ىن نيی رفتً صددرصد ٍرىز ًٍ ىیان این جياعت . ىنتظر تایید ىن ایستادٌ بّد
 .ظاٍر نيی شد

ً نگاٍی بُ فریبا کُ صد حرف پشتش داشت کُ یکیش بعدًا خدىتت ىی رسً بّد با  با نی
ُ ٍا پا تند کرد. اکراٌ پایین اِىدو عيُ . دخترک رنگ پریدٌ با سری پایین، زِدی بُ زیر پن

ُ ٍاو ِ خً شدن ىن، از پیشانیً بـ  با دمتنگی زِدتر بُ طرفً اِىد ِ با گرفتن شان
ُ ی ىحکيی زد  .ـّس

ُ قدر الغرشدی؟...عيُ فدات-   چ

ُ ای رضایت دادو ٌ و رِ خّردو ِ بُ یک خدا نکن  .خند

ىی دِنست از قرار، از این سبک سری ٍا خّشً نيیاد کُ با خیس کردن صّرت ِ 
ُ ٍای آبداری، ابراز دمتنگی کنُ*بّ ىراعات ىی کرد؛ فقط حرف ٍایی ىی زد کُ اصال . س

 :اژند ًٍ با دست پشتً زد ِ با مبخنِد پیرِزی گفت. بَش نيی خّرد

 !فَيیدو چی کار کردی- 

 !دست فکّری درد نکنُ- 

 .مبخندش کاىال کج شد

 نباید بًَ ىی گفتی؟...کاىالً خّدتّ بدبخت کردی- 

 .پّزخند زدو

 .بعدًا صحبت ىی کنیً- 
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. بی تّجُ بُ حرص نگاٍش، با عيُ ِ ٍرىز بُ سيت سامن رفتیً

ٍيین کُ بُ خّدو اِىدو، دیدو با نزدیک بُ ٍفتاد ٍشتاد نفر فقط سالو ِ حّال پرسی 
ُ ی پدر گرفتُ تا فالن کس کُ اصال شناختی ازش . کردو؛ بقیُ کُ بياند از کّچک ترین خام

ٍيُ ٍيان ىگس ٍای دِر شیرینی بّدن کُ فقط ىّاقع ضرِری پیداشّن . نداشتً
افتخار ىی کرد دِبارٌ در . تاج امينّک با مذت ِ غرِر ىن ِ ٍرىز رِ برانداز ىی کرد. ىی شد

 .این جایگاٌ قرار گرفتیً کُ با عزت ِ افتخار ستایشيّن ىی کنن

با تياو شدن این سالو عنیک ٍا ِ دِر شدن افراد، ىجنس بُ حامت اِل برگشت ِ 
خبری . ىجنس ٍای تاج امينّک فقط بر ىبنای فخرفرِشی بّد. آٍنگ ىالیيی پخش شد

ٌ ٍای خاص نبّد ٌ ی . از رقـــص ٍای دِنفرٌ یا رقصند ُ ی سامن یک نّازند فقط گّش
ٍيُ، . ىًَ دیدِن ىن ِ ىرد داشتن این عيارت بّد. پیانّ ىی نشست ِ ىی نّاخت

ُ ای یا دِ نفری پر شدٌ  ً صحبت خّدشّن رِ پیدا کردٌ بّدن ِ ٍر قسيت سامن دست ٍ
ُ ای ایستادیً تا ىحه بقیُ پذیرایی بشیً. بّد کارکنان جدیدی برای . ىن ِ ٍرىز ًٍ گّش

 .اىشب استخداو شدٌ بّدن

 تّ این جایی؟..ٍرىز عزیزو- 

ُ ای کُ بی نَایت آشنا بّد چرخیدو ٍرىز ىعذب مبخند کج . کنجکاِ با صدای نازک دختران
ٌ ای بَش زد ِ ناىحسّس قصد باز کردن دست دخترک رِ از دِر بازِش داشت  .شد

 گنبرگ تیيّرخانّ دیدی؟- 

 ...نُ ٍنّز- 

ىتعجب از این ٍيُ تغییر، تک ابرِیی باال فرستادو کُ ٍرىز بیشتر خجامت ! گنبرگ
اگر اسيش رِ نيی گفت بی شک فکر ىی کردو یکی از دِست دخترٍای ٍرجاییش . کشید
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رِ برای بزو اىشب دعّت کردٌ؛ اىا این دختر عزادار دِر از تصّراتً از دختِر کَکشان 
 !بّد؛ ٍر چند با تياو دِنستن از تياو زیرآبی رفتن ٍاش

 :ٍرىز صاف ایستادٌ، رِ بُ ىنی کُ قفِه آِیزی دخترک شدٌ بّدو، گفت

ُ طّر ندیدیشّن-   .ىعرفی ىی کنً تیيّرخان!...چ

ٌ ی ٍرىز چرخّند ٌ ٍای دست ٍاش باز . سری بُ اشار خّد بُ خّد دٍانش ٍيراٌ با گر
ً ٍاو، آبی در دٍان قّرت داد. سرتاپاو رِ از نظرگذرِند. شد ٌ ی چش سست شدنش . خیر

ٌ ٍا رِ بُ خّبی ىی شناختً. رِ حس کردو خشک شدٌ بّد ِ شاید ًٍ ُگر ! ىن این نگا
 !گرفتُ بّد

خّدش رِ . گفت« گنبرگی»ٍرىز ًٍ از این خیرگی زیاد خّشش نیّىد کُ با تشر 
ِ جّرکردٌ دست باال آِرد  .جيع 

 .آخُ آخُ خینی جِّن ٍستین...یکً ٍّل شدو...سالو تیيّرخان- 

ٍرىز ًٍ خیامش راحت شد کُ . پّزخندی بُ این دستپاچگی ِ چَرٌ عّض کردن زدو
 !اىا ىطيئنًا نیت ِ نگاٍش غیر از آن نبّد. نفسی آراو فّت کرد

 !جّان ِ ىتعَد- 

مبخند . سرتاپاش رِ تحقیرآىیز نگاٍی انداختً کُ دست انداختُ بُ ٍرىز بیشتر چسبید
ُ ای»کجی زد ِ برای از دستُ ننداختن خّدش  گفت ِ با ٍّل زدگی آشکاری رِ « اٌِ بن

 :بُ ٍرىز گفت

 .عزیزو بریً با ًٍ برقصیً- 

ٍرىز ىردد نگاٍی بُ جيع خانّادگی انداخت تا ىخامفتی کنُ؛ اىا گنبرگ زِدتر دستش 
دِ دقیقُ بعد ًٍ آٍنگ ىالیً بُ دستّرش، جاش رِ بُ . رِ کشیدٌ بُ ِسط سامن برد
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پچ پچ ٍا ِ . داد کُ باعخ چرخش سرٍا ِ بَت ٍيُ شد (dance)یک آٍنگ دنس
ٌ ٍای ىتعجب شرِع شد حق ًٍ داشتن، ٍيین چند رِز پیش بُ ىراسً پدرش . نگا

ً کً دختر ِ پسرٍای جّان ًٍ دِ بُ . دختر کَکشان برای ٍيُ آشنا بّد. دعّت بّدن ک
 .دِ بَشّن ىنحق شدن

با این کُ رقـــص آراىی داشتن؛ اىا پیراٍن کّتاٌ زرشکیش با ٍر چرخش بیشتر باال 
ُ ش کاىالً بُ خّدش چسبّندٌ بّدش ُ ی دکنت . ىی رفت ِ ٍرىز برای دیدٌ نشدن باال تن

ٌ ش رِ چند برابر کردٌ بّد ً ٍاش، جذابیت چَر ُ ی سیاٌ چش با . رژمب زرشکی با سای
ٍرىز با تياو آزادی فکری . دیدنش خیامً راحت شد کُ ٍرىز ٍیچ ِقت عاشقش نيی شد

ٍيیشُ دخترٍای سادٌ ِ . ِ فرٍنگی کُ داشت، چنین دخترٍایی ىّردپسندش نبّد
بازیگّش رِ دِست داشت؛ ِمی قارداش حق داشت چنین دختری چشيش رِ گرفتُ 

 !پّزخند زدو؛ حتی حرىت خاک پدرش رِ نگُ نداشت. باشُ؛ یکی عین خّدش بّد

ٌ و کُ چنین دختری داشت-   .حیف رفیق پرپر شد

ُ ی آژند جّاب دادو ً نگاٍی بُ صدای پرغص  :بدِن چرخش سر یا نی

 !چی شد حاال؟ طرفدارش بّدی- 

 .آٍی کشید

 نرفتند خّد ِمی بردند با زِر/ بُ قبرستان رِی بینی بسی گّر- 

ُ ای را ُ ای را/ بکن بیرِن زدل ٍرکین  کدر ىنيا زجَه آئین

اىشب زیادی بُ خّدش رسیدٌ بّد پیرىرد . مبخند زد. برزخی بُ سيتش چرخیدو
 .خّش تیپ
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این دخترو از ٍيّن ...بس کن سَیه، کُ تخً سگ شرف دارٌ بُ داشتن چنین دختری- 
 .پدرٌ

. خارج از تحينً، از این فرصت سرگرو شدن ٍيُ؛ بدِن تّجُ بُ آژند از سامن بیرِن زدو
 .بُ درک کُ مبخند ٍای معنتیش رِ ىداو تکرار ىی کرد

*** 

سر خً کردو برای پیدا کردن . رِی اِمین پنُ، صدای جرِبحخ ریزی نظرو رِ جنب کرد
 .صدا کُ صدای فرزاد بنندتر شد

ُ ش بعدش چی؟-   ببرو ِاس

 .فریبا با امتياس سینی پر از غذایی رِ بیشتر بُ ٍه داد. دستی کالفُ بُ صّرتش کشید

 .قّل ىیدو آخرین بار باشُ؛ فقط این بارِ ببینش...ببر دیگُ داداشی- 

 .فرزاد باز ًٍ سینی رِ پس زد

 جّاب تیيّرخانّ چی بدو؟- 

ٌ ی فریبا، صدا بنند کردٌ ! جّاب ىن رِ ٌ ای»قبه از اصرار دِبار گفتً کُ ٍردِ از « چُ خبر
 .جا پریدن

 :رِ بُ فرزاد گفتً. فریبا دست ِ پاش رِ بیشتر جيع کرد

 این غذاٍا ىال کیُ؟...چی شدٌ فرزاد؟- 

ُ تر شد  :با نگاٌ تّبیخ گری رِ بُ فریبا گفت. کالف

 .ٍیچی، ىی ترسُ ِاسُ خانً غذا ببرٌ؛ ىیگُ ىن ببرو- 
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ُ قدر ٍنيا ترسناک بّد کُ این دخترک ًٍ ازش ىی ترسید ِ امتياس ىی کرد بی تفاِت ! چ
 :قدو باال گذاشتُ گفتً

 .اِنً بذار پشت در سریع برگرد...ٍيین یک بارِ ببر- 

ٌ ی ىن ىی برد خّدو خدىتش ىی رسیدو ٌ ی این . اگر غیر از اجاز جزِ قّانین گذاشتُ شد
بُ ٍیچ عنّان، نُ ىیکائیه نُ فرزاد حق بردن غذا یا کيکی بُ ٍنيا رِ . خّنُ بّد
ٌ ش پیش ٍيُ ظاٍر ىی شد؛ . نداشتن ٌ ی کافی با ٍيان یک بند پیراٍن ىسخر بُ انداز

ُ ش ببرٌ  !چُ برسُ فرزاد ًٍ فیضی از انداو نداشت

ُ و ىحسّب ىی شد. پّفی کشیدو  .ىتاسفانُ اگر ٍيسری نبّد؛ ٍنّز دختر عي

 ***

ىیه شدیدی بُ یک دِش آب گرو داشتً، بعد ًٍ یک استراحت ىفصه؛ اىا فعالً بُ 
پیراٍن ِ شنّار کتان ىشکی از کيد . درآِردن کت ِ شنّار دست ِ پا گیرو رضایت دادو

ُ ای بُ در . بیرِن کشیدو ِ با پرت کردن رِی تخت، اِمین دکيُ پیراٍنً رِ باز کردو تق
ٌ و برای فریادی با دیدن عيُ بُ نفس پر . خّرد ِ یک دفعُ در باز شد دٍاِن باز شد

ٌ ش کُ آٍستُ . صدایی ختً شد بی تّجُ ىقابه آینُ ىیز آرایشی ایستادو ِ زیر نگاٌ خیر
ُ ٍا رِ باز کردٌ پیراٍن رِ درآِردو  .داخه شد ِ رِی تخت نشست یکی یکی دکي

ُ ت؟-   داری ىیری خّن

ٍيین طّر کُ پیراٍن رِ از . باز ًٍ شرِع شد؛ سّال ٍایی کُ ٍیچ ِقت جّابی نداشت
 !انعکاس مبخندش ًٍ حس شدنی بّد. رِی تخت برداشتً سری بُ تایید تکان دادو

ً ترٌ-  ُ و ىَ  .با این کُ دِست داشتً یکً دیگُ بیشتر بيّنی؛ ِمی خّشحامی ٍنيا ِاس
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ُ ی اِل خشک شد شيردٌ شيردٌ، ! خّدش رِ بُ اِن راٌ ىی زد. دستً رِی بستن دکي
ٌ ی نگاٌ شادش جدی گفتً  :خیر

 .ىیرو آپارتيان خّدو تا این ىجنس کّفتی تيّو بشُ- 

 پس دیدن ٍنيا چی؟- 

 .پشت پارتیشن رفتً تا شنّارو رِ عّض کنً

 .ٍنيا اگر ىی خّاست خّدش اىشب ىی اِىد- 

 .صداش عصبی ِ پرحرص بنند شد

بیاد جنّی این جيعیت؟ خینی رِی خّش ازت ىی بینُ؟ آخرین بارو کُ خّب از - 
 بازو ىی خّای اذیتش کنی؟...خجامتش دراِىدی

تاج امينّک . دخترِک دیّانُ...با یادآِری آخرین بار اخً غنیظی رِی پیشانیً نقش بست
ٌ ش، کيربند شنّار رِ بستُ  کی ىی خّاست بفَيُ؟ بدِن حتی گّشُ چشيی بُ چَر

 :جنّی آینُ ایستادو ِ گفتً

 .ٍیچ ِقت از کردو پشیيّن نیستً- 

 .آٍی کشید

ُ و کبّد ِ سیاٌ بّد-   .ٍنّز یکً غرِرِ دارٌ بی انصاف...تياو بدن بچ

ٌ ش پّزخند زدو ٍيین طّرکُ عطر گرو . غرِر برای ٍنيا بی ىعنی بّد. بُ نگاٌ رنجید
 :ىخصّصً رِ از رِی ىیز آرایشی برداشتً ِ بُ زیرگردن ىی ىامیدو خّنسرد گفتً

 .ٍنّزو نيی خّاد دست از کاراش بردارٌ...این قدر مّسش کردی کُ این شد- 

 .چّن ٍنّزو دِست دارٌ- 
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ُ ای این قدر با احساس ِ با این صراحت این جينُ رِ ىی گفت  اگر غیِر عيُ ٍرکس دیگ
ُ ی بنندی ىی زدو؛ اىا حیف کُ ٍر بار سعی بر فراىّشی گذشتُ داشت . بی شک قَقَ

 !تنَا تفاًٍ زندگی ىشترک ىا...ٍنيا یکی عین خّدو بّد، یک آدو بی احساس ِ بی ىغز

ٌ ی نگاٌ . تیپً برای اىشب کاىه شدٌ بّد. کالًٍ رِ برداشتُ رِی سرگذاشتً خیر
 :ىنتظرش، از تّ آینُ گفتً

 .ِاسُ ىن یکی، خینی ِقتُ ىردٌ- 

صدای بنندش از . نگاٌ گرفتُ، سریع سّئیچ ىاشین رِ چنگ زدو ِ بُ سيت در رفتً
 .پشت باعخ ىکحً شد

 !ىنّتّ ىقصریً کُ ٍنيا این شد- 

ُ ٍای ٍيیشگی  !چرا ٍیچ ِقت خّدش رِ ىقصر نيی دِنست؟! باز ًٍ جين

ً نگاٍی بُ سيتش چرخیدو  .نیشخند زدٌ با نی

بذار این دٍن ... بُ زِر باٍاش ازدِاج نکردو کُ این شد ىزد دستً؛ خّدش بنُ رِ داد- 
 !بستُ بيّنُ عيُ

ً ٍاش بُ آنی پرآب شد با درد ِ رنج بُ زانّش . سّزناکی مب زد« حق داری». چش
ُ ی تخت بنند شد ىی دِنستً پاش دردىند نیست ِ فقط برای . فشاری آِردٌ از مب

البد االن ًٍ . تحریک ىن ِ ٍرىز خّدش رِ پیر نشان ىیدٌ تا تکانی بُ زندگیيّن بدیً
 .ىقابنً ایستاد! ِقتش بّد

 ...اگُ یُ دختر باشُ کُ بتّنُ با ٍنيا کنار بیاد، حاضری فقط برای بچُ- 

گٍّر رِ ًٍ با چنین ترفندٍایی ! حدسً درست بّد. دست باال بردٌ ىیان کالىش پریدو
 .ِارد زندگیً کرد
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 .خّاٍش ىی کنً عيُ؛ نذار پشیيّن بشً از این کُ برگشتً- 

 .دِبارٌ رِی تخت نشست ِ عاصی شدٌ بُ پاش زد

ٌ ست کُ ٍرىّقع نگاٍشّ ...ىن از دست شياٍا چیکارکنً؟-  اِن از داغ ٍرىز کُ ٍنّز تاز
ُ ىً کُ...بُ این دختر ىی بینً ىی دِنً چُ زجری ىی کشُ  ...جیگر گّش

 :آٍی کشیدٌ اداىُ داد

 .اینً از تّ کُ زندگی کردنّ فراىّش کردی- 

 .صبرو در برابر عيُ زیادی بّد. کالفُ دستی بُ صّرتً کشیدو

ُ چیز درست بشُ-   .برای درىان ٍرىزو ٍيُ کار ىی کنً...بذار ٍي

 .پر از نااىیدی مبخند تنخی زد

ُ طّری دمش اِىد-  دخترشً خّب !...درىان ىیشُ؟ رِزی نیست ىادرشّ نفرین نکنً؛ چ
ُ ش ىی رقصُ  .ىزد دست کَکشانّ داد کُ چَنش نشدٌ ِاس

ٌ ش چکید ُ ی سفید چرِکید ٌ ی اشکش رِی گّن با دست پاک کردٌ، ىات . اِمین قطر
 :اداىُ داد

 .ٍرىز عین خّدتُ...نگاٍش ىحه نگاٍای اِن ىّقع ٍای تّ بُ ٍنياست- 

. پس ٍنّز خینی چیزٍا رِ فراىّش نکردٌ بّد. عرق سردی از پشت پیراٍنً راٌ پیدا کرد
خّشبینانُ برای عّض کردن حال ِ ٍّاش کُ ٍر بار با دیدن ىن یاد گذشتُ ىی افتاد، 

 :گفتً

 .حتيا یکیّ پیدا ىی کنُ کُ عاشقش بشُ- 

 .یک دفعُ محنش تغییر پیدا کرد
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اِن قدر بَش ىیدو کُ بعِد بُ دنیا اِىدن بچُ بذارٌ برٌ؛ ...دختِر صبّریُ؛ تنَا ِ بی کس- 
این طّری تّ ًٍ بُ زندگیت ىی رسی تا ىّقعی کُ ...تّ رضایت بدی ىیارىش ببینیش

 .عاشق بشی

 .گیج سر باال بردو تا حرفش رِ بفَيً

 .تا کی باید صبر کنً؟ اىیدو فقط بُ تّئُ...ازىّن ٍیچی نيّندٌ تیيّر- 

چی از ىن ىی خّاست؟ این کُ باز ًٍ تن بُ زندگِی اجباری بدو؟ اِن ًٍ فقط برای 
یکً کُ ىی گذشت . ِارث؟ با فک ىنقبض شدٌ دستی بُ صّرتً کشیدو تا حرفی نزنً

 .ىحه دفعات قبه خّدش خستُ ىی شد ِ فراىّش ىی کرد

 .خداحافظ عيُ- 

 .صداش باز ًٍ ىیخکّبً کرد

اِن دخترایی کُ بی تابی بری کنارشّن ٍيیشُ ِقت دارن، حاال یُ ...بيّن بعِد شاو برِ- 
 .چند ساعت دیرتر

 .عيُ بازیگر قابنی بّد. باز حامش سرجاش اِىدٌ بّد ِ کنایُ ىی زد. نیشخند زدو

ُ و بچُ بیارٌ-   ...ٍيین اىشب...ِاسُ تّ کُ فرقی نيی کنُ ٍر کی شد ِاس

 .صدای جیغش بنند شد

! کُ بشُ یکی ىحه دختر کَکشان- 

*** 

 گنبرگ
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ُ ای  شاید بعِد ىدت ٍا زىان اختصاصی بُ خّدو داشتً کُ راحت ِ بی دغدغُ گّش
ٌ ش بّدو. بشینً سال ٍای قبنش ًٍ . چند ىاٌ قبه کُ درگیر پدر ِ یادگیری ٍای فشرد

فرصتی نبّد کُ ىال خّدو باشً؛ ٍيیشُ ِردست تَيینُ آشپزی ىی کردو ِ یا با 
 .گیردادن ٍای بی ىّردش رِزو رِ زٍر ىی کرد

بُ مطف تیيّرخان نصفُ شبی، چند ساعتی ىشغّل کشیدن تصّیر این عيارت، تکیُ بر 
ىی کشیدو از تياو سیاٍی ٍایی کُ این خّنُ دچارش شدٌ بّد؛ . تختً نشستُ بّدو

دمً پر از بَانُ ...دمً پر بّد. سیاٍی ٍایی کُ ىن ِ ىَرِ ًٍ جزِشّن حساب ىی شدیً
 .شاید ًٍ بُ دمً افتادٌ بّد بُ زِدی قرارٌ اتفاقی بیفتُ. بّد

کاش ىی تّنستً بی خیال از ٍيُ جا دِبارٌ بُ خّنُ باغ برگردو ِ یک زندگی آراو رِ 
. عاطفُ ِ آینین رِ ًٍ کنار خّدو ىیبردو ِ تا اخر بی دردسر زندگی ىی کردیً. شرِع کنً

فعال گذرِندن رِزٍاو در این عيارت ِ . اٍی کشیدٌ؛ این فکرٍای شیرین رِ پس ىی زنً
 .پیدا کردن آنچُ کُ پدر ىی خّاست در اِمّیت تياو آرزٍِای خیامی ِ رنگیً بّد

ٌ ی آدو ٍایی کُ در این عيارت رِزگاری زندگی  از ِحشت حرف ٍای فریبا ِ دیدن چَر
کردٌ بّدن ِ حاال نبّدنشّن ىعيایی شدٌ بّد، کنج آمّنکً چپیدٌ بّدو؛ خّاب نیيُ 

ٌ ی ناراحت ىادر، بُ خّابی  چرِت عصرو ًٍ با ٍيین فکر ِ خیال ٍا ِ تصّیر نيایان شد
ىتاسفانُ کسی . ِحشتناک تبدیه شد کُ از اِن ىّقع بُ بعد دمَرٌ اىانً رِ بریدٌ بّد

یک عاطفُ بّد کُ با نسبت ٍای ریزِ . ًٍ ىرًٍ برای گفتن این ترس بیَّدٌ نداشتً
فریبا ِ . درشتش بُ سن ِ سال ِ پایین کشیدنت در حد آینین از گفتن پشیيانً ىی کرد

فریبا کُ خّدش بدتر از ىن ىی ترسید ِمی دو نيی زد ِ . ٍرىز ًٍ ىحرو اسرار نبّدن
ٍرىز ًٍ بُ قدری االن سرش شنّغ بّد کُ یادی از ىنی کُ در این جا گرفتارش کردٌ بّد 

 .پس ترجیح دادو تحيه کنً ِ دو نزنً تا صبح. نکنُ
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ُ ی خدا  حتی جرئت نداشتً قدىی بُ بیرِن بذارو ِ چراغّنی شدن باغ رِ کُ ٍيیش
چُ سّرِساتی برای اِىدن ىرِد خانّادٌ راٌ انداختُ بّدن، انگار از . تاریک بّد رِ ببینً

. سفر قندٍار برگشتُ بّد کُ ىحه یک ىجنس عرِسی که باغ رِ چراغّنی کردٌ بّدن
ٍرچند بی انصاف ٍا زِرشّن اِىدٌ بّد چند ریسُ بیشتر بُ تُ باغ بکشن تا ىن رِ از 

 .این ظنيات نجات بدن

*** 

ً کً داشت غرغر شکيً زیاد ىی شد؛ اىا این . غرِق کار، بی ٍدف فقط بّو سیاٌ ىی کردو ک
ُ ٍای زیر پا کُ از بیرِن ىی اِىد رِ نشنّو  .باعخ نشد کُ صدای خش خش شکستن برگ

حرف ٍای فریبا با ٍر خش خِش نزدیک برگ ٍای پاییزی . تياو بدنً بُ یک بارٌ یخ کرد
ىی گفت شبا کسی ...بُ دِىاٌ نکشید کً آِرد ِ پا بُ فرار گذاشت»در ذٍنً ىرِر ىی شد 

ىّ بُ ىّ یک محظُ ًٍ از . «دیگُ ٍيُ ىطيئن شدن جنی شدٌ...براش شعر ىی خّنُ
از این کُ نکنُ ىن ًٍ جزِ آدو ٍای تّ داو افتادٌ باشً ِ تا چند رِز . یادو نرفتُ بّد

 .خدایا کيک...دیگُ ىجنّن از این عيارت بیرِن بزنً

ُ ی دفاعی، فقط بّو نقاشی رِ بنند کردو ِ  بسً اهلل گّیان بدِن داشتن یک ِسین
 .پاِرچین پاِرچین بدِن کّچک ترین صدایی درب رِ باز کردو

اِل با گردن دراز شدٌ، اطراف رِ خّب پاییدو کُ از دیدن سيت چپ کنبُ، نفسً 
ٌ پّش غریبُ ُ خّد بُ شيارش افتاد از این جانّر سیا کيی جنّتر از کنبُ، پشت بُ . خّدب

 .ىن، یک پا رِی تنُ درخت گذاشتُ دِد غنیظی بیرِن ىی داد

دِد غنیظش در تاریکی شب ِ سیاٍی ىطنقش دمً رِ زیر ِ رِ کرد کُ نکنُ دزدی، 
خّب کُ . بی تعنه پا بُ بیرِن گذاشتً. نخّاستً بیشتر از این فکر کنً...قاتنی یا

فکر ِ ىنطق در . براندازش کردو ٍیکه درشتش از پشت بُ ٍر چیزی شباٍت داشت
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تنَا بُ یک چیز یقین داشتً؛ . اِن شرایط برای ىِن ترسیدٌ ِ قفه شدٌ بی ىعنی بّد
 .حرف ٍای فریبا ِ بس

ُ و رِ کً بُ رخ ىی کشید، در . ای مب زدو» بسً اهلل» با شجاعتی کُ زِر ِ بازِی نداشت
 ...یک محظُ بّو باال گرفتُ بُ سيتش پا تند کردو ِ پشتش کّبیدو کُ

شکستن بّو ٍيانا ِ خشک شدن ىن از چرخش ىرد کُ سیگار انداختُ ىحه یک نّازش 
ُ اَیً کافی بّد؛ اىا ...از این برخّرد بُ سيتً چرخید ٍيانا نگاٍش برای خیس کردن محظ

ُ و از . جیغ کشیدٌ بُ سيت کنبُ پا تند کردو تا حداقه پناٍی داشتُ باشً در یک آن یق
با آخرین حنجرٌ جیغ کشیدو ِ دست پا ىی زدو تا ِمً کنُ؛ بی فایدٌ . پشت کشیدٌ شد

دست . از این ىقاِىت ىحه پِر کاٌ با یک یقُ، بُ سيتش کشیدٌ شدو ِ بَش چسبیدو
دست پَن . بُ دستش چنگ زدو ِ باز ًٍ جیغ کشیدو. دِر شکيً حنقُ کرد تا برگردو

دستً . ىی مرزیدو. ىردنً حتيی بّد. نفسً رفت...بزرگش ىحکً رِی دٍانً قفه شد
ٍيین کُ از ىقاِىتً کً شد، آٍستُ از کيرو ىحکً با . بی حس رِی دستش سر خّرد

شاید این جنب ِ جّش بُ دقیقُ ًٍ نرسید؛ اىا برای ىن ىعادل . فشاری برو گردِند
 .یک عير گذشت، فقط زیر مب دعا ىی کردو بی درد بيیرو

چشً . باال کشیدو تا بَتر ببینتً. دٍانً قفه ِ باریکی کيرو حصار دست ٍای پَنش بّد
ٌ و؛ ىحه . تّ چشً ً ٍای گرد شد ٌ بین نگاٍش، ِحشت زدٌ با آخرین حدقُ از چش زیر ذر

 .گنجشک خیس شدٌ، تّ آغّشش ىی مرزیدو

برق گرفتن ِ از یاد بردن حتيًا . ىاتً برد...با ترس ِ دمَرٌ نگاًٍ رِ باالتر کشیدو کُ
 .ٍيین بّد

ً ٍای ِحشی . در یک محظُ آراو شدٌ، صاف دست رِی دست گرىش گذاشتً ىات چش
ٌِ ىن با یک اخً غنیظ، تياو اجزای  حامت دار ىشکیش کُ چشً ازو برنيی داشت ِ ٍيرا

. نفس ٍای بنند ِ خشيگینش صّرتً رِ نّازش ىی کرد. صّرتً رِ ىی کاِید، شدو
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ٌ ش تّی تاریکی شب . پدر ًٍ گاٍی این بّ رِ ىی داد. نفسش بّی پیپ ىی داد چَر
ٌ ی ِحشی، در این . یک اصامت ىردانُ شرقی...تقریبا ىحّ؛ اىا ىحشر بّد این نگاٌ خیر

صدای ریتً تند قنبی کُ بَش چسبیدٌ . تاریکی ِ تنَایی، ضربان قنبً رِ تند کردٌ بّد
دستش رِ . بّدو ِ ىصرانُ بیشتر بُ خّدش فشارو ىی داد ًٍ بُ خّبی شنیدٌ ىی شد

 .آٍستُ از رِی دٍانً پایین کشید ِ رِی دست سردو گذاشت

ٌ و رِ پس زدو تا دست نکشً رِی ابرٍِای پَن ٍشتی پر  ىیه سرکش ِ سر شد 
ُ ش  .آٍستُ بُ سيتً سر خً کرد. جبرِت ىردان

ٌ ی گرىش بُ ریُ کشیدو ٌ و رِ با عطر نزدیک شد دیّید ...گرو ِ تنخ. نفِس بند شد
، عطری کُ یک بار ٍدیُ برای ىحيد خریدٌ بّدو ؛اىا  ( David Yurman)یّرىن

عجیب قصد ! ٍیچ ِقت بَش دادٌ نشد؛ چّن میاقت چنین عطر گرانی رِ نداشت
 .ىدٍّشی ىن رِ کردٌ بّد این غریبُ

 .صدای بيش تّی گّشً نجّا شد. صّرتش نزدیک تر شد

ُ ٍا بُ باغ حينُ کردن؟-   !آدو کّتّم

ُ ی درخت یک سینی . نگاًٍ بُ پشت سرش کشیدٌ شد! آدو کّتّمُ رِی زىین، کناِر تن
ترسً ىانع بُ خّبی دید زدنً شدٌ ! فرزاد...برادر فریبا. در یک محظُ بُ خّدو اِىدو. بّد

بُ ٍيین آسّنی راو یک آدو غریبُ شدو کُ تّ آغّشش بی حرف . خدای ىن...بّد ِ بعد
 !ِ اشارٌ نرو بشً؟

ُ ش فشاری آِردو تا بنکُ رِی . باز شدن قفه دستش رِ حس کردو ُ ی سین بُ قفس
ً تر ً تر شد ِ صداش ب  .زىین بذارتً؛ اىا باز ًٍ گرٌ دست ٍاش ىحک

 کجا؟- 
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بی طاقت ِ عصبی از رفتار ِ بی جنبگی خّدو، بی حرف . اخً کردو. ىنتظر جّاب بّد
ُ ی چشً تا پایین با چَار تا انگشتً بی رحً بُ صّرتش چنگ  دست باال بردٌ از گّش

ٌ ش تّ که باغ پیچید. زدو دست رِی صّرتش از درد گذاشت ِ بُ جنّ خً . صدای نعر
. شد

از فرصت باز شدن قفه دست ٍاش بُ سيت . با صدای فریادش فَيیدو چُ غنطی کردو
ُ  بّدو کُ پاش بین در گیر کرد، جیغ کشیدٌ . کنبُ دِیدو ٍنّز در رِ کاىه نبست

ُ ی چند . ببخشیدی گفتً ه کّتاٌ، از گنّو گرفت ِ بین فاصن ٍُ تّجَی نکرد ِ با یک 
ً ٍاو ىانع ٍر حرکت ِ اعتراضً شد؛ . ِجبی در، بُ دیّار کّبیدٌ شدو سیاٍی رفتن چش

 .فقط معنت فرستادو بُ این زِر زیادیش

ٌ ی نگاٌ برزخیش کُ رِو خً شدٌ بّد ِ کاىالً ىانع ٍر حرکتً ىی شد اشک ٍاو  خیر
 .زیر دستش ىی مرزیدو؛ اىا بی تّجُ فشارش بیشتر ىی شد. شرِع بُ باریدن کرد

 اصال کی ٍستی؟...این جا چُ غنطی ىی کنی؟- 

« خّاٍش ىی کنً آقا فرزادِ »دستً رِ بُ سختی باال بردو ِ رِی دستش گذاشتُ؛ 
 .بی نفسی مب زدو

چند محظُ نگاٌ برزخیش تّ صّرتً چرخ خّرد ِ آٍستُ دستش رِ پایین کشید ِ کيی 
دست رِ گنّو گذاشتً ِ با ىامشی نفس گرفتُ، آزردٌ نگاًٍ رِ بُ سيت . فاصنُ گرفت

 .نگاٌ ىنتظرش باال کشیدو

 زِد باش بگّ این جا چکار ىی کنی؟- 

ُ ی خّن از گّشُ صّرتش ىی اِىد  بُ جای جّاب، نگاًٍ رِی رد ناخن ٍاو کُ باریک
ُ قدر تنَا . ناخّدآگاٌ ٍق ٍقً بنند شد. خشک شد ُ قدر ترسیدٌ بّدو ِ چ تازٌ فَيیدو چ
اخيش از اشک ٍاو پررنگ تر . اگر ىی ىردو، حتی یک نفر ًٍ ىتّجُ نيی شد. ِ بی کسً
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ٍيین کُ خّاست دِبارٌ حرفی بزنُ یک محظُ نگاٍش با دقت بُ دِرادِر کنبُ . شد
از باز ِ بستُ شدن مب ٍاش . خشً نگاٍش جاش رِ بُ بَت ِ ناباِری داد. چرخید

 !فَيیدو؛ حتی نيی تّنست از تعجب چُ سّامی داشتُ باشُ

ٌ ش رِ بانيک کردٌ بّد ً ٍای ىتعجب ِجدیش چَر یک محظُ دمً برای ناقص . چش
 .کردن صّرت بی نقصش سّخت

 .بُ سيت پنبُ ِ بتادینی کُ فریبا رِی ىیز جا گذاشتُ بّد، رفتً

. با اشک ٍای بند نشدٌ کُ بیشتر ناشی از ترس ِ کار غیرارادیً بّد، ىقابنش ایستادو
ٌ ی پرسّامش، ٍيین طّر کُ پنبُ رِ آغشتُ . نگاٍش پایین کشیدٌ شد بی تّجُ بُ چَر

 :بُ بتادین ىی کردو؛ ٍق زدٌ بریدٌ بریدٌ گفتً

 .نفَيیدو شيایین... ببخشید آقا فرزاد- 

ٌ ش این بار دستً . سر باال بردٌ، پنبُ رِ ىقابه صّرتش گرفتً از سکّت ِ نگاٌ خیر
 .ناخّدآگاٌ عقب کشیدٌ شد

 اصال تّ کی ٍستی؟...کی این جا آِردت؟- 

ُ ی صّرت . ِل کن نبّد معنت بر این دِل دمسّز، کُ اگر جا داشت یک طرف دیگ
در اِن محظُ باید ىی ِشستً ! تّقع جّاب دادن داشت؟. بی نقصش رِ خراشیدٌ ىی کردو

فریبا بَش چیزی !... یعنی حامً رِ نيی دید؟!...که اِىدنً رِ بُ این جا تعریف ىی کردو
 نگفتُ بّد؟

. بی تّجُ دىاغی باال کشیدو ِ دست رِی زخيش گذاشتً کُ صّرتی جيع کرد
دست رِی کالٍش گذاشتً تا . عصبی شدٌ بّدو. نيی فَيیدو چرا دست ِ پاو ىی مرزید

 :بَتر بتّنً صّرتش رِ پاک کنً کُ سرعقب کشیدٌ با سرتقی گفت
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 .جّاب ىنّ بدٌ- 

ٌ ش خیرٌ شدو ِ باز ًٍ آٍستُ پنبُ رِ باال بردو ً ٍای سیاٌ سرخ شد  .بُ چش

بًَ حق بدید این قدر ...شيا رِ برای اِمین بار ىی بینً...ىن خینی ِقتُ این جا تنَاو- 
 .بترسً

 ...آخ !...خینی ِقتُ؟- 

 .پنبُ رِ ىحکً از دستً چنگ زد

 .بدٌ ىن اینّ...َاٌ- 

 .ٍّل شدٌ دِبارٌ اشک ٍاو رِان شد

 .بيیرو ىن...بُ خدا این بار بی قصد بّد...درد گرفت؟...چی شد؟...امَی بيیرو- 

ٌِ عاقه اندرسفیُ ِ محن پرحرصش  .صداو از نطق خفُ شد با نگا

 .کيتر خّدتّ ِاسُ یُ پسر غریبُ جرِاجر کن- 

تا بُ حال . قصدو فقط کيک بّد. ىات این صراحت، سر باال بردٌ، ىستقیً نگاٍش کردو
ُ ٍای ىزخرفً حین نگرانی، بًَ نتّپیدٌ بّد  .کسی سر این اخالق ِ جين

ُ ای پرت کرد تا بنکُ چیزی درشت تر بارو کنُ؛ اىا دقیق  از این خیرگی ىن، پنبُ رِ گّش
 :شدٌ، تياو زِایای صّرتً رِ از نظر گذرِند ِ با یک چشً ریز کردنی، شک دار گفت

ٌ ی کَکشان نیستی؟-   !دختر یتیيُ!...تّ ٍيّن دختر خّند

 :از کنار دستش سر خّردو ِ بی تفاِت بَش گفتً

 یعنی ىی خّای بگی فریبا بَت چیزی نگفتُ؟- 
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ُ ش گّش ٍاو داغ بّد؛ ٍر چند بُ این رفتار . ىحال بّد تا نخّاو حرفی بزنً ٍنّز از جين
 .بعِد چند جانیُ با کیپ شدن مب ٍاش رِی ًٍ، بُ زِر جّاب داد. بی خّدیً ِاقف بّدو

. ٍیچی از تّ بُ ىن نگفتُ...نُ- 

ً پاکش ترسیدٌ کُ . ای فریبای بی عقه. پّفی کشیدو این قدر از اخالق برادر ىّىِن چش
خیِر سرش حتيا خّاستُ در عيه انجاو شدٌ . با نگفتنش قصد کشتن ىن رِ داشت

اگر ىی فَيید برادرش چُ . خّبُ ىی دِنست در حد ىرگ اىرِز ترسّندو. قرارش بدٌ
 .استقبال گرىی ازو داشتُ حتيًا از تعجب شاخ درىی آِرد

 .ىن االن از ترس تّ پس ىیفتً...ىی خّای اِل یُ چیزی بخّریً؟- 

 .ىقابنش ایستادو ِ بُ در اشارٌ کردو

 اجازٌ ىیدی؟- 

 .بیرِن رفتً ِ با برداشتن سینی دِبارٌ تّ اِىدو. با ىکحی سری تکان داد ِ کنار رفت

ىنتظر ىن رِ زیِر نظر . دست بُ سینُ بُ دیّار تکیُ زدٌ، با یک اخً غنیظ ایستادٌ بّد
ٌ ش رِ بررسی کردو. داشت چُ اعتياد بُ نفسی داشتً کُ فکر . زیرچشيی ٍیکه ِرزید

ُ ی امّنکً ! ىی کردو ىی تّنً در برابرش از خّدو دفاع کنً بّی عطرش تّ فضای بست
زیِر مب فحشی نحار خّاٍرش کردو کُ باعخ چنین آبرِریزی شدٌ بّد کُ . پیچیدٌ بّد

ٍرچند برادر ىعتقدش ًٍ کً سفت . ىن پی بُ این ٍيُ بی ظریفتی ِجّدیً ببرو
 ...شاید ًٍ از دستی. نچسبیدٌ بّدو؛ با اِن بازٍِای بزرگ معنتیش

 :با چشً ریزکردنی پراز سّءظن پرسیدو

 یعنی فریبا نگفت برای کی قرارٌ شاو بیاری؟- 

... - 
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طنبکار سینی رِ رِی تخت گذاشتً ِ . این خیرگیش کُ پر از حرف بّد بیشتر کفریً کرد
 :شیر شدٌ دست بُ کير گفتً

بُ پسرش یاد ندادٌ شبانُ پا تّ حریً یُ خانً ...فکر ىی کنً باجی برای تّ کً گذاشتُ- 
 ...نکنُ ِاقعا از قصد بّدٌ کُ ...نباید بذارٌ؟

ُ ی سکّت  ٌ و رِ از نگاًٍ خّند کُ با مبخند کج شدٌ دستش رِ بُ نشان حرف خّردٌ شد
 :باال برد ِ با محن بد ِ پر از تحقیری گفت

 !تّ ًٍ کُ انگار بدت نیّىد...یّاش تر خانً کّچّمّ- 

نيی خّاستً . خّن خّنً رِ ىی خّرد برای این ٍيُ ادعا ِ پررِئیش؛ اىا جّابی نداشتً
از نگاٌ شیطّنش ًٍ ىشخص بّد ٍيین نیت . چند دقیقُ قبه رِ ِاضح بُ رِش بیارو

فعال برای بّدنش ِ سّال ٍاو الزىش . رِ دارٌ تا باب تفریح ِ دست انداختنش بشً
 .بُ ىّقعش خّب از خجامتش درىی اِىدو. داشتً

دستی بُ رِسریً کشیدو ِ بُ سيت سینی غذایی کُ از ٍر نّع ىدل تّش پیدا ىی شد 
 .رفتً

 شاو خّردی؟- 

از رفتارو کيی جا خّرد کُ در برابر حرفش جبَُ نگرفتً؛ اىا بُ رِی . صاف ایستاد
ُ ی پیراٍن ىشکیش گفت  :خّدش زیاد نیاِرد ِ با درست کردن یق

 .فقط ىنتظرو بدِنً جنابعامی این جا چیکار ىی کنی... نُ قرارٌ شاو برگردو- 

 .اینا ِاسُ ىن زیادٌ...تا تّ برسی غذا تيّو شدٌ- 

بُ اطراف اشارٌ کردو ِ با ىَيان نّازترین ِ ىَربان ترین محنی کُ از خّدو . دِ دل شد
 :سراغ داشتً گفتً
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ُ ست؛ برای دِنفر جا دارٌ-  ُ ی حقیران  .یُ الن

ً نگاٍی بُ ىن ِ در نیيُ باز کنبُ در رِ بست ِ با اکراٌ قدىی بُ جنّ برداشت کُ با  با نی
نگاٍش یک محظُ ًٍ از بررسی . اشارٌ بُ کفش ٍاش، رِی زىین نشست ِ درآِردشّن

 .اطراف کندٌ نيی شد

ٌ ی سرکش ِ جدیش این حرف گّش کن بّدن نيی اِىد ىشخص بّد بُ . اصال بُ چَر
ٌ ای کُ . رِدربایستی رفتار ىن قبّل کردٌ مبخندو رِ خّردو ِ با برداشتن ِسایه یک نفر

ٌ ای رِ پَن کردو  .ىخصّص شب ٍای تنَاییً باجی دادٌ بّد، سفرٌ کّچک دِنفر

ُ خّد از بّدنش خّشحال بشً ِ  نگاٌ پاک ِ رفتار اطيینان بخشش باعخ شد خّدب
ُ ٍاو . ٍيُ چیز رِ فراىّش کنً بُ قدری ذِق داشتً برای این ىَيان ناخّاندٌ کُ از جانی

 .اِمین باری بّد کُ در این جا شاو رِ تنَا نيی خّردو. حساب نيی شد

با . با ریزبینی حرکت ٍای ىن رِ زیر نظر داشت کُ با دقت سفرٌ رِ تزئین ىی کردو
ُ ایش رسّند  .تکيیه شدن سفرٌ، آٍستُ خّدش رِ بُ گّش

ٌ ای گذاشتُ بّدن اشارٌ کردو  .بُ ظرف ىرغ ، جّجُ ِ کباب کُ از ٍر کداو ذر

ُ تّن بذارو؟-   از کدِو ِاس

ُ جا ىی شد. ىعذب ِ کالفُ بّد اگر از قشر ىرفَی بّد؛ ىی گفتً . ىداو سر جاش جاب
 !عادت بُ رِی زىین نشستن ندارٌ

 .فرقی نيی کنُ- 

مبخند زدو ِ چند تکُ جّجُ ِ کباب داخه بشقابش گذاشتً ِ کيی ًٍ برنج کشیدو کُ 
 .اشارٌ کرد کافیُ

ٌ و، ازش شنیدو. ىقابنش گذاشتً  .تشکر کّتاٍی، بُ زِِر گّش ٍای تیز شد
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ٌ ی  درد تنَایی سخت بّد؛ بُ خصّص برای ىنی کُ ٍيیشُ عادت داشتً دِِر یک سفر
ٌ ی اکبری بّدیً. پرتعداد بشینً ٌ ی سُ نفر ٌ ی خانّاد ً سفر ُ قدر . ىن ِ پدر ٍيیشُ ٍ چ

 .آًٍ رِ خفُ کردو. سر سفرٌ پدر با ىحيد ِ اکبری بحخ اقتصادی ىی کردن

دِست داشتً باز ًٍ سّال کنُ تا جّابش رِ این بار بی کً ِ کاست بَش بدو؛ اىا ِقتی 
سکّتش رِ دیدو ِ آٍستُ شرِع بُ غذا خّردن کرد، ىن ًٍ بی خیال شدو ِ با آراىش 

 .درکنارش ىشغّل بُ خّردن شدو

 این جا شبا تنَایی نيی ترسی؟- 

گنبرگ بیچارٌ؛ ...دِست نداشتً کسی ضعف ِ ترسً رِ بفَيُ. با بد سّامی شرِع کرد
ً کً داشتً بُ این کنبُ ِ بُ این . پدرش گفتُ بّد باید عادت بُ تنَایی کنُ ىن ًٍ ک

 .جّابش رِ از سکّتً گرفت. تنَایی خّ ىی گرفتً

 .بگّ ٍيّنی کُ ٍّاتّ دارٌ شبا بیاد پیشت- 

 :آٌ پرسّزی کشیدٌ بی ٍّا گفتً

 .تاج امينّک قدغدن کردٌ تا تیيّرخان نفَيُ- 

ً شدٌ کُ عجیب ناراحتی رِ فریاد ىی زد  اخً ظریفی کرد ِ بُ با یک ِمّو گرفتُ ِ ب
 :پرسید

 ٍرىزخان آِردت؟- 

از سِر مجبازی ىن ِ ىَرِ کُ ...نيی دِنً چً شد کُ گفتً از ریز ِ درشت؛ از اِمین رِز
حتيا ىن باید کنارش باشً؛ تا دمسّزی ٍرىز ِ آخر سر ًٍ قرار ِ قّانینی کُ بین اٍامی 

یک محظُ ًٍ سرش رِ باال نگرفت؛ اىا قاشق فنزی بین دستش . این خّنُ گذاشتُ شد
 .در حال کج شدن ِ ىشتش از فشار قرىز شدٌ بّد
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ُ و بُ  ُ قدر بُ تیيّرخان ىتعَدٌ کُ این طّر ٍر جين ىن ًٍ گیِج رفتارش از این کُ چ
تُ دميً ایيان داشتً ٍیچ اتفاقی از . ىی گفتً« ِاِی»ٍيش ىی ریزٌ؛ بدِن جا انداختن 

 .این دِنستن قرار نیست بیفتُ ِ این ىرد عجیب بّی اعتياد ىی داد

اخر ٍيُ تعریف کردن ٍای ىن، دیگُ ٍیچی نگفت ِ نپرسید ِ بی حرف از سر سفرٌ کنار 
 .کشید

ُ ٍا بُ رِی عدد . این ىابین حّاسً بُ عقرب ٍای ساعت ًٍ بّد چیزی بُ رفتن عقرب
سریع سفرٌ رِ جيع کردٌ، بنند شدو ِ کتری رِ . دل تّ دمً نبّد...دِازدٌ نيّندٌ بّد

. حتی فرصت تشکر ًٍ بَش ندادو. برای دو کردن چای رِی پیک نیک گذاشتً
 :دستپاچُ بُ سيتش چرخیدو ِ گفتً

برای یُ چای بعد از شاو ِقت داری دیگُ؟ - 

ً حرفیش بُ ستٌّ اِىد. با نگاٌ ریزبین شدٌ سکّت کرد ُ او از این ک االن اگر ...حّصن
 :رِی تخت نشستً ِ بی ربط گفتً. ىحيد این جا بّد از پرحرفیش سرساو گرفتُ بّدو

 .تیيّرخان چُ سّرِساتی برای خّدش راٌ انداختُ- 

 .پّزخند زد

 .حتيا ىی خّاستن با این کارا عزیزترش کنن- 

! محنش پر از کنایُ بّد! انگار زیاد ًٍ طرفدار تیيّرخان نبّد. تک ابرِیی باال انداختً
 .پیش ٍرکسی کُ تا بُ اىرِز از تیيّرخان بد گفتً ترش کردٌ بّد

ٍيین کُ خّنسرد بنند شد تا رفع زحيت کنُ، ٍّل شدٌ بُ خّدو اِىدو ِ با خً شدنی 
ُ ٍای پَنش گرفتً ِ با فشاری نگَش داشتً ُ ٍا عقب پرید کُ ىن . از شان ىحه برق گرفت
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ً ٍای سرزنش گر نافذش رِ باال کشید ِ . ًٍ پشت بندش جیغ کشیدٌ، عقب پریدو چش
ٌ اش، تاکیدی کُ بند دمً رِ پارٌ کرد گفت  :با انگشت اشار

 .دیگُ بُ ىن دست نزن- 

فکر ىی کردو تياو حرف ٍای فریبا چرت ! ىّندو برای این ٍيُ ىّىنی ِ ىعتقد بّدن
 .بّدٌ برای باال بردن برادرش

 ...جای برادرىی شيا- 

 . پرحرصی زیر مب گفت«الامُ اال اهلل»

 این چاییت حاضر نشد؟- 

ُ ای ریختً ِ  خّشحال از این ىّندگاری، ىحه فنر از جاو پریدو ِ دِ استکان چای کیس
 .خّدو ًٍ با فاصنُ کيی کنارش نشستً. رِی زىین ىقابنش گذاشتً

ٍيین طّر کُ چاییً رِ ىزىزٌ ىی کردو؛ حّاسً بُ ساعت ىچیً بّد تا زِدتر بعِد گذشتن 
ُ ٍا از ساعت دِازدٌ راٍیش کنً؛ ٍرچند بدو نيی اِىد بیشتر صحبت کنً تا کيی از  عقرب

 .اخالقش دستً بیاد؛ این طّری راحت تر اطالعات ىی گرفتً

 :با زیرکی تياو کُ از حامت چشً ِ محنش ىشخص بّد، پرسید

 قرار جایی بری؟- 

 ...نُ ِمی- 

ً ٍاو گرد شدٌ، خیرٌ بُ در ناخّداگاٌ . ٍنّز حرفً تياو نشدٌ صدای جیغ بنند شد چش
 .استکانً رِ ِل کردٌ، خّدو رِ کنارش کشیدو
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دست خّدو نبّد . با ٍر جیغ خّدو رِ بیشتر بُ بازٍِاش فشار ىی دادو تا جا بازتر کنً
. انگار با این کار ترسً کيتر ىی شد. ِ تياو ٍّش ِ حّاسً پی اِن جیغ ٍای ناىعنّو بّد

ُ قدر خّشبّ ىی تّنست  ُ ی پراسترس بُ عطر گرىش ًٍ فکر ىی کردو کُ چ در اِن محظ
 .باشُ

ىی دِنً االن چُ . ٍرو نفس ٍاش رِ از زیر رِسریً حس ىی کردو. صدای جیغ تياو شد
ً ٍاش . فکری در ىّردو ىی کرد خجامت زدٌ با مب گزیدنی نگاًٍ رِ باال جایی ىیان چش

اگر فریبا بًَ چیزی نيی گفت، ىحه ٍر شب پای صدای ٍنيا ىی ذاشتً؛ اىا االن . کشیدو
 .فکری جز جنی شدن ٍنيا نيی تّنستً داشتُ باشً

 .سرزنش بار نگاًٍ ىی کرد

ُ خاطِر ٍيین نگًَ داشتی؟-   ب

 .سرخ شدٌ عقب کشیدو

 .شياو اتفاقی فَيیدین...نيی تّنً بُ کسی بگً- 

 شبای دیگُ چیکار ىی کردی؟- 

شب ٍای دیگُ فریبایی نبّد کُ از جیغ ٍای برىال شدٌ . محنش تّبیخی شد
 .شب ٍای دیگُ ىی ذاشتً رِی حساب شب گردی ِ دیّانگی ٍنيا...بگُ

 :ىی خّاستً بگً ىقصر خّاٍر بی ىغزتُ کُ بی خیال فقط سر پایین انداختُ مب زدو

 .ىیگن کار جناست- 

 .پّزخندش پررنگ شد

 ىگُ نگفتی خدىتکار ٍنيا شدی؟- 
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 .سری بُ تایید باال پایین بردو

 ...پس باید بدِنی ٍنيا- 

ُ اش رِ بریدٌ اداىُ داد  :با ىکحی جين

 .ٍنيا نيی تّنُ صدای بُ این بنندی داشتُ باشُ کُ تّ که باغ بپیچُ - 

ُ ای برای این کّدن بّدن کج شد. گیج بَش خیرٌ شدو ٌ ش . مبً بُ حامت ىضحکان خند
ٌ دار بّد، چُ برسُ . گرفتُ بّد کُ مبی گزید ٌ ی کافی خند ُ ی ىن بُ انداز حق داشت؛ قیاف

 .بُ این کُ احيقانُ بُ کسی زل بزنً

 زخً رِی پیشّنیتً کار ٍنياست؟- 

 .جّابش رِ گرفت کُ عصبی غرید

 .عالٌِ بر ترسّ بّدن، کند ذٍنً ٍستی- 

ُ ی چشيً چکید. بنند شد. ِارفتُ رِی زىین نشستً . ناخّدآگاٌ قطرٌ اشکی ازگّش
چرا تا حاال خّدو نفَيیدٌ . دمً زیر ِ رِ شد. حرفش ىحه پتکی رِی سرو کّبیدٌ شدٌ

حاال ىطيئن شدو فرزاد چیزی بیشتر از آنچُ کُ بقیُ خبر داشتن از آدو ٍای این . بّدو
 .عيارت شناخت داشت

 .نذار چیزی یا کسی بترسّندت- 

ٌ ش ُ ی نگاٌ پرخند  .حرف ٍای پدر رِ ىی زد. مبخنِد تنخً، شد حّام

 ...بُ یکی از دخترا ىیگً شبا بیاد پیشت تا دیگُ نتر- 

 .ٍین بنندی کشیدٌ، ىیان کالىش پریدو
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نيی خّاو ریسک کنً تا تیيّرخان ...نُ خّاٍش ىی کنً بُ کسی نگید؛ حتی فریبا- 
 .بفَيُ

ً رنگی نگاًٍ کرد کُ جز این کُ   .برداشت نيی شد« تالش زیادی نکن»طّری با مبخند ک

 بَش ىیگی؟- 

 .ىنتيس چشً ریز کردو. از سکّتش صداو مرزید

 .حداقه تا چند رِز بُ رئیست نگّ تا یُ جایی رِ پیدا کنً- 

ٌ ی نگرانً گفت ُ ایش رِی جز بُ جز چَر  :مبی تر کرد ِ با خیرگی چند جانی

 ...حاال شاید نگً- 

ٌ ی پر استرسی زدو!...شاید نگُ اگر . بی شک قصد درآِردن اشکً رِ داشت. تک خند
ُ چیز بُ ًٍ ىی ریخت ُ ای ٍي  .ىی گفت سر جانی

ىن ٍیچ جایی رِ ندارو؛ جایی ًٍ ...اگر بگی ىنّ بیرِن ىی کنُ؛ شایدو بکشتً- 
 اصال ِاسُ یُ دختر یتیً تّ این شَر بُ این بزرگی جایی ًٍ ٍست؟...نيی شناسً

ً ٍای پر خّاٍشً نشست  .نفس عيیق پرصدایی کشید ِ نگاٍش بُ تایید تّ چش

 .باشُ نيیگً- 

فقط . جنّی جیغ کشیدنً رِ گرفتً تا نپرو از گردنش آِیز بشً بابت این خّشحامی
 .مبخند تشکرآىیزی بُ رِش زدو

ٌ ی چشيی بُ قفه بزرگی کُ ٍرىز رِی دِر چّبی امّنکً زدٌ بّد، کرد  .اشار

 !کار ٍرىزٌ؛ نُ؟- 
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 .تياو درست کردن این جا، با ِسایال کار ٍرىزخانُ تا راحت باشً- 

ُ قدر پز دادو از بّدن ِ حيایت ٍرىز محن سرخّشً کاىه از این فخر ىشخص بّد کُ . چ
 .سری بُ تاسف تکان داد ِ بی حرف بیرِن رفت

ُ اش کنً جّاب . ٍر چند؛ چند قدىی فاصنُ بیشتر نبّد. بنند شدو تا دو در بدرق
 .خداحافظیً یک سر تکان دادن کّتاٌ بّد

ٍنّز چند قدىی نرفتُ بّد کُ چرخید بُ طرف ىنی کُ دست بُ سینُ بُ چَارچّب در 
 .تکیُ دادٌ بّدو 

 اسيت چی بّد؟- 

ٌ او گرفت  .تازٌ اسيً رِ ىی پرسید. خند

 ...ىَرِ- 

 .ابرٍِای حامت دار ىشکیش باال پرید

 !اسيی بَتر از این نبّد رِتّ بذارن- 

 .تّ ٍر چی دِست داری صداو کن- 

 :چشيی رِی ًٍ با آراىش باز ِ بستُ کرد ِ با صدای بً خّش آٍنگش گفت

نگران ...این عيارت اِن قدر ترسناک نیست، چند نسه تّ این خّنُ راحت زندگی کردن- 
 .نباش، فقط بیشتر ٍيُ رِ بشناس

ُ ای احتیاج داشتً...بیشتر ٍيُ رِ بشناسً ُ قدر بعدٍا بُ فَيیدن چنین جين . چ

*** 
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ً ٍای پف کردٌ بُ سيت عيارت راٍی شدو بُ قدری . با گردن خشک شدٌ ِ چش
ً ٍاو از بی خّابی قرىز ِ ریز شدٌ بّد کُ باجی با دیدنً اِل صبحی جیغ  چش

 .سرساو آِری کشید کُ تياو دخترٍا رِ راٍی آشپزخّنُ کرد

ٌ ی خّاب آمّدو فَيید دیشب از ...دیشب تا صبح بیدار بّدو فریبا با اِمین نگاٌ بُ چَر
ٌ ش چُ برسرو آِردٌ ِمی مب از مب باز نکرد تا دمینش رِ بُ کسی . حرف ٍای گفتُ شد

ٌ ش پشیيانی رِ فریاد ىی زد...فَيید ترسیدو...بگُ بیشتر از این حساس شدنش . چَر
بُ ٍر قیيتی باید ىی فَيیدو چرا االن این جا، در این جایگاٌ قرار . برای ىن بد ىی شد

ُ ش یا فریبا بّد یا فرزاد کُ اىیدو بد بُ بّدنشّن خّش  گرفتً؛ حاال این فَيیدن ِسین
تا بیشتر از این سرخ ِ « ىًَ نیست»پشت سِر نصیحت ٍای باجی مب زدٌ گفتً . بّد

ُ ٍا نداشتُ باشُ  .سفید نشُ؛ تا این ىیان عذاب ِجدانی بابت این ناگفت

ُ رِ شدن با فرزاد ًٍ یک محظُ از ذٍنً کندٌ نيی شد ِقتی بُ . این ىابین تصّیر رِب
ُ ی مبً جا خّش ىی کرد ً رنگی گّش عطر معنتیش ٍنّز ًٍ تّ . یادش ىی افتادو مبخنِد ک

 .بد بی خّابً کردٌ بّد؛ این برادر گراىش. امّنکً پیچیدٌ بّد

حرف ٍایی ٍست کُ فریبا ًٍ جرئت . ىی دِنستً کنید تياو قفه ٍای ذٍنً دسِت اِنُ
ٍيان حرف ٍای ىينّعُ کُ اىرِز سر صبح سرخش کردٌ بّد، تا ...گفتنش رِ نداشت

ِ . «صبر»آخر تياو فکرکردن ٍاو شد یک کنيُ، . ىبادا باجی بّیی ببرٌ بُ ىن حرفی زدٌ
 .عجیب ًٍ صبّری ىی کردو تا بُ آخرش برسً

قصد داشتً فقط صبحانُ رِ رِی ىیز بچینً ِ . با سر ِ صدای کيتری ِارد عيارت شدو
باجی . حدس ىی زدو تیيّرخان اِن باال کناِر ٍنيا خّاب باشُ. بی خبر راٍی بیرِن بشً

حرفش رِ گذاشتً رِی . «زِدی برگرد تا شر نشُ»ًٍ با تاکید، صبح قبه از رفتن گفت 
 .غیر از این ذٍنً یاری نيی کرد؛ چّن شر خّد ٍنيا بّد...حساب ٍيین
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ٌ ای آىادٌ کردو ُ ترین ىدل ىيکن پراکندٌ . تزئین نکردو. ىیز صبحانُ دِنفر با بدسنیق
 .کّفت ًٍ زیادیش بّد این تیيّرخان. ظرف ٍا رِ چیدو

ٌ ی اِل صبحش  .آخرین ظرف رِ گذاشتً کُ قنبً ٍری ریخت از صدای زنند

 چرا دیگُ داد نيی کشی؟- 

ژِمیدٌ با پیراٍن سفید ِ صّرت . باز ًٍ ٍيان ٍنيا شدٌ بّد. بُ سيتش چرخیدو
فرزاد حق داشت؛ بُ این صدای خشن ِ این تن نحیف، جیغ ٍای بنند . گچ شدٌ

 .این چنینی اصال نيی خّرد

 .نيی خّاستً تیيّرخان از خّاب بیدار بشن- 

ً ٍاش از این فاصنُ حس شد ُ ی چش ٌ ٍاش رِ ىی شناختً. برق کینُ ِ غص درست . نگا
. با ترس یک قدو عقب برداشتً. ریشُ ىٍّاو بُ سّزش افتاد. ىحه اِمین رِز؛ مرزیدو

خدایا باز دیّانُ شدٌ . بُ در نگاٌ کردو. اٍستُ بُ سيتً قدو برداشت. مبخند ىحّی زد
 .پر صدا خندید...خندید. بّد

 .دیشب نیّىد- 

ٌ ٍای رعب انگیز کُ جیغی بّد شبیُ صدای ٍر شب. باز ًٍ خندید  .خند

 .بَش گفتً بيّن ِمی رفت- 

بُ ناگاٌ رِىیزی رِ کشید ِ تياو ىحتّیاتش رِی ...بُ ىیز دِنفرٌ پرحسرت خیرٌ شد
ٌ ٍای بنندش ریخت  .زىین با صدای ِحشتناکی، بین خند

 .فقط ادعا داشت...ىنّ دیگُ دِست ندارٌ؛ از اِمً نداشت- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  308  

شال دِر گردنً شکار . جاخامی دادٌ با دِ بُ سيت در رفتً. بُ سيتً خیز برداشت
ُ ی بی صداو از درد پیچیدٌ . از پشت کشید ِ ىحکً رِی زىین افتادو. دستش شد ضج

 .تا کی باید تحيه ىی کردو؛ خدایا صبر. تّ کيرو نبّد، از سر ناتّانیً بّد

 .یک دفعُ داد کشید. صداٍای ناىفَّىی از خّدش در ىی آِرد. با پا ىحکً بُ پَنّو زد

 دیشب چُ غنطی کردین؟- 

ُ ی دست ٍای مرزانً، بغض . پاش رِ دِبارٌ باال آِرد چشً جيع کردٌ صّرتً رِ احاط
 .خدایا زیر پاش ىی ىردو حتيا. کردو

 .ٍنيا بس کن- 

 .دست ٍاو رِ آٍستُ برداشتً. سکّت ىطنق شد. ىیخ شدٌ ایستاد

ُ ی نجاتً چرخیدو  .تاج امينّک بین چَارچّب در ایستادٌ بّد. با درد بُ دیدن فرشت

 بُ این بیچارٌ چیکار داری؟- 

ُ ٍا  .ٍنيا بغض کرد؛ ىحه بچ

 .گفتی ىیاد...تّ گفتی راضیش ىی کنی...نیّىد- 

 حاال دیگُ برای نیّىدنش دیِّنُ شدی؟- 

 .فقط ىی خّاو باٍاش حرف بزنً- 

تاج امينّک سری بُ تاسف تکان داد ِ رِ بُ ىن، کنجکاِ کُ ىنتظر جّابش بّدو اخً 
 :کردٌ، گفت

 .پاشّ برِ بیرِن- 
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ٌ ٍای بی تفاِت ٍردِ، خّدو رِ جيع ِجّر کردو دِست داشً از درد زار بزنً؛ اىا . زیر نگا
ُ ٍای پردردو ًٍ گرفتً  .برای ٍيان حفظ غرِر کُ پیش خّدو داشتً، جنّی نام

ىًَ نبّد کُ زیر دست . بنند شدو شامً رِ ىرتب کردو ِ با کير ِ پای دردىند بیرِن رفتً
اگر ىًَ بّد کُ کيی از نگاٌ ِ غرِر کذایش ىحض دمسّزی کً ىی کرد . دخترش مُ شدو

. حتی نيی تّنستً درست قدو بردارو. یا ىن بی پناٌ رِ قربانی دخترش نيی کرد

*** 

فقط باجی خّاست کيرو . ِقتی ِارد عيارت شدو ٍیچ کس حرفی نزد؛ عادت کردٌ بّدن
ُ شّن شریک . رِ نگاٌ کنُ کُ تّجَی نکردو این دمداری ٍای بعِد کتک از ٍنيا کُ ٍي

ىطيئنًا ىی دِنست ٍنيا برای عزانشینی شٍّرش اىرِز . جرىش بّدن بُ درد نيی خّرد
 .حسابی از خجامتً در ىیاد کُ اِل صبحی نگرانی خرجً ىی کرد

ٍرىز ًٍ بدِن حرف با . سینی آىادٌ شد رِ برداشتً ِ با پای منگ ِ کيِر کج باال رفتً
ُ چیز برد  .سینی رِ ازو گرفت ِ رِی ىیز گذاشت. دیدن ِضعیتً پی بُ ٍي

فقط تّ بگّ ىن گّش »با نگاٍی دمّاپس کُ ىی گفت . بی حرف نشست؛ نگاًٍ کرد
نگاٍش طّالنی نشد کُ بنند . ىن بُ حرف زدن ِ گالیُ کردن احتیاج داشتً. «ىی کنً

 :دل زدٌ گفتً. برای دِىین بار پیشش اشک ریختً. زیر گریُ زدو

 .ازخّدو بدو ىیاد کُ نيی تّنً ٍیچ دفاعی داشتُ باشً...ىنّ زد- 

... - 

ُ خاطر بی کسیً درد بکشً؟-  ُ خاطِر ىّندنً باید تا کی حرف نزنً؟ تا کی باید ب  ب

... - 

 این انصافُ کُ فقط ٍنيا ىَيُ؟ ىگُ ىن آدو نیستً؟- 
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بین ٍق ٍق ٍاو از بازِو گرفت ِ بُ سيت خّدش . نزدیکً شد. حرف ٍای دمً بّد
ُ اش فشردٌ شدو. کشید  .بُ سین

 .نباید از اِل بُ حرفت گّش ىی کردو- 

ُ ٍاو بُ جای جّاب، بُ جای حس گرفتن از این دمگرىی ِ حيایت، یاد  بین گری
ٍرىز ىتعجب دست بُ کير ابرِیی باال . یک دفعُ عقب کشیدو. عکس امعيه فرزاد افتادو

 .داد

 چی شد؟- 

 :صّرتً رِ با پشت دست پاک کردو ِ با محن جدی گفتً

 ...ناىحرىی- 

چند محظُ برای جدیت حرفً ىکخ کرد کُ بعِد ٍضيش، چنان از تعجب بُ خندٌ افتاد 
ٌ ٍای بنندش . کُ ىن ًٍ بُ ٍيراٍش خندیدو  .ای مب زد «خینی خّبُ»ىیان خند

ٌ ای ٍنّز داشت کُ نشست. ىیز رِ چیدو  .تُ خند

 .حدس ىی زنً چرا ٍنيا اىرِز زدٌ بُ سرش- 

 چّن شٍّرش پیشش نیّىدٌ ىقصر ىنً؟- 

 .محن اِن با آراىش ِ پر از دمداری...محنً طنبکار شد از این یادآِری بی ىّقع

تاج امينّکً اگر حساسُ رِی ...خّدت قبّل کردی...اِن ىریضُ ىَرِ؛ رِز اِل بَت گفتً- 
ُ ی خدىتکارا دست ...دخترش ىی دِنُ دست خّدش نیست خیامش راحتُ ىحه بقی

 .رِش بنند نيی کنی

 .چّن ىی دِنُ ىجبّرو این جا باشً- 
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 .دمً پر از غصُ شد از سکّتش کُ غیر از تایید حرفی نبّد

 گنبرگ کجاست؟- 

 .اِل صبحی بیدار شدو دیدو ناىُ گذاشتُ... نیست- 

 .نفسی گرفت

ُ ست-   .با دِستش سيی

چند بار تا نّک زبانً اِىد کُ بگً اِن دِستی ندارٌ چُ برسُ بُ سيیُ ناىی؛ اىا بی خیال 
 .چرخیدو تا بیرِن برو

 صبحانُ خّردی؟- 

 .نچ پرصدایی گفتً

 .پس بدِ بیا این جا کُ اىرِز ىی تّنً دیرتر برو- 

با خیال راحت کنارش . بدو نيی اِىد از شر جّاب سّال ٍای دخترٍا خالص بشً
ُ ای نياند کُ ىا نزدٌ باشیً  .نشستً کُ حرف نگفت

از ...از نگفتن فریبا... از برخّردی کُ داشتیً...از فرزادی کُ دیشب براو شاو آِرد گفتً
چنان با مفت ِ معاب تعریف ىی کردو ِ از ِاکنشش ىی گفتً کُ اشک . ٍيُ چیز گفتً

ُ ی چشيش جيع شدٌ بّد از شدت خندٌ  .گّش

گفت . «فرزاد دِست قدیيی تیيّرخانُ کُ از بچگی کناِر ٍيُ بزرگ شدن»آخر ًٍ گفت 
ىحه تیيّرخان ىغرِر ِ جدی شدٌ ِ تياو امگّش در این سن غیر از تیيّرخان کسی »

یک آدو ىذٍبی ِ ىعتقد کُ ٍیچ اصّمی رِ تا بُ اىرِز زیر پا نذاشتُ؛ شاید . نیست
 .«گاٍی فقط یک زیرآبی کّتاٍی رفتُ کُ بعدش افتادٌ بُ تّبُ کردن
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برای بّدن با ىا خینی ترس . باجی ًٍ دِست ندارٌ پسرش زیاد بُ گـ ـناٌ بیفتُ»گفت 
ُ خاطِر ٍيین چند ىرتبُ خّاستگاری رفتُ؛ اىا سرٍرکداو بَانُ آِردٌ تا از شر  دارٌ، ب

گفت فرزاد ٍرچی باشُ اىکان ندارٌ بُ تیيّرخان چیزی . «اصرارٍای باجی خالص بشُ
خیامً رِ بابت حرف ٍاش راحت کرد از آدىی . از ىن بگُ؛ چّن پای خّاٍرش ًٍ ِسطُ
. بُ ناو فرزاد؛ کّرسّی اىیدو چند برابر شد

ٌ ی ىچگیرانُ ىَرِ دستپاچُ بنند شدو ٍنّز کاىه . با باز شدن یک دفعگی در ِ دیدن چَر
از جاو بنند نشدٌ بّدو ىَرِ با نیشخند پررنگی مب باز کرد تا حرفی بزنُ کُ ٍرىز رِ بُ 

 :ىن گفت

ُ ت-   .ىی تّنی بری...ىَرِ ىينّن از صبحان

ُ و بّدی» مب زدو ِ با مبخنِد ىحّی برای راحتی خیامش؛ برای « خّاٍش ىی کنً، ِظیف
ُ ش، بنند شدو ً ٍای آبی رنگش کُ . ناراحت نشدنً از این بیرِن کردن ىحترىان چش

 .یک بارٌ از خشً پر شدٌ بّد، برای ىن برق پرىحبتی زد

ٌ ی ىَرِ نداشت قبال ًٍ چند باری . ىی دِنستً ٍرىز ٍیچ ابایی از اِىدن یک بار
این دک کردن سریع ىن، . ِاکنشش رِ بُ حساسیت ىَرِ نسبت بُ ىن دیدٌ بّدو

یک دعّای زن ِ شٍّری کُ کاىال . چیزی جز یک گّشيامی حسابی برداشت نيی شد
 .درک ىی کردو ِ اصال ًٍ دِست نداشتً بّدن ىن باعخ اختالف بیشتر بینشّن بشُ

با تندترین حامت ىيکن ِسایه رِی ىیز رِ جيع کردو ِ بی تّجُ بُ ىَرِ کُ خّن 
خّنش رِ ىی خّرد ِ با بددمی ٍنّز بین چَارچّب در ایستادٌ ِ نگاٍش زِو ىن بّد، 

 .دِر پشت سرو با صدای ِحشتناکی بُ ًٍ کّبیدٌ شد. بیرِن زدو

 .ٍنّز قدىی برنداشتُ بّدو صدای داد ِ فریاد ٍرىز بنند شد

ٌ ی ىن از دیشب تا حاال کدِو گّری رفتی کُ حاال پیدات شدٌ؟-   بدِن اجاز
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. پس ٍرىز آبرِداری ىی کرد؟ آًٍ از دو خفُ شد برای این تّدار بّدن ٍرىز!...از دیشب
ُ قدر ىراعات حامش رِ  ُ ات کُ ىَرِ نيی فَيید؛ درک نيی کرد کُ چ بيیرو برای غرِر ىردان

ٍرىز ٍر چند اىرِزی؛ ٍر چند بُ قّل بقیُ پر از خطر بّد؛ اىا ىنی کُ فقط . ىی کرد
ُ قدر حساس ِ پرتعصب ىی تّنُ باشُ ِ فقط  یک بار غیرتش رِ دیدٌ بّدو، فَيیدو چ

ِای بر تّ ىَرِ . پر از غیرت بّد...ٍرىز پر از ىردانگی. ِانيّد بُ آنچُ کُ نیست ىی کرد
ً بامینت رِ نشناختُ بّدی  .کُ ٍنّز ٍ

 .بُ تّ کُ بد نيی گذرٌ، خّب با کنفتً رِ ًٍ ریختی- 

حیف کُ قّل دادٌ بّدو بُ پدر؛ ِگرنُ ٍيین اىرِز بُ حرىت تياو . مب گزیدو
ٌ  رِ؛ تا بُ ٍيین راحتی تَيت نزنُ  ىَربانی ٍای ٍرىز برىال ىی کردو این راز نفرین شد
بُ ىن، بُ ٍيسرش کُ ٍر دِ خّب ىی دِنستیً جنس درِددل کردن ٍای ٍررِزىّن از 

 .سرتنَایی ِ بی کسی بّد

 باز پای ىَرِ رِ ِسط کشیدی؟ دِستتّ نيی شناسی؟- 

 .جیغ کشید

 دِست ىنُ کُ با شٍّرىُ؟...اِن دیگُ دِست ىن نیست- 

 .صدای ٍرىز آراو اىا پرغیظ شد

 .این خّنُ قانّن دارٌ...چند بار بَت بگً خّشً نيیاد شبا بیرِن از این خّنُ باشی- 

ىَيّنی کُ بّدو، ...حال دِستً خّب نبّد...ىنً بَت گفتً دیشب ىجبّر شدو برو- 
 دیگُ چی ىی خّای؟

 .نفس پرحرصی بیرِن فرستاد

 !ِاقعا فکر ىی کنی درد ىن ىَيّنیُ؟ این کُ زنً نصفُ شبی بزنُ بیرِن ىًَ نیست- 
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 .زیادی با ىَرِ گشتی اىه شدی- 

دادی کشیدی کُ سیخ شدٌ، دست رِ قنبً گذاشتً تا پشت در بُ جای ىَرِ پس 
 .نیفتً

این قدر بی غیرت ...ىن باید جّاب بقیُ رِ چی بدو کُ زنً با یُ تنفن ىیندازٌ ىیرٌ- 
 دیدی ىنّ؟

 ...گّر بابای بقیُ- 

ىن ًٍ از صدای بنندش . صدای سینی خّردنش تّ که سامن پیچید. یکَّ الل شد...زد
 .پا بُ فرار گذاشتً. یک طرف صّرتً سّخت

صدای داد ِ بیداد ىَرِ که عيارت رِ . اصال تّقع تّگّشی زدن از ٍرىز رِ نداشتً
جای ىحيد خامی کُ سینُ سپر . ٍنّز باِرش نيی شد کُ دست رِش بنند شدٌ. برداشت

 .کنُ برای عشقش

ُ ٍا جيع شدٌ بّدن ِ بُ صدای داد ِ فریادشّن کُ ٍر محظُ  ُ ی دخترٍا پایین پن ٍي
سرعتً از تیرکشیدن پَنّو کً شد ِ سالنُ سالنُ با دِل ...بیشتر ىی شد گّش ىی دادن

ُ ٍا پایین اِىدو ِ کنارشّن ایستادو ُ ای تاج امينّک . اشّب شدٌ از پن در کُ باز شد محظ
 .بُ ىا کُ جيع شدٌ بّدیً خیرٌ شد ِ از داد ٍرىز نگاٍش باال کشیدٌ شد

یکُ خّردٌ تازٌ ىتّجُ شد فال گّش ایستادیً کُ در کسری از جانیُ تا بُ خّدو بیاو 
از ...ٍيُ ىتفرق شدن ِ ىن فقط  ٍاج ِ ِاج با پای منگّن نيی تّنستً سریع جیً بزنً

ُ ٍا جيع کردو ُ ی پن ِضعیتً رِ درک کرد کُ . ِحشت این ىچ گیری خّدو رِ گّش
ُ اش بستُ شد  .مب ٍای اىادٌ بُ حين

ً نگاٍی بُ باال رِ بُ ىن گفت  :ىقابنً ایستاد ِ با نی
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 این دخترٌ اِىدٌ؟- 

 .سری بُ تایید تکان دادو

 ...زیر مب غری زد

ُ ی باباشُ-  ٌ ی گستاخ ٍرجایی؛ فکر کردٌ این جاو خّن  .دختر

ُ ىّن نبّدو. قنبً فشردٌ شد شبی رِ غیر از . ىن ٍیچ ِقت نصفُ شبی بیرِن از خّن
ُ ىّن بُ صبح نرسّندو ِای بر تّ ىَرِ کُ با گً شدن تّ رِیاٍات، ٍيُ چیز رِ . خّن

ُ و. فراىّش کردی . آبرِی گنبرگ کُ ىًَ نبّد. دریغ از یک ذرٌ آبرِ برای پدر بُ گّر رفت
 ...اسً گنبرگ کَکشان ٍيیشُ پاک ِ بی حاشیُ بّد؛ اىا حاال

ً ٍای دمخّرو زد  .پّزخندی بُ چش

ُ ٍاش تّ این خّنُ بپیچُ-   .ىنتظر رِزی او کُ صدای گری

کُ حاال آرزِی اشک ... چُ بدی در حقت کردٌ بّدو بی انصاف. شکستً؛ از این آرزِ
ٌ ی کَکشان رِ داشتی؟  .نفرت زیادیش رِ درک نيی کردو! ریختن دختِر ندید

ٌ ی پر غرِرش، از کنارو گذشت ِ گفت  :آٍستُ با ٍيان اخً رِی چَر

ُ ت...بگّ یُ قٌَّ براو بیارن-  نيی خّاو فعال تیيّرخان ...خّدتً تا فردا برِ تّ دخي
 .ببیندت

بعضی اِقات تّ زندگی بُ جاٍایی ىی رسی کُ تازٌ ىعنی زندگی »پدر ٍيیشُ ىی گفت 
حاال اگر خیری در این زندگی کردٌ باشی، اِن محظُ ٍيراٌ یک ...کردن رِ درک ىی کنی

ُ ت سپری ىیشُ؛ اىا ِای بُ رِزی کُ زندگی بخّاد اِن رِی زشتش رِ بَت  مبخند ِاس
ُ قدر بُ خّبی زندگی کردی  «!نشان بدٌ؛ اِن ىّقع ىی فَيی چ
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شاید ًٍ از اِل طيع این ...کاش ىَرِ زندگی اشرافی ِ عشق ٍرىز عّضش نيی کرد
زندگِی ىَرِ درست ىحه تعبیر پدر بّد؛ با این تفاِت کُ ىَرِ جایی ...زندگی رِ داشت

این خّشی ٍا آبنبات ىّقت زندگیش بّد برای فَيیدن . برای خیر ِ شر نذاشتُ بّد
 !ىدت زىان خّبی ٍای زندگیش

. فقط از رِزی ىی ترسیدو کُ ٍنّز بُ ٍیچ جا نرسیدٌ ىجبّر بُ فرار از این عيارت بشیً

*** 

با ٍر نفس کشیدن چشً . تّ کّچُ پیچیدو ِ بّی زندگی رِ با تياو ِجّد حس کردو
 .ىی بستً ِ بی خّدی مبخند ىی زدو

ُ رِش ایستادو ِ با جان ِ دل کنید رِ با یک چرخش تّ قفه چرخّندو با اِمین . رِب
قدو بُ داخه، بی اختیار چشً بستً ِ با بستن در پشت سرو، بُ در تکیُ زدو تا ٍّای 

دِبارٌ . مبخندو پر از آراىش خیال، از بابت حضّر پدر شد. خاطرات پاکً رِ بُ ریُ بکشً
ُ ی بزرگ خّشبختیً. رِح گرفتً ِ بال درآِردو  .منگ زدٌ پا تند کردو بُ سيت باغچ

ٌ ش برای این بی ِفایی خّدو زانّ زدو؛ سر خً کردو تا عفّ  ىقابه گه ٍای خشک شد
ٌ شّن . بشً کُ چند ىدت ىی شد بَشّن سر نزدٌ بّدو یکی یکی زیر مب برای دل پژىرد

 .شعر ىی خّندو ِ عذرخّاٍی ىی کردو

ٌ شّن ُ ی بی جان شد ُ ی گه بُ دِسال ًٍ . دست ىی کشیدو رِی ٍر بّت سن ٍر بّت
 ...در این دِسال؛ ٍربار با عشق آب پای ٍرگه ىی ریختً؛ اىا حاال. نيی کشید

این خّنُ بیشتر از اینا ...فک کردی با بچُ طرفی یا خینی بارت ىیشُ این جا آِردىت؟- 
 .قیيتشُ
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ترس ِ حسً از صدای بً آشنای شنیدٌ . دستً بُ سيت بّتُ نرفتُ، بین راٌ برگشت
با این کُ زیاد با این صدا آشنا نبّدو؛ اىا این تن صدا چیزی . شدٌ، غیرقابه تّصیف بّد

 !نبّد کُ بُ راحتی فراىّش بشُ

حتً داشتً صدای خّدش بّد کُ این قدر ِاضح از دیّارٍای خامِی خّنُ باغ شنیدٌ 
با کنجکاِی تياو ىٍّای مـ ـختـ سيجً کُ ىداو از زیر رِسریً سر ىی  خّرد رِ . ىی شد

 .تّ فرستادو ِ با چند گاو بنند تّ رفتً تا سر از این جا اِىدنش دربیارو

ُ ای دو در تعنه کردو خّدو چُ دمینی برای این جا اِىدن داشتً کُ حاال تّجیَی . محظ
ُ ی پدریً شدو یا دمتنگ کَکشان صاحب کار  برای بّدنش بخّاو؟ بگً دمتنگ خّن

 !قبنیً؟

قدو عقب گذاشتً تا راٌ نرفتُ رِ برگردو کُ ٍیچ تّجیَی برای این جا اِىدنً پیدا 
 .نيی شد؛ اىا ٍنّز قدو از قدو برنداشتُ کُ باز با صدای بننِد ىردی گّش شدٌ ایستادو

سندشً کُ ٍنّز ىشخص نیست ىال شياست یا ىال ...این خّنُ سُ تا بیشتر نيی ارزٌ- 
 .دخترش

ٌ ش  .باز ًٍ صدای بً عصبی شد

دخترٌ ...گفتيً بَت این جا گرِییُ برای چکاش...ىفت نيیدو ىاميّ...زحيتت کً- 
ٌ ست  .ٍیچ کار

سر خّنُ باغ ىعاىنُ ىی کردن ِ ىن ٍیچ کارٌ . حسً چیزی شبیُ بُ ىرگ بّد
ُ خّد تکيیه شد!...بّدو  .ٍیچ اختیاری از خّدو نداشتً؟ رِز نحسً خّدب
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ٍنّز ىتّجُ ىن . پاٍاو تحيه ِزنً رِ نداشت، با ٍر جينُ سر قیيت قنبً فشردٌ ىی شد
باید ىی رفتً سرشّن آِار ىی شدو یا برای ٍيیشُ این خفت سکّت رِ . نشدٌ بّدن

 .تحيه ىی کردو

بُ دیّار تکیُ دادٌ بّد، با ژستی رِ بُ ىرد خریدار ...دِبارٌ نگاًٍ رِ بُ سيتش کشیدو
بُ ظاٍر ...با ابرٍِای گرٌ شدٌ پیپ ىی کشید ِ دِدش رِ غنیظ از دٍان بیرِن ىی داد

ٌ ی خاىّشی چراغ ٍا باعخ . خّنسرد؛ اىا محن ِ نگاٍش غّغا ىی کرد بّی دِد بُ عالِ
ٌ ٍا  شدٌ بّد سامن تقریبا تاریک بُ نظر برسُ ِ دید کافی برای رِیت بَتر چَر

ُ خاطِر ٍيین دیِد زیادی . فقط یک نّر باریِک آفتاب از پنجرٌ بُ داخه ىی تابید...نباشُ ب
ٌ ی ىرِد خریدار نداشتً؛ ِمی بُ شدت آشنا ىی زد دِ ىرد گردن کنفت ًٍ رِی . رِی چَر

ُ ٍای سامن رِ بُ ٍردِ نشستُ بّدن رِزی . از چانُ زدن سر قیيت ىّرىّرو ىی شد. پن
 .رِ بُ خاطر آِردو کُ پدر با عشق این جا رِ خرید ِ حاال چّب حراج پاش گذاشتُ بّدن

ٌ ی سرخ آخرش رِ بُ یاد آِردو کُ بی جان کف اتاقش خّابیدٌ بّد ُ ای . چَر ناخّاستُ ن
ُ ای نکشید حرف ٍا قطع شدٌ، سرٍا بُ سيتً چرخید  .جیغ زدو کُ بُ جانی

 .بغضً رِ بُ زِر نگُ داشتً

ٌ ی ابرٍِاش از این فاصنُ ...اِمین نفر اِن بّد کُ ىتّجُ ىن شد چین شدن یک بار
 :صاف ایستاد ِ ىتعجب یک کالو بیشتر نگفت. حس ىی شد

 !ىَرِ؟- 

 .یک قدو بُ جنّ برداشت تا از بین تاریکی بُ درستی تشخیص بدٌ

ٌ و طاقت سرىای ِجّدو رِ نداشت. دستً رِ حصار بدنً کردو ُ ی پّسید مرز . ژاکت کَن
 .سرىای سامِن خامی ًٍ این مرز رِ چند برابر کردٌ بّد. داشتً
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خیامش کُ از بابت بّدن ىن ىزاحً راحت شد، پیپ رِ با نفسی خاىّش کردٌ داخه 
ُ اش کُ بُ . جیب کتش گذاشت ِ بُ سيتً قدو برداشت چشً تّ چشً نگاٌ پرجذب

مباس ٍای سرتا پا ىشکی دیشبش رِ با . قصد حرف کشیدن بُ سيتً ىی اِىد، شدو
ُ ٍاش باز بّد ِ یک کت ِ شنّارىارک کُ برند طالیی  پیراٍن سفید کُ تا ناکجاآباد دکي

ُ ی جیبش بد چشيک ىی زد، عّض کردٌ بّد کالٍش ًٍ تیپ ٍيُ چیز تياىش . گّش
 .رِ کاىه کردٌ بّد

از ذٍنً گذشت ىی شد بَش اعتياد کرد؟ بُ کسی کُ دالل تیيّرخان شدٌ بّد ِ حاال 
 این جا سر زندگی ىن قیيت ىی ذاشت؟

پسِر قد بنند ِ رشیدی ًٍ از تّ آشپزخّنُ بالفاصنُ بیرِن پرید تا شریک بَت ِ تعجب 
 .بقیُ باشُ

 ...بُ خانً ىشاِر- 

نگاٌ از فرزاد گرفتً کُ با این جينُ، ىکخ کردٌ ٍيراٌ ىن رِبُ ىردی کُ حاال جنّتر 
. اِىدٌ بّد چرخیدیً

بدتر از این ًٍ ىی شد؟ یعنی یک نزِل خّار ...معنتی؛ احيدی بّد. چشً بستً عصبی
 صاحب خّنُ باغ ىی شد؟

ُ ی آشنای جيع بّد گفتً  :نگاًٍ رِ پر امتياس کردو ِ رِ بُ فرزاد کُ تنَا غریب

 .این جا رِ نفرِشین- 

ُ ی مبش تنَا جّاب خّاٍشً شد  .زٍرخنِد گّش

 .صدای احيدِی ىنفّر، ٍيراٌ یک پّزخند، باز ًٍ تکرار شد

 نکنُ باز اِىدی نسخُ پیچيّن کنی؟- 
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. ىن از این ىرد ىتنفر بّدو. ىیه شدیدی بُ اشک ریختن داشتً. مب ٍاو بُ شدت مرزید
 .صدای نحسش بدتر، سٍّان رِحً ىی شد

. بُ طرف فرزاد کُ با ریزبینی نگاٍش در چرخش بین ىن ِ احيدی بّد، قدو برداشتً
ُ اش بّد  .ىنتظر اداىُ جين

ٍيین خانً کّچّمّ حصاری رِ ...این دختر کّچّمّ انگار سّگنِی کَکشان بّدٌ: احيدی
 .بًَ ىعرفی کرد

ُ ی مبش، بد اعتياد بُ نفس . ابرٍِاش از فرط تعجب باال پرید ٌ ی گّش پّزخنِد خشکید
ُ و رِ تحنیه ىی کرد ِ بغضً رِ بیشتر  .نداشت

 .جیک ِ پیک کَکشان زیر دست یک امف بچُ بّدٌ- 

از درِن . کُ پرتيسخر بُ پدر نسبت داد فشار قنبً رِ بیشتر کرد« بی شرف پیری»
ىی سّختً ِ یک محظُ ًٍ بُ سيت احيدی سر نچرخّندو؛ چّن دٍان بُ دٍان شدن 
ُ ش  ٌ ی پیشنَاد شرو آِران ُ جز انداو ِ شنیدن دِبار ُ ای جز رصد شدن جزب باٍاش نتیج

 .نبّد

ُ ی کً کناِر فرزاد ایستادو ٌ ی . بُ ٍرجان کندنی، با فاصن نگاٍش با ٍر قدِو آراو، خیر
 .منگیدن پاو بّد

ُ تر کردو. کيی گردن کشیدو تا ًٍ قدش بشً بی اختیار، دست ِ پای . ِمّىً رِ آٍست
ُ و رِ بیشتر گً کردو ٌ ی غرش ...صدای نفس ٍاش بنند ِ عصبی بّد. نداشت خدایا آىاد

 !بّد

 :زِو گرٌ بین ابرٍِاش سر خً کردٌ، پچ پچ گّنُ گفتً

 .این جا رِ چند قیيت گذاشتی؟ خّدو ىیخرو- 
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ٌ ای بّد کُ بنند شد  .صدای خند

ُ ت کً نذاشتُ: احيدی  !پس حدسً درست بّد، کَکشان ِاس

ُ اش رسید ُ ی پاٍاو از نااىیدی صاف شد کُ قدو تازٌ بُ سر شان سر پایین انداختً . پاشن
 .از این صدای بُ اصطالح آراو، کُ از ترس از دست دادن، مرز ًٍ کردٌ بّد

ُ ت...از اِل گفتً بیا پیش خّدو-   ...اگر اجازٌ بدٌ تیيّر...ىنً قّل ىیدو کً نذارو ِاس

ُ ی فرزاد از دو خفُ شد ُ ی این ٍّاداری. با نگاٌ خصيان . مبخند بی رىقی زدو؛ بُ نشان
نُ امتياسی؛ فقط پر بّد از درد برای از دست دادن ...نُ خّاٍش. نگاًٍ این بار پر غً شد

 .برای از دست دادن تنَا خاطرات زندگیً...خّنُ باغً

ُ ت...حداقه بُ اینا نفرِش...بگّ برن-  برای تّ کُ فرقی ...خّدو ىشتری ىیارو ِاس
 .ندارٌ

 .باشیً درخدىتتّن...ىا ًٍ کُ ىشتریً خانً- 

ُ قدر غریبی ِ بی پنَایی سخت بّد. بغضً رِ قّرت دادو کاش حداقه با اسً ِ . خدایا چ
 .ٍر حرفً چیزی فراتر از یک دمسّزی برداشت ىی شد. رسً ِاقعی خّدو دفاعی داشتً

. خّدو رِ باز ًٍ بی ارادٌ پشت فرزاد کشیدو کُ اخً ِ تعننش ٍر محظُ بیشتر ىی شد
ً نگاٌ گذرایی بُ دستً کرد کُ آِیز دست پَن ِ بزرگش شدٌ بّد خّدو جا خّردٌ . نی

ُ ٍاو از خجامت قرىز شد. اصال ىتّجُ نشدٌ بّدو. ىحکً گرفتً...عقب کشیدو . گّن
ٌ ی ىن بذارٌ . نيی خّاستً در این شرایط این برخّرد بی قصد رِ رِی حساب استفاد

 .کاش ىی فَيید...ِاکنشً غیرارادی بّد

ُ ٍای سرخً شدٌ بّد؛ برای اجبات این بی حیایی، رِ بُ احيدی  ٌ ی گّن با محنی کُ خیر
 :کرد ِ گفت
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 بگّ این دختر چُ صنيی با کَکشان داشتُ؟- 

ٌ ش! خدایا این چرندیات رِ باِر کردٌ بّد احساس . بدنً یخ کرد از صدای عصبی شد
 .کردو ٍر آن گردنً رِ از این خشً ىی شکنُ

حتی ندیدٌ، آِیز شدن آب دٍانش . صدای احيدی برای این رسّایی پر از شعف شد
 .ىشخص بّد

 !ِمی انگاری از خینی چیزا خبر داشتُ...خّدش کُ ىیگُ کارای کَکشانّ ىی کردٌ- 

... - 

ٌ ی دیالق خّب ٍّای خانيّ داشتن...یک بنبنیُ کُ نگّ-   .با اِن پسر

. با ٍر جينُ احساس عریان بّدن زیر نگاٍش رِ داشتً. آب شدو. ىحيد رِ ىی گفت
 چرا این ىرد از زىین برداشتُ نيی شد؟...خدایا

 .نیشخند پرتيسخر ِ پرصدایی زد

 ...بُ کاِر ىا کُ خینی اِىد- 

 .ىکخ کرد

 .ِ ىیاد- 

 .از درد، بند کیفً رِ ىحکً چنگ زدو. دستً رِ ىحکً گرٌ انگشت ٍاش ىی فشرد

پّزخند زدو بُ دل . دست بُ دستش...بی اختیار زانٍّاو سست شدٌ، رِی زىین نشستً
خّنُ باغ . سرخّشً؛ فکر ىی کردو ىی تّنً تا شب، راحت، بی دغدغُ، این جا خنّت کنً

ٌ و از کتک ٍای ٍنيا، ٍیچ ِقت . ىنبع آراىش ىن بّد ٌ و؛ کير کج شد بدن کّفتُ شد
نگاٍش ٍرچی . این قدر درد نگرفتُ بّد کُ نگاٌ فرزاد رِی ىن پر از سّءظن ِ زشتی بّد
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در ذٍنً یک شبُ، برای خّدو پیشش آبرِ خریدٌ بّدو؛ اىا حاال . بّد؛ خینی سنگین بّد
ٌ حنی برای اجبات کردن خّدش بّد  .دمً پی را

زیر . تنَا دمخّشی زندگی ىن حراج شد...خدایایی مب زدو. اشک ٍاو بی صدا ریخت
ٌ ٍاشّن، از فکرٍای ىسيّو در سرشّن آب ىی شدو تنَا . دیگُ ٍیچی ىًَ نبّد. نگا

کاش ٍیچ ِقت اىرِزی نبّد ِ بی خبر تياو خاطراتً رِ ازو . یادگاری ًٍ ازو گرفتن
 .دردش کيتر بّد...ىی گرفتن

ٌ ش بُ گّشً رسید  .بعِد سکِّت طّالنی، صدای جدی ِ بً شد

 .خبرتّن ىی کنً ٍرىّقع خّاستً بفرِشً- 

 .خینی زِد با یک جينُ خّن بُ تک تک سنّل ٍاو جریان پیدا کرد

 !چی شد آقا؟- 

 .االنً خّش اِىدی...حرف نباشُ- 

 ...ىی خّای...نکنُ شياو چشيتّ گرفتُ- 

ٌ و از دو ! الل شدو از این ٍيُ نفس...دادی کشید کُ ىات شدو اشک ٍای ریختُ شد
ٌ ش از بداخالقیش . خشک شد ٌ ی تیيّرخانی شدٌ کُ آِاز ُ کار حاال ىی فَيیدو چرا ٍي

ُ ی اٍه بازار بّد  .بد بی اعصاب بّد...زبانزِد ٍي

 .نبینيت دیگُ- 

ُ ٍاش تّ سامن  بُ جانیُ نکشید کُ صدای پرشتاب قدو ٍای احيدی بُ ٍيراٌ نّچ
 .مبخند زدو ِ در دل شکِر خدا گفتً. پیچید

 .سّئیچّ بذار رِ اپن...تّ ًٍ یُ ىاشین بگیر برِ شرکت- 
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 ...اىرِز قرار- 

 گفتً چیکار کنی؟- 

 ...چشً آقا- 

ٌ ای سر باال نبردو تا ىخاطبش رِ ببینً حاال باید جّاب پس . ترس داشتً ِ ِاٍيُ. ذر
ُ ٍای این  ىی دادو، البد؛ ِمی ىطيئن بّدو ٍيان پسری کُ از بدِ ِرِدو ٍيراٌ نّچ

در سامن . چشً آخرش پر از کالفگی بّد. ىردک ىنتظر نتیجُ بّد، طرف صحبتش بّد
. برعکس چند دقیقُ قبه آراو بستُ شد

با قدو ٍای ىتفکرانُ طّل ِ عرض سامن رِ چند ىرتبُ طی کرد ِ نفس ٍای عيیق ِ 
 .پی درپی کشید

ِّ این جياعت گرگ زادٌ بغض نکنی ِ ننرزی-  با یُ قطرٌ اشک ...از االن عادت کن جن
 .طّری مَت ىی کنن کُ ٍیچ ِقت نتّنی بنند شی

ُ ی قنبً برای ٍيیشُ حک شد  :اداىُ داد...حرفش زیادی بُ دمً نشست ِ یک گّش

یاد بگیر ٍيیشُ سربنند ِ بزرگ بُ نظر بیای، ...غرِرتّ برای یُ چَاردیّاری خرج نکن- 
ُ قدر ًٍ بدِن پناٌ ِ پشتیبان باشی ٌ ی بیشتری برای ...ٍر چ دستای بستُ ٍيیشُ انگیز

 .برندٌ شدن دارن

از اِن دادی کُ زدٌ بّد؛ فقط گنّی . صداش بُ ِضّح نرو ِ آراو تر شدٌ بّد
ٌ ش حس ىی شد کُ باعخ نفس زدن بین حرف ٍاش ىی شد  .خراش خّرد

ُ  ضعفت برای بقیُ ...دختری ىحه تّ باید خّدش گرگ باشُ-  نذار این بی کسی نقط
 .باشُ
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شاید ًٍ . این قدر پیشش شکنندٌ ِ ىفنّک اِىدٌ بّدو کُ یک بارٌ محنش عّض شد
ِمی بُ ٍر نیتی بّد؛ عضالت ىنقبض بدنً از !...یک شگرد برای اعتراف ىساميت آىیز بّد

ٌ و کاستُ شد ٌ ی بیَّد  .این محن آزاد شد ِ کيی از دمَر

 .ىقابنً زانّ زد...صّرتً رِ با پشت دست پاک کردٌ باال بردو

 .ىی خّاو بَت اعتياد کنً- 

... - 

ُ خاطر یُ دختر خّدشّ با یُ درِغ خراب کنُ-  خّدت !...احيدی ًٍ ادىی نیست ب
ُ تّ با کَکشان بگّ  کجاش درِغ؟...کجای حرفاش راستُ؟...رابط

 :جدی تر از قبه اداىُ داد

تّ حتيًا جنست فرق ىی کنُ کُ ...خینیا رِ دیدو از بی کسی آِیز این ِ اِن شدن- 
ُ ای این ِسط ٍست کُ...بی خیال پیشنَاد احيدی االن تّ اِن مّنُ سگی  ...یا نقش

ُ ش درِغُ-  بُ ىّقعشً از اِن مّنُ ...فقط یُ ِابستگی پدرانُ بُ آقای کَکشان... نُ ٍي
 .ىیرو

شکش بیشتر شد کُ با سر خً کردنی رِ بُ . بدِن فکر ِ دستپاچُ ىیان کالىش پریدو
ٌ و، این بار با محن خشن شدٌ گفت  :صّرت بی حال شد

ُ ت این قدر ىًَ باشُ؟...حصاری رِ از کجا ىی شناسی؟-   چرا باید این خّنُ ِاس

ُ ی نزدیک  ً ٍای برافرِخت ُ ای طّل کشید تا با نفس کّتاٍی از حال ِ ٍّای چش محظ
ُ رِو کُ سعی بر آراو شدن داشت، بیرِن بیاو ٌ ی رِب بد خنع سالح ىی کرد؛ حتی . شد

 .فرصت فکرکردن ًٍ نداشتً
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تّ ًٍ اگر بند بند ِجّدت بُ یک چَاردیّاری بند بّد؛ دست ِ دمت برای فرِختنش - 
ٌ ی زیاد ندارو، ...تياو خاطرات خّشً تّ این خّنُ خالصُ شدٌ...ىی مرزید ىن خاطر

ُ ست ِقتی َاو تّ کارای آقا سرک ىی کشیدو خّدش زیر ...ٍرچی ًٍ ٍست تّ این خّن
حصاری َاو اتفاقی شناختً؛ ...ىی گفت یک رِزی شاید الزىت شد...ِ بً کارشّ بًَ گفت

 .قبالً حسابدار تیيّرخان بّدٌ...فَيیدو تياو ِسایه این خّنُ رِ فاکتّر زدٌ

ً ٍا خّب اعتراف ىی گرفتن...حرف دل زدو؛ بی ارادٌ  .این چش

 پّل این خّنُ رِ از کجا ىی خّاستی بیاری؟- 

کيی بیشتر با این محن ىی پرسید؛ بی شک بُ ٍيُ چیز ...صداش باز ًٍ جدی بّد
 .اعتراف ىی کردو

ٌ ش گفتً  :آب دٍانً رِ قّرت دادو ِ با ىکحی ىیان ابرٍِای ٍشت شد

ُ ش این خّنُ ىَيُ-  حتيا پّمشّ ىیدٌ بفَيُ این جا رِ ...گنبرگ خانيً ىحه ىن ِاس
 .شاید طّل بکشُ؛ ِمی حتيا ىیخرٌ...تیيّرخان ىی خّاد بفرِشُ

 .بُ تيسخر...پّزخند زد

 اِن ِقت با چُ پّمی؟- 

در اِن محظُ فقط بُ یک چیزی فکر ىی کردو؛ زىین ٍا حق قانّنی ىنُ ِ ٍرکاری برای 
بُ قدری ًٍ قیيت داشتن کُ تّ کشّر غریب در . حفظ خّنُ باغ باید انجاو ىی دادو

ُ داشتن خّنُ باغ بّد. رفاٌ باشً ِ چند خّنُ ًٍ در کنارش ىعاىنُ کنً پدر ًٍ . ىًَ نگ
کسی نيی تّنست حق قانّنی ىن رِ بگیرٌ؛ نُ . بابت ىخفی بّدنش بی خّدی نگران بّد

 !بی فکر ِ بااحساس گفتً آنچُ کُ نباید ىی گفتً. زىانی کُ جبت قانّنی شدٌ بّدن
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اِن قدر ...ىن ىی تّنً راضیش کنً...اِنا بُ اسً خّدشُ نُ آقا...زىینای پدریش ٍست- 
 .اِن زىینا قیيت دارٌ کُ خریدن این جا چیزی رِ ازش کً نکنُ

ً ٍای ىشکیش از شادی پر برق  بُ یک بارٌ تياو صّرت پراخيش کش پیدا کرد ِ چش
 .حس کردو نفسی از سر آسّدگی ًٍ کشید ِ زیر مب بی شرفی زىزىُ کرد. شد

ً نگاٍی گفت  :بنند شد، ایستاد ِ بدِن نی

 .ىی رسّنيت- 

 .بُ سيت در رفت کُ از صاىت بّدن ىن یک طرفُ چرخید

 !چرا نيیای؟- 

 :با صدایی کُ سعی کردو آراو بُ نظر برسً از این اعتراف عذاب آِر، گفتً

ُ ی این ٍيُ حرف کشیدن رسّندن ىن شد؟-   !نتیج

... - 

 نباید بفَيً جّاب رئیس طيع کارتّ برای اىرِز چی ىی خّای بدی؟- 

 .مبخنِد ىحّی بُ رئیس پرغیظً زد

 .خّدو ىی دِنً جّاب رئیسيّ چی بدو...تّ نگران جّاب پس دادن ىن نباش- 

 .بُ ٍر چیزی سریع ِاکنش نشان ىی داد. کاىال رئیس رِ کشید کُ بُ خندٌ ِادارو کرد

 اگر این جا رِ فرِخت ىن از کجا باید بفَيً؟- 

 .سر باال بردو. باز ًٍ با چند قدو ىحکً ىقابنً ایستاد

 .این جا رِ فقط ىن باید بفرِشً- 
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ُ اش بّدو کُ با ىکخ ِافری حرف دل زد ُ ی جين  .ىنتظر اداى

ُ ش ىًَ ٍست کُ زىینا رِ با این جا ىعاىنُ کنُ؟-   اِن قدر ِاس

تک تک خاطراتً ىحه یک فینً از . سّاِل بی جّابی بّد. پرتردید سر بُ اطراف چرخّندو
 .ذٍنً عبّر کرد

ُ ی سامن پر از بادبادک ٍای رنگی ىی شد» جیغ ...ىراسً ىادر...تّمدٍای ٍر سامً کُ ٍي
آىّزش ٍای پدر کُ با عشق کناِر شّىینُ ...جیغ کردن ٍای تَيینُ از سر بُ ٍّاییً

ُ و حرف ىی زد ِ حرف نصیحت ٍای ...درِددل ٍای گاٌ ِ بی گاٍش...ىی نشستیً ِ ِاس
ُ اش عاشق ....آب بازی ٍای تابستان...بازی کردن ٍای ىن ِ ىحيد...ٍيیش

 .«ىرگ پدر ِ بّدن ٍّای پدر...شکست خّردنً...شدنً

ُ ٍای تنخ ِ شیرین برای ىن بّد ُ اش بزرگ . این خّنُ پر از محظ ُ ٍایی کُ ٍرگّش محظ
 .ىی تّنستً بُ راحتی ازشّن دست بکشً؟ ىحال بّد. شدٌ ِ قد کشیدٌ بّدو

 .صّرتً رِ بُ طرفش چرخّندو ِ بی تعنه مب زدو

 .جّنشً ىیدٌ- 

 :دست بُ جیب بردٌ کتش رِ کناری زد ِ با خّنسردی، بی تفاِت سری تکان داد ِ گفت

ُ قدر زىان الزو داری تا راضیش کنی زىینا رِ بدٌ؟-   چ

اگر کارٍای اقاىتً رِ پارسا ٍرچُ سریع تر ...یک حساب کتاب سرانگشتی در ذٍنً کردو
در این شش ...تياو ىی کرد شش ىاٌ زىان ىناسبی بّد برای رفتن ِ پیدا کردن راز پدر

 ...ىاٌ راحت ىی تّنستً ٍّیتً رِ پس بگیرو ِ حتی 

ً ٍاش در دل اىیدِارانُ زىزىُ کردو  .نگاًٍ رِ باال کشیدو ِ در ىردىک ٍای ىنتظر چش
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 .«تیيّرخاَنً نابّدش کنً...با ِجّد فرزاد»

 .شش ىاٌ- 

 .ىی دِنی کُ دارو بَت اعتياد ىی کنً- 

ً ٍاو تا پی بُ صحت کالىً ببرٌ  .ىی دِنيی مب زدو کُ جّابش شد نگاٌ تّ عيق چش

 :خینی جدی دِبارٌ برای راحتی خیامش گفتً

 .ىنً کً کسی نبّدو ِاسُ رئیسً...ىطيئن باش سرافکندٌ پیش تیيّرخان نيیشی- 

با اخً ظریفی . نگاٍش برخالف چند دقیقُ قبه پر از گرىا شد؛ شاید ًٍ دمسّزی
 :تصنعی گفت

 .تیيّرخاَنً زیادی استقبال ىی کنُ از این جّر آدىای باِفا- 

ُ پتُ مب زدو. تُ دمً خامی شد  :بُ جانیُ نکشید کُ رنگً پرید ِ با تت

 !یُ ىّقع بَش نگی- 

ٌ ی دندان نيایی . نگاٍش اِل ىحض دست انداختن ىن بّد ٌ ای با خند نفس آسّد
ٌ اش شدو؛ اىا یک بارٌ نگاٌ جدیش جّاب سّامً شد . کشیدو ِ ىنتظر جّابی خیر

 .مبخندو ىحّ شد ِ گیج. تا ىغز استخّانً حس بازبینی داشت. سکّت کرد

ُ اش عجنُ کن  احساس کردو حرفی ىی خّاست بزنُ کُ سریع چرخید ِ با صدای دِرگ
 .بنندی گفت

نقطُ ضعف دستش دادٌ بّدو کُ بُ ٍیچ ِجُ . پّفی کشیدٌ از زىین گرفتً ِ بنند شدو
. ًٍ نيی تّنستً انکار کنً
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داخه ىاشین ىشکی رنگ ىدل باالیی کُ دقیقًا ىقابه دِر خّنُ باغ پارک شدٌ بّد 
در خّنُ رِ با دمتنگی زیادی کُ ٍنّز ٍضً نشدٌ بّد بستً ِ آٍستُ . نشستُ بّد
از این بررسی حس خّبی . آنامیز شدن سر تاپاو رِ کاىالً حس ىی کردو. حرکت کردو

درد پَنّو نيی ذاشت تا قدو ٍاو رِ ىساِی بردارو ِ از این بابت با سری پایین . نداشتً
 .تا جنّی دِر ىاشین رفتً ِ بی حرکت ایستادو

ىتّجُ ىعذب بّدن ِ تعننً برای نشستن عقب یا جنّ شد کُ با خً شدنی در جنّ رِ باز 
 .کرد تا زِدتر سّار بشً

بی جّاب بالفاصنُ حرکت . با کيی ىتانت ذاتی ِخّدو کنارش نشستً ِ ىينّنيی مب زدو
کيربندو رِ بستً ِ تعارف ٍای ىعيّمی کُ ىداو تا نّک زبانً ىی اِىد تا از رسّندو . کرد

 .ىنصرف بشُ پس زدو

این مباس ٍای ىندرس تنً ًٍ، کارکرد . ٍنّز ًٍ مرزی در تار ِ پّد بدنً حس ىی کردو
خّدو . خّدشّن رِ کردٌ بّدن کُ ٍرچی بُ ًٍ ىی کشیدو، ٍیچ گرىایی حس نيی شد

 .رِ بغه کردٌ، بیشتر در صندمی گرو ِ نرو ىاشین فرِ رفتً

ُ ٍاش رِ بُ سيت ىن  ُ ای نکشید، بی حرف بخاری ىاشین رِ رِشن ِ دریچ بُ جانی
ىتقابالً سری تکان . مبخند زیرپّستی زدو ِ تشکر کّتاٌ ِ ىختصری کردو. تنظیً کرد

 .داد

کيی کُ از این سرىا گذشت ِ گرىا بُ بدنً رخنُ کرد، تازٌ درد کيرو شرِع شد کُ با در 
دقیقًا قسيتی کُ اىرِز مگد . بُ سيت پنجرٌ بُ پَنّ شدو. جا نشستنً درد ىی گرفت

آخ زیر مبی گفتً ِ بُ سختی بُ پَنّی ىخامف . خّردٌ بّد تیر طاقت فرسایی کشید
ٌ ای . چرخیدو ىتّجُ عنت پَنّ شدنً ِ آخ ٍای ریزو شد؛ اىا خيی بُ ابرِ نیاِرد یا ذر

بُ قدری ًٍ ىحتاطانُ ِ با تيرکز رانندگی ىی کرد کُ سری بُ سيتً . ِاکنش نشان نداد
 .برنگردِند
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ُ ی پنجرٌ گذاشتُ بّد ِ با یک دست تسنط داشت ژستش رِ . بازِی سيت چپش رِ مب
دِست داشتً؛ برعکس ٍرىز کُ دِدستی فرىان رِ سفت نگُ ىی داشت ِ شش دنگ 

 .حّاسش ًٍ بُ ٍيراٍش بّد

ً رخش شدو ٌ ی نی ُ دار ِ خّش فرىی داشت. خیر ُ ی زاِی زیبایی آنچنانی نداشت؛ . چان
ُ ای داشت گیرایی کُ در نگاٌ اِل ىی تّنست . اىا بی نَایت جذاب بّد ِ تیپ ىردان

ٌ ی بین ابرٍِای . درست ىحه ىن...ٍرکسی رِ ىیخکّب خّدش کنُ اخً زینت دٍند
ٌ اش جدیت خاصی ىی داد  .پَن ىشکیش بُ چَر

ٌ تر ىی شد کُ جذابیتش رِ چند  ً ٍای ىشکی حامت دارش با ٍر اخً خيار ِ کشید چش
 .برابر ىی کرد

احساس آراىشی با پر شدن ىشاىً از . بّی عطرش تياو فضای ىاشین رِ پرکردٌ بّد
 .بی ارادٌ نفسی کشیدٌ چشً بستً. عطر تنخ ِگرو دل انگیزش ِجّدو رِ در برگرفت

ٌ ی دیشب ِ نفس ٍای عطرداری کُ در صّرتً پخش ىی شد  یاد نزدیکی بیش انداز
درست از قسيت گیجگاٍش تا . چشً باز کردو تا ردی از خراش ٍا پیدا کنً. افتادو

ً رنگ قرىز بّد از ظرافت خراش ٍا ىعنّو بّد دست رنج یک زن ِحشی ىی تّنُ . چانُ، ک
 .غیر از این ًٍ برداشت نيی شد...باشُ

 :مب گزیدٌ برای رفع ِ رجّع کردن دِبارٌ ىتاجر گفتً

 ...ٍيُ چیزِ از دیشب بُ ٍرىزخان گفتً االا این یکی- 

 .چشً ابرِیی بُ اشارٌ رفتً کُ ندید فَيید

 ...ىی گفتی تا ىنً- 
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ُ اش با صدای زنگ ىّباینش قطع شد گّشیش رِ از جای ىخصّص ىاشین . اداىُ جين
نُ سالىی . ىکحی رِی اسً ىخاطب کرد ِ با اخً پررنگی تياس رِ ِصه کرد. برداشت

 .اِمین کالىش شد« بگّ ىی شنّو»نُ عنیکی 

 تّ رِ اِن جا فرستادو ِاسُ چی؟- 

... - 

 نُ- 

...- 

 .بُ حقی بگّ- 

ٌ ی جدی ِ پرحرصی  احساس کردو نيی تّنُ راحت جنّی ىن صحبت کنُ کُ با نُ ِ آر
 .جّاب ىی داد

ٍيین کُ . بی حّصنُ دست بردو بُ سيت ضبط تا از این ىعذب بّدن خالصش کنً
ُ ی سبز رنگی رِ فشار دادو . صدای گّپ گّپ آٍنگ خارجی بنند شد. حدسی دکي

ٌ ی اساسی فرزاد کُ ٍنّز گّشی بین دستش بّد، بُ  ً غر ُ ای طّل کشید کُ با چش جانی
 .خّدو بیاو

ُ ٍایی افتادو کُ ازشّن ٍیچی سردرنيی آِردو بُ قدری . ٍّل شدٌ بُ جان دکي
ٌ ی . دستپاچُ شدو کُ فکرو بُ کً کردن صدا ًٍ نيی رسید یک چشيً بُ چَر

ُ ای رِ فشار دادو. غضبناکش بّد یکی بُ ضبط صدا بُ طرز . یاخدایی مب زدو ِ دکي
ٌ ای بدتر پیچید بدِن این کُ خداحافظی کنُ گّشی رِ سریع قطع کردٌ رِ ترىز . کرکنند

 .زد ِ با یک ميس کّتاٌ، صدای سرساو آِر رِ خفُ کرد
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ٍيین کُ دٍان بازکرد تا حرفی بارو . نفس پرصدایی بیرِن فرستاد ِ بُ سيتً چرخید
 .کنُ زِد ببخشیدی گفتً ِ سر پایین بردو

ُ اش ٍنّز ًٍ رِو بّد. سکّت کرد ٌ ی انگشتاو . خیرٌ شدن تّبیخ گران درحامی کُ خیر
 .بّدو، مبی بُ جنّ چیدو

 .فقط ىی خّاستً راحت باشی...بند نبّدو خب- 

ُ ای سر باال بردو کُ از بّق ىيتد ىاشین ٍای . صدای نفس ٍاش ىنظً ِ آراو شد محظ
ُ ی کّتاٌ مبخنِد . پشت سر، چرخید ِ دِبارٌ حرکت کرد حتً داشتً در ٍيین فاصن

ٌ ش رِ شکار کردو  .خّردٌ شد

در دل معنت فرستادو بُ خّد فضّل ِ بی دقتً کُ ندِنستُ دست بُ ضبط ىاشینی 
ٍرچند . ىی برد کُ تا بُ حال یک بار ًٍ سّارش نشدٌ بّد تا فّت ِفنش دستش بیاد

ٍيیشُ اکبری یا پدر . ىن رِشن کردن ضبط یک ىاشین ىعيّمی رِ ًٍ بند نبّدو
 .حاال این راحتِی یک بارٌ ناشی از چی بّد خدا داند. زحيت این کار رِ ىی کشیدن

این بار با فریادی جّابش رِ داد . صدای زنگ گّشیش باز ًٍ سکّت بینيّن رِ شکست
 .کُ نیً ىتر باال پریدٌ دست رِی قنبً برای آراو شدن گذاشتً

 .نیً ساعت دیگُ صبر کن خّدو ىیاو- 

احساس کردو ىخاطب پشت خط فَيید کُ بیشتر از این اداىُ بدٌ، ىرگش حتيیُ کُ 
. زِدتر قطع کرد

ُ ای ایستاد ُ رِی دارِخّن ُ ی کّتاٌ . کيی جنّتر رِب بی حرف پایین رفت ِ بعِد چند دقیق
یک پالستیک تقریبًا بزرگی رِ رِی پاو گذاشت ِ یک پالستیک . دِبارٌ کنارو نشست

 .ابرِیی باال بردو ِ با کنجکاِی داخنش رِ نگاٌ کردو. کّچکتر ًٍ رِی داشبّرد پرت کرد
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دِ نّع کرو بّد، یکیش ىخصّص کيردرد ِ یکی دیگُ ترىیً پّست، قرص ىسکن ِ 
ُ ی  آب گرىی ًٍ بّد  .کیس

ً ٍای مرزان سر باال بردو ٍزاران حس زیر پّستً جریان پیدا . شگفت زدٌ بّدو. با چش
 .این ىحبت یک بارٌ جبران ناپذیر بّد. کرد کُ قابه ِصف نبّد

 .با اطيینان نگاًٍ ىی کرد

 .فکر نکنً اِن ٍنيای دیِّنُ یک جای سامً تّ بدنت گذاشتُ باشُ- 

با قّرت دادن آب دٍان . پس فَيیدٌ بّد چرا درد دارو. بغضً خنجر شد برای شکستن
سعی . ٍیجانً رِ کنترل کردو، ٍيین یک ساعت پیش گفتُ بّد بغض نکن ِ قّی باش

ُ ترین نگاًٍ رِ داشتُ باشً سرو رِ بُ پشتی تکیُ دادو ِ با مبخند . کردو قدرشناسان
 :پرىحبتی گفتً

 ...ىينّنً- 

در این ىدت، تياو کسایی کُ در اِن عيارت بّدن ىی دِنستن ىن ٍر رِز چُ زجر ِ 
دردی رِ تحيه ىی کنً ِ دو نيی زنً؛ اىا ٍیچ کداو بُ فکر درىان ِ راحتی ىن نبّدن؛ 

 .حتی ٍرىزی کُ ٍيیشُ دمداریً ىی داد، بُ فکر سالىتیً نبّد

. یک دست رِی فرىان ِ یک دست پشت صندمی گذاشت. یک طرفُ بُ سيتً چرخید
ىی دِنستً چُ سّامی ذٍنش رِ درگیر کردٌ کُ قصد . ىنتظر حرفی از جانب ىن بّد

 .حرکت نداشت

 .مب گزیدو...از گفتنش خجامت ًٍ ىی کشیدو

ُ خاطِر ٍيین درد ىی کنُ ِ ...اِنً اىرِز...دیشب تیيّرخان پیشش نرفتُ بّد-  پَنّو ب
 .منگ ىی زنً
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. دستش دِر فرىان ىاشین ىشت شد ِ فکش ىنقبض. نفس صداداری کشید
 .دندان ٍاش رِ ىحکً رِی ًٍ فشار ىی داد

ُ ی اینا رِ ىی دِنست ِ اِن جا بردت-   .ٍرىز ٍي

 .اِن ىقصر نیست...خّدو خّاستً- 

ُ رِ بّد ٌ ش گفت. نگاٍش بُ رِب  :بُ سختی از بین دندان ٍای کنید شد

ُ ت...ىی خّاو از اِن عيارت بری-   ...حاال کُ ٍستً خّدو ِاس

 .صاف شدٌ از ٍّمً، سریع ىیان کالىش پریدو

ٍنيا خانيً دیر یا زِد بًَ عادت ...ببین؛ اصال نیازی نیست...بُ خدا ىن خّبً- 
 .ٍرجا برو ٍيینُ شاید بدتر...ىی کنُ

ً ٍاو رِ نشانُ گرفت. اخً کرد. صریح بُ طرفً برگشت ٌ ی چش . ىردىک ٍای ترسید
 .فَيید درِغ گفتً کُ بُ زِر خّدو رِ صاف نگُ داشتً ِ صّرتی جيع نکردو

گیج بّدو؛ اىا این نگرانی ِ ىحبتش شیرین . باز ًٍ مب ٍاش برای زدن حرفی باز شد
بی حرف ِ با ٍيان اخً پررنگ شدٌ، ىاشین رِ از پاک درآِردٌ حرکت . نگاٌ دزدید. بّد
 .کرد

بُ خّدو نَیب زدو حتيا . نپرسیدو چرا برای زدن حرفی ىرددی ِ ٍر بار سکّت ىی کنی
ٌ و برداشت  ارتباطی بُ ىن ندارٌ ِگرنُ حدس ًٍ زدٌ باشً، جّابی جز صيیيیت یک بار

 .نيی شد

ٌ اش سراغ پالستیک دِو کُ رِی داشبّرد بّد رفتً ُ ای بّد . بین ابرٍِای پیچ خّرد بَان
 .چند جعبُ قرص ىختنف بّد. تا دِبارٌ کج بشینً
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 .یکی یکی ٍرکداو رِ بیرِن کشیدو ِ با خّندن نّع قرص ٍا بَتً بیشتر ىی شد

پدر ًٍ بُ این درد ىبتال بّد؛ اىا سن ِ سال . بُ خّبی آشنایی با این نّع سردرد داشتً
اِن ًٍ ...پدر کجا ِ فرزادی کُ تازٌ اِج جّانی ِ خّشی یک ىرد ىحسّب ىی شد کجا

نُ بستُ . صد رحيت بُ پدر کُ خینی کً از این قرص ٍا استفادٌ ىی کرد!...از نّع حاد
 !قرص آراو بخش ًٍ داشت! بستُ

 ...چرا باید فشاِر عصبی داشتُ باشُ یا

بَت زدٌ بّدو ِ خدا خدا ىی کردو کُ این قرص ٍا برای . خّد بُ خّد صاف نشستً
 .جّانی ىحه فرزاد نباشُ

 ىیگرن داری؟- 

عّارض این قرص ٍا . عصبی شدو. بعِد ىکخ طّالنی، خّنسرد سری تکان داد
 .ِحشتناک بّد

 سیگارِ پیپ ىی کشی؟! برای ٍيین فرت فرت داد ىی کشی؟- 

 .یک جعبُ از ىسکن ٍای قّی رِ باال بردو

ُ قدر زیادٌ؟-   ...کبدت...بستُ شدن رگای قنبت...فشاِرخّن!...ىی دِنی عّارض اینا چ

 .ٍیچ ِاکنشی بُ غیر یک پّزخند پررنگ نشان نيی داد

 .یک بند اداىُ دادو

 فکر اِن باجی بدبخت ِ فریبا نیستی؟ ىگُ چند سامتُ؟...ىی خّای سکتُ کنی؟- 

. ىتّجُ نشد. سریع پالستیک رِ داخه پالستیک خّدو انداختً. ىقابه عيارت تّقف کرد
 .بی حّصنُ نگاًٍ کرد. بُ سيتش خً شدو. در رِ باز کردٌ پیادٌ شدو
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یکً ىراعات کنی نیازی بُ ...ىن یُ دىنّشایی بندو برای دردت خّبُ...کً عصبی باش- 
 .ىصرف اینا نیست

ً رنگی کُ بی شباٍت بُ نیشخندی نبّد زد  .مبخند ک

 .ىطيئنً اگر تا یُ دقیقُ دیگُ نری باز سردرداو از جیغ جیغات شرِع ىیشُ- 

ٌ اش شدو بُ قدری جدی بّد کُ یک محظُ بُ صدای آراو خّدو شک . بَت زدٌ خیر
 .ىن ٍیچ ِقت عادت بُ جیغ جیغ کردن ِ صدا بنند کردن نداشتً. کردو

ٌ ای . با خداحافظی کّتاٍی دِر ىاشین رِ بستً. صاف ایستادو ىحترىانُ بیرِنً کرد ِ ذر
ٍر چند با داشتن ىادری ىحه باجی حق ًٍ داشت . ًٍ برای حرف ٍاو ارزشی قائه نشد

. از ٍرچی نصیحت بیزار باشُ

*** 

 بخش ٍفتً

ُ ٍا رِ زیر ِ رِ کردو زیر ِ بً ٍر حساب ِ ...نُ یک بار، نُ دِبار، بنکُ صدبار...تياو برگ
کتابی رِ بیرِن کشیدو تا بنکُ برای قرارداد جدید شرکت پّمی بتّنً جّر کنً؛ اىا در این 

چند ىاٌ اخیر کُ سرگرو ِصّل کردن چک ٍای کَکشان بّدو فقط زیان جبت شدٌ؛ عننا 
ً گیری نداشتیً  .ٍیچ سّد چش

ُ ٍا بُ زیان تبدیه شدٌ با دیدن ٍر کداو ىخً در حد . این ضعف ىدیریتی بّد کُ ٍزین
 .انفجار داغ ىی شد

دادن ...جنس ٍای انبار شدٌ...کً کاری کارگرٍای کارخّنُ...کً شدن ساعت کاری شرکت
ُ ی کّچکش بّد...چند ِاو زیاد بُ چند کارىند ِ  .این ٍا فقط چند نيّن
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ُ ٍا رِ رِی ىیز کّبیدو کُ فرزاد از جاش بَت زدٌ پرید دِست . چنان با ضرب پّش
داشتً تياو خشيً رِ رِی سرش خامی کنً؛ اىا باید بُ ىّقعش ىی فَيیدو این سَه 

ُ ای کُ پیش ىن داشت، ٍیچ ِقت بدِن ! انگاری از جانب کی بّدٌ فرزاد با تياو تجرب
خینی نرو ِ . اجازٌ یا بی فکر، ِاو زیاد بُ کسی نيی داد یا ساعت کاری رِ کً نيی کرد

باید ىی فَيیدو این کارگرٍای بی چشً ِ ! بی سر ِ صدا قصد ِرشکستگی ىن رِ داشتن
رِ از کی دستّر ىی گرفتن کُ ٍر رِز در این شش ىاٌ، ساعت کاری رِ ٍر بار کيتر 

ُ ٍا رِ تحّیه ىی دادو؛ اىا با این کً کاری نیً بیشترش . ىی کردن باید تا آخر ٍفتُ پنب
 .این یعنی فاجعُ... ٍنّز آىادٌ نبّد

سرو بُ شدت نبض گرفتُ بّد، ىی دِنستً بُ زِدی شرِع یک سردرد ِحشتناک رِ 
 .دارو

ُ ش کُ حساب ىی کردو باز ًٍ کسری . ٍیچ کداو از حساب ٍا پر نبّد از ٍرگّش
ٌ ی آخر کَکشان پاک تياو حساب ِ کتاب ٍا رِ برًٍ زدٌ بّد. ىی آِردو . چک نقد شد

 .کالفُ دستی بُ سرو کشیدٌ با نفس پرصدایی بُ صندمی تکیُ زدو

ٌ ٍای زیر دستش رِ کنار گذاشتُ رِی ىبه ِمّ شد ُ تر از ىن تياو پرِند . فرزاد ًٍ کالف
ُ ای گفت«نيیشُ»  .ی کّتاٌ ِ خست

ٌ ی بیرِن پنجرٌ، پّزخند صداداری زد از . ٍرىز بدِن چرخشی یا گرفتن نگاٍش از ىنظر
ٌ ست  .اِل ًٍ گفتُ بّد این بررسی بی فاید

 ...االنً. اگر ىعاىنُ رِ با قارداش بُ ًٍ نيی زدیً کنی سّد ىی کردیً- 

قبه ! ٍنّز یادش نرفتُ...تک ابرِی ىتعجبی رِ بُ فرزاد کُ زیر مب غر ىی زد باال انداختً
ُ ی حرفش، خّدو رِ رِی ىیز جنّ کشیدٌ کالو ذٍنش رِ بریدو  :از اداى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  339  

خینی زِد خینی چیزا رِ فراىّش ...از اِمً قرار نبّد پّالی اِن کحافت تّ زندگیً بیاد- 
 !کردی

 :فکر نيی کرد شنیدٌ باشً کُ بُ تّجیُ سریع گفت

 ...اىا االن- 

ناراحت ِ بی رىق . این بار سرزنش بار فرزادی گفتً کُ از دو سکّت کرد ِ ببخشیدی گفت
 .بنند شد

 .ىن برو نَارِ بیارو- 

ٌ ٍا رِ دِبارٌ باال ِ . پیپً رِ از رِی ىیز برداشتً ٍيین طّرکُ بُ دنبال فندکً تياو پرِند
 :پایین ىی کردو پرسیدو

ٌ ی ىن از صندِق شرکت دادٌ شدٌ-  بارایی کُ قرار بّد این ٍفتُ ...سُ تا ِاو بدِن اجاز
 ...کارگرا بُ ٍر بَانُ ىرخصی یا کً کاری کردن!...تحّیه بدیً ٍنّز آىادٌ نشدٌ

ً ٍاو رِ تنگ کردٌ با ىکحی سر باال بردو. فندکً رِ از زیر یک پرِندٌ بیرِن کشیدو . چش
ٌ ای بّدو؛ اىا فقط  ٍاج ِ ِاج ِسط اتاق ایستادٌ بّد اطالع . ىنتظِر جّاب قانع کنند

 !نداشت

 .بُ طرف فرزاد چرخید. ٍرىز ًٍ حاال تّجَش بُ ىا جنب شد

شاید ىی دِنستً ىقصر نیست ِ از یک جای دیگُ آب . خّنسردیً غیرقابه باِر بّد
 .از کسی کُ بُ زِدی ىی فَيیدو...ىی خّرٌ

 !چی شد؟- 

 :کالفُ دستی بُ صّرتش کشید ِ با امتَاب ِافری گفت. جّابی نداشت
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 ...اسياشّنّ درىیارو-

ٌ ای گفتً ُ ی برند  .خّب

از اىشب ٍر کی از کارش زدٌ یا ىرخصِی امکی گرفتُ ىجبّرش ىی کنی شیفت شب - 
 .اگر قبّل نکردن بی برِ برگشت اخراجشّن ىی کنی...ِاستُ

آىرانُ انگشت . بُ قصد دفاع از کارگرٍا مب باز کرد. ىردد بّد. سری بُ تایید تکان داد
ٌ او رِ باال بردو  .اشار

یکیشّن کً بّد ٍيُ ...ىن فردا اِل ِقت ىیاو کارخّنُ تا چک کنً سرکار ٍستن یا نُ- 
 .رِ بیرِن ىی کنً

 .نفس پرصدایی کشیدٌ چشيی گفت ِ بدِن حرف اضافُ از در بیرِن زد

ضاىنش . فندک رِ باال بردو.  رِی ىیز پا دراز کردٌ، پا رِ پا گذاشتً. خیامً راحت تر شد
ُ ِر شد ٌ ی . رِ آٍستُ کشیدو، با صدای ترق شعن ُ ی رِشنش شاید تنَا خاطر فتین

نگاًٍ بُ سيت پایین کُ اسيش یک نّاخت ِ . ىشترک ىن ِ پدر رِ بُ دنبال داشت
. برجستگیش حس قدرت ىی داد. ميسش کردو. یک دست حکاکی شدٌ بّد کشیدٌ شد

ٍر کسی قصد نابّدی ىن رِ . نيی ذاشتً برای یک باِر دیگُ تياو زندگیش نابّد بشُ
 .داشت؛ بد بازی رِ شرِع کردٌ بّد

ُ اش  ُ ای دست از خیرگی شعن صدای آشنایی ىتفاِت تر از ٍيیشُ باعخ شد برای جانی
 .سر باال بردو. بکشً

ٌ ٍای سرتاسری اتاق دست بُ سینُ ایستادٌ بّد ٌ ی پنجر  .ٍنّز ًٍ خیرٌ بُ ىنظر

 ...ىن ىی تّنً کيکت کنً ِ از حسابً- 
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کيک از کسی، آخرین کاری بّد کُ ىی تّنستً انجاو بدو؛ حتی . نُ قاطع ِ ىحکيی گفتً
 .ضررٍا ٍنّز جای جبران داشت ِ بُ ىّقع اقداو کردٌ بّدو. اگر ٍرىز باشُ

ُ ی مبً گذاشتً ِ آتشش زدو صدای ...ضاىن کشیدٌ، رِی ىیز پرتش کردو. پیپ رِ گّش
 .تق برخّرد فندک بین سّال ٍرىز گً شد

ُ ی کَکشانّ ىعاىنُ نکردی؟-   چرا خّن

یک رازی بین . چیزی نبّد کُ بُ راحتی با ٍرىز درىیان بذارو. ىحکً کاو اِل رِ گرفتً
 .شدید ًٍ ایيان داشتً کُ از پسش برىیاد...ىن ِ اِن دختربچُ بّد

 .ىی تّنی با پّمش ضررای این چند ىاٍّ بدی- 

.... - 

 .تياو زندگیيّنّ پاش دادیً...برای ىنً کارخّنُ ىَيُ- 

اگر این اعتياد بی دمیه رِ بُ ٍرىز ىی گفتً، بی شک سرزنشی بّد کُ از نگاٍش 
چُ غنط .  برعکس اعتيادی زیادی ًٍ داشت...رِی نُ گفتن بُ ىن رِ نداشت. ىی بارید

 .چُ درست ىخامفت نيی کرد؛ فقط گاٍی با نگاٍش حرف دل ىی زد

ٌ ی زرد ىَرِ کُ از مرز بُ خّدش ىی پیچید در  ناخّداگاٌ ىابین حرف ٍای ٍرىز، چَر
ُ خّد از یادآِریش مبخنِد ىحّی زدو. ذٍنً پررنگ شد چُ . بی خیال جّاب دادن، خّدب

ُ ی کَکشان گرفتُ بّد  .ىاتيی برای خّن

ُ ش کنً...خّدو از فردا دنبال فرِشش ىیرو-   .چندتا آشنا دارو ىی تّنً شیرین ىعاىن

ِ ىن از این قّل اىرِز بی نَایت راضی ِ ...خّنُ باغ در ازای اِن زىین ٍا ٍیچ بّد
ٌ ی فرِش اِن جا . اىیدِار بّدو اىکان ًٍ نداشت رِزی برسُ کُ ىن زیر قّمً بزنً ِ اجاز

 .رِ بدو
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فسقنی بچُ نصیحت ىی کرد پیپ ِ سیگار . حرف ٍاش تّ گّشً زنگ خّرد. پکی زدو
. برای سردرداو خّب نیست...نکشً

 .پّزخند پررنگی زدو

 .چُ حرصی ًٍ ىی خّرد. خبر نداشت درد ىن با ٍيین دِدٍا چند سامی دِد ىی شد

ُ سر گذاشتنش باید مذت بخش باشُ خّدش رِ زیادی زرنگ ىی گرفت؛ اىا با دِبار . سرب
محظُ شياری ىی کنً برای . دیدن، خنگ ِ سادٌ بّدنش برای ٍرکسی ىشخص ىی شد

ُ اش دیدنی ىیشُ...رِزی کُ بفَيُ ىن اِنی نیستً کُ فکر ىی کنُ بُ خصّص با ...قیاف
 .رئیس گفتن ٍای پرحرصش

 .نفس بنندی کشید کُ باالخرٌ با حّاسی جيع، سرو رِ بُ طرفش چرخّندو

 .بفرِشش...اِن خّنُ ِاسُ گنبرگ ىًَ نیست، اگر برای اِنُ بی خّدی نگَش ندار- 

ٌ دار بّد ... ٍرىز ٍيُ رِ ىحه خّدش دل رحً ىی دید. دمسّزی برای گنبرگ زیادی خند
ُ قدر اىرِز بی حال ِ بی قرار بّد  .چ

ُ ش ٍیچی ىًَ نیست-   .اِن ِاس

 .نيک بُ زخيش پاشیدو با سّال بی ربطً

 حتی اِن زىینا؟- 

 .با ىکحی نیشخند زد

 ...بُ جز...نُ زىینا نُ ٍیچ کس دیگُ- 
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ُ تر از ٍيیشُ بّد. حرفش رِ خّرد از زىانی کُ دختر کَکشان بُ ...اىرِز حامش گرفت
عقدش دراِىد ىی فَيیدو یک چیزی آزارش ىی داد ِ نتّنستُ اِن طّر کُ قرار گذاشتُ 

 .بّدیً گنبرگ رِ بُ خّدش ِابستُ کنُ

ُ شبی گنبرگ  تاج امينّک اِل صبحی خبر داد کُ اىرِز بد دعّایی برای بیرِن رفتن نصف
ٌ رِ رِ بُ ًٍ . راٌ انداختُ این دعّا حتيا دمیه ىحکيی داشتُ کُ ٍرىز ٍيیشُ خند

 .تا راحت حرف دل ىی زد...کاش ٍنّز ًٍ با ىن راحت بّد...ریختُ

ٌ ی بازی رِ برداشت. از ىقابه پنجرٌ کنار رفت  .با بی حّصنگی رِی ىبه نشست ِ پرِند

 .بعِد چند دقیقُ سکّت ىتفکر پرسید. با اخً ظریفی در یک دنیای دیگُ سیر ىی کرد

ُ ی کَکشانّ نيی فرِشی؟-   چرا سَاو کارخّن

نگاًٍ رِ . عادت بُ این ٍرىز نداشتً. این بی تفاِتی ِ محن سردش آزاردٍندٌ بّد
ُ ی بین دستش کردو میست تياو شرکت ٍایی بّد کُ طرف حساب . ىعطّف پّش

 .با این ِرشکستگی خینی سخت دِبارٌ اعتياد ىی کردن. کَکشان بّدن

ُ ش داشتً؛ اىا االن با این ِضع-   ...یُ فکرای ِاس

ٌ و نفسی کشیدو ُ ی فکر بیَّد این بار از تصيیيً باید ىی دِنست؛ نیاز . بی اختیار با اداى
 .بُ ًٍ فکری داشتً

ًٍ خّدش ًٍ ...ىی خّاستً ىدیریتشّ بدو بُ فرزاد تا برای ٍيیشُ ىستقه بشُ- 
ٌ ش باید زِدتر از اینا ىی رفتن فریبا بزرگ شدٌ، بُ عنّان یک ...باجی پیر شدٌ...خانّاد

 ...خّد فرزادو سرکش شدٌ...دختر غرِر دارٌ، ىی فَيً بُ زِر کار ىی کنُ

ُ تر اداىُ دادو  .پک کّتاٍی زدٌ آٍست

 .نيی خّاو بیشتر از این رِىّن بُ ًٍ باز بشُ- 
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ُ او سری تکان ىی داد  .با دقت با ٍر جين

ٌ ای جز ىزایدٌ نداری...فکر خّبیُ-   ...فقط چار

 .اٍِّىی گفتً

 .طّری ِاگذار ىی کنً تا ىدیریتش با خّدش باشُ- 

ُ ی کّتاٍی ِارد اتاق شد ىداو . سِرحال ِ بشاش شدٌ بّد. ٍيین ىّقع فرزاد با تق
اِن ًٍ ىتّجُ این سرخّشی کُ . چشً تّ چشً ٍرىز شدو. بی دمیه مبخند ىی زد

 .دمینش غیِر فامگّش ایستادن نبّد، شد

 .بفرىا رئیس...بختیاری ىخصّص گرفتً با تياو ىخنفات- 

ٌ  ی . خً شد ِ پالستیک ىحتّای غذاٍا رِ رِی ىیز ىقابه ٍرىز گذاشت از تّش سفر
ٌ ی پالستیک . کّچک سفیدی درآِرد ِ رِی ىیز کنفرانس پَن کرد با برداشتن دِبار

 .ىشغّل چیدن ىیز شد

ٌ ی تاییدی ىن، پّفی کشیدٌ رِ بَش گفت  :ٍرىز با اشار

ُ ی کَکشانّ بذار برای ىزایدٌ-  طّری کُ ًٍ ىشکه ىا حه ...درصدی از سَاو کارخّن
 .بشُ، ًٍ ىدیریت دست خّدت باشُ

 .فرزاد دست از کار کشیدٌ با شک بُ ىن خیرٌ شد

 .محنً پر از اعتياد شد

 .ىی خّاو ىدیریتشّ بدو بُ تّ...سررشتُ از چّب ندارو- 

 .البد فکر کردٌ فقط یک حرفی بینيّن زدٌ شدٌ...ناباِرانُ تیيّرخانی گفت

 .جدی تر اداىُ دادو
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نُ باجی سنش اجازٌ ىیدٌ ِاسُ کار کردن، نُ فریبا ...تا کی ىی خّای پیش ىن باشی؟- 
باجی رِ راضی کن، اِن دختر جِّنُ دِ رِز دیگُ ىیرٌ . دِست دارٌ تّ عيارت کار کنُ

 خّدت نيی خّای سرىایُ جيع کنی؟...دانشگاٌ، باید ازدِاج کنُ

 :با ابرِی در ًٍ رفتُ رِ بًَ کرد ِ گفت

ُ خاطر آیال-   ...نکنُ ب

 . اِن بازی تننگری برای این تصيیً بّد؛ ٍرچند جّانی خّاٍر فضّمش ًٍ بی تاجیر نبّد

 .ىحکً ِ قاطع چشً تّ چشً جّاب دادو

 .تصيیيی بّد کُ خینی قبه تر باید گرفتُ ىی شد- 

ٍرىز با نفس صداداری . ٍنّز ًٍ باِرش نيی شد. قدرشناسانُ نگاٍش رِ بُ ىن دِخت
 .بنند شد ایستاد. از بَت خارجش کرد

 .برای یُ نفر ىیزِ بچین، ىن باید بُ عيارت برگردو- 

 .فرزاد سریع دست بُ کار شد

ٌ ی کَکشان رِ رِی ىیز گذاشت بی تفاِت پیپ ىی کشیدو . ٍرىز بُ طرفً اِىد ِ پرِند
ٌ ای تعارف  :چشً چشً تّ گفت. ِ نگاٍش ىی کردو بدِن ذر

 ...ٍنيا دِست دارٌ ببین...اىشب عيارت نيیای؟- 

ُ ی چشيً خیرٌ شد . پرسّال ِ ىتعجب نگاٍش کردو. حرفش خّردٌ شدٌ بُ گّش
ُ ای طّل کشید کُ با مبخند خاصی گفت  :جانی

 با ىَتاب آشتی کردی؟- 
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. صاف ِ ىستقیً خراش رِ نشانُ گرفت بّد. از سّامش تازٌ پی بُ دمیه خیرگیش بردو
 .سر حال شد ِ شیطّن

پیپ از دستً خارج شد ِ رِی ىیز . بی اختیار صاف نشستُ دستی بُ کناِر صّرتً کشیدو
معنتی ٍا چُ فکرٍا . نگاٌ فرزاد ًٍ زِو ىن شد ِ ریز ریز ىی خندید. افتاد

 !بگً یک دختربچُ غافنگیرو کردٌ. تّجیَی بَتر از این نبّد!...نيی کردن

باید ىی دیدی عيُ چُ حرصی خّرد ِقتی !...دیشب برای ٍيین یک دفعُ غیبت زد؟- 
طفنی خبر نداشتُ چُ ...ىداو ىی گفت رفتُ قدو بزنُ ِ سیگار بکشُ...شاو برنگشتی

 .کالٍی سرش رفتُ

ُ ای زد کُ صداش تّ که اتاق پیچید . فرزاد از فرط خندٌ بُ پشت چرخید. چنان قَقَ
ُ ٍاش ىی مرزید  .خّبُ ٍردِ ىن رِ ىی شناختن. شان

ً غرٌ اساسی با یک اخً پررنگ رفتً کُ فقط کيی خفُ شد؛ اىا باز ًٍ بی صدا  چش
 .ىی خندید

 .این یکی زیادی ىبتدی بّدٌ یا تّ باٍاش کنار نیّىدی- 

ُ پاش بُ خندٌ . ٍرىز پرحرصی گفتً یکً دیگُ اداىُ ىی داد بی شک ىن ًٍ پاب
 .ىی افتادو

ً ِار باال برد  .دستش رِ تسنی

 .چشً رئیس- 

با چشيکی بُ فرزاد کُ از خندٌ در حال بیَّش شدن بّد بُ سيت چّب مباسی رفت ِ 
 .ٍنّز ًٍ مبخند بُ مب داشت. با برداشتن کتش ِسط اتاق ایستاد

 .ٍرچی نباشُ ىَرِ دستُ گه خّدش بّد...بدو نيی اِىد کيی ىن ًٍ اذیتش کنً
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ُ ی گرگی رِ بدٌ درستش کنن-   .ىی خّاو یُ سگ دیگُ بخرو...مّن

آستین کتی کُ قصد پّشیدنش رِ داشت رِی ٍّا خشک . خندٌ رِی مب ٍاش ىاسید
بُ ِضّح جا خّرد؛ اىا سریع تّ پّست خّنسرد خّدش رفت ِ با نگاٌ دزدیدنی . شد

 :گفت

ُ ش یکی دیگُ درست کنن، تُ باغ دِبارٌ بالیی سرش ىیاد-   .ىیدو اِِل باغ ِاس

 .دقیق دِست داشتً بدِنً تا کی قصِد ىخفی کردن ىَرِ رِ داشت

 :رِ بُ فرزاد کُ حاال از عکس امعيه ٍرىز ىی خندید گفتً

 .برِ قرصاىّ از تّ ىاشین بیار- 

 .با خندٌ برای گرفتن سّئیچ بُ طرفً اِىد

ُ ی کَکشان دید، از ترسش بی ِقفُ ٍيین کُ ِارد شرکت شدو  اىرِز کُ ىَرِ رِ خّن
ُ چیز اعتراف کرد؛ حتی قسً خّرد تا . سراغً اِىد تا شریک جرو بقیُ نباشُ بُ ٍي

. دیشب از ٍیچی خبر نداشتُ ِ فقط سینی غذایی بردٌ بدِن این کُ خّدی نشان بدٌ
ىن ًٍ ازش قّل گرفتً بُ ٍیچ عنّان . گفت خینی با فریبا بحخ کردٌ؛ اىا بی فایدٌ بّدٌ

از فَيیدن ىن بُ کسی نگُ تا بُ ِقتش تنبیُ حسابی برای این پنَان کاری در نظر 
دمیه ٍرىز قابه حدس . ٍرچند صدر این تّطئُ تاج امينّک ِ ٍرىز بّد. بگیرو

 .دمسّزی؛ اىا دمیه عيُ اىیدِارو غیر از آنچُ کُ فکر ىی کردو باشُ...بّد

 .ٍرىز با رفتن فرزاد سریع قصد جیً زدن داشت کُ باز ًٍ با سّامً ىیخ زىین شد

 .اِن دختر یتیيُ...با خدىتکار کَکشان چی کار کردی؟- 

ً رنگی زدو. سری باال نیاِرد پاٍاو رِ از رِی ىیز برداشتً ِ . بازی جامبی بّد. مبخند ک
 .بُ زِر جّاب داد. صاف نشستً
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ُ ٍای قابه اعتياد-  ُ اش ىی خّاست...سپردىش دست یکی از بچ  .سرایدار ِاسُ خّن

 .یک دستی زدو

دختر بانيک ِ ...بدو نيیاد تّ دست ِ بامً باشُ...یُ رِز قرار بذار با ًٍ بریً ببینیيش- 
 .جذابی بُ نظر ىی اِىد

ُ ی کّتاٌ ِ . چنان سریع سرش رِ باال آِرد کُ رگ بُ رگ شدن گردنش حتيی بّد باش
ُ ش عزیز بّد. بی ىینی مب زد  !از پیشنَادو ترش کرد...این دختر ِاس

 .عجب کش داری گفتً کُ خینی ناشیانُ حرف رِ عّض کرد

 جنسایی کُ ِارد کردی چی شد؟- 

حداقه برای . خینی راحت مّ ىی رفت. ٍرىز اٍه دِر زدن کسی نبّد. مبخندو رِ خّردو
حتی ...عصبی شد. ىنی کُ بُ خّبی ىی شناختيش، تياو حرکت ٍاش قابه حدس بّد

ً تر از گنبرگ بّد! بیشتر از چند دقیقُ قبه دست رِ . بیشتر از این اذیتش نکردو! ىَرِ ىَ
 .دِد پیپ رِی ىیز چشيً رِ ىی زد. ىیز گذاشتً ِ بُ جنّ خً شدو

 .بابت اِنً باید پّل بدو...تّ گيرگ گیرٌ- 

 .سری تکان داد

 .ىی تّنی رِ ىن حساب باز کنی- 

ُ ی کّتاٍی بُ در فراىّش شد ً تنُ داخه شد ِ رِ بُ ىن گفت. جّابش با تق  :فرزاد نی

 .قرصی تّ ىاشین نبّد- 

ِِ پرحرصی بّد ىگر دستً بَش . تنَا چیزی کُ بعِد این جينُ بُ ذٍنً رسید ىَر
 .نطق ٍای اىرِزش بی دمیه نبّد...نرسُ
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 .طّری پرغیظ بُ فرزاد خیرٌ شدو کُ دستپاچُ کاىه داخه شد

 برو بخرو؟- 

ُ ای مب زدو  :رِ بُ ٍرىز گفتً. ن

. اىشب عيارت ىیاو - 

*** 

یادآِری سختی بّد کُ بعد ىدت ٍا در ...دِد ىی کردو ِ قدو ىی زدو ِ ىرِر ىی کردو
ٌ ی شیرین گذشتُ سٍّان رِحً شدٌ بّد. ذٍنً نقش بستُ بّد تصّیر . خاطر

ٌ ٍاش ٍنّز ًٍ در ذٍنً زیباترین نقاشی خدا بّد  .خند

ُ ٍای خيار، تنّ تنّ خّران دِد ىی کردو ِ بُ انتَای باغ ...بی قرار بّدو ِ بی تاب ىحه نشئ
اِِل راٌ فقط یک سردرد بّد؛ اىا آخرش ىسری شد، ِاگیردار ...بی رىق قدو برىی داشتً

 .آغازش...عجب شبی بّد...رسید بُ جایی کُ نباید ىی رسید

. مج کردو با دخترک کُ بُ چُ حقی دست بُ قرص ٍایی زدٌ کُ ربطی بُ اِن نداشت
تحيه کردو تا بعِد راست ِ ریست کردن کارٍاو سر فرصت بیاو یک گّشيامی حسابی 

از راٌ نیّىدٌ بد در برابرش کّتاٌ ىی اِىدو؛ اِن ًٍ بُ ...بابت این فضّمی بَش بدو
ٍيین اىشب باید ىی فَيید ىن ِاقعیً کیُ ِ تکنیفً رِ باٍاش ! اسً یک نفر دیگُ

 .رِشن ىی کردو

با مُ کردنش زیر پاو، ىشت ىحکيی . پک آخر رِ زدٌ، تُ سیگار رِ رِی زىین پرت کردو
 .بُ در کنبُ زدو

 .ترسید...صدای جیغ کّتاٍش بنند شد

ُ ی» ٌ و « کی  .گفتً« بازکنی»مرزانی گفت کُ با صدای دِرگُ شد
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ٍنّز ًٍ شک . انگار پشت در بّد کُ حرف از دٍانً خارج نشدٌ در آٍستُ باز شد
ىطيئن از دیدن ىن، . نیيُ تن پشت در پنَان شدٌ، گردن کشی بُ بیرِن کرد...داشت

 .صاف قدىی بُ جنّ برداشت

 تّیی؟- 

ُ شب بّد ِ تاریک؛ نّر کنبُ باعخ شد ِاضح تر ىن رِ ببینُ ً ٍای درشت . نیي با چش
 .شدٌ ِ نگران سرتاپاو رِ دِبارٌ رصد کرد

 چُ بالیی سرت اِىدٌ؟...یا خدا- 

ٌ و رِ بُ زِر راست نگُ داشتً ُ باز ِ پردرد کُ نبض . سِر سنگین شد ً ٍای نیي با چش
ٌ و غریدو  :گرفتُ بّدن، از بین دندان ٍای کنید شد

ٌ ای قرصا رِ برداشتی؟-   با چُ اجاز

این سردرد ...شانس آِرد کارٍای شرکت زیادی طّل کشید تا بُ ىّقع سراغش نیاو
 .حاال جانی نياندٌ بّد برای فریاد کشیدن. ٍردقیقُ تشدید شد ِ ىن بی رىق تر

ُ ای طّل کشید کُ از خیرگی نگاًٍ کُ از صدتا فحش بدتر بّد بُ خّدش بیاد . جانی
ُ ی رِسریش کُ کج سر کردٌ بّد، کشید  .دستپاچُ دستی بُ گّش

 .برِ بیارشّن- 

 .با ىردىک ٍای مرزان، نگران زىزىُ کرد

 چشيات چرا قرىزٌ؟ درد داری؟- 

ٌ ای حساب ...این دختر حتيا ىنگ بّد کُ ىحه احيق ٍا خیرٌ نگاًٍ ىی کرد دریغ از ذر
 .بی طاقت داد کشیدو! بردن
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 ..د ِبرِ بیار اِن ىسکنای معنتی رِ- 

ً ٍاش آنی پر آب شد  :با بغض گفت. چانُ مرزاند؛ اىا اشکی نریخت. چش

 .باشُ، باشُ بیا تّ حاال- 

ُ ی کتً گرفت ِ بُ داخه کشیدو  .از گّش

ُ ای رِ ىیز انداختً ٍّای داخه گرو ِ دمنشین . بدِن ىقاِىتی کتً رِ درآِردو ِ گّش
ُ خّد نفس عيیقی گرفتً. بّد  .در رِ پشت سرو بست. خّدب

ُ جان با کفش خّدو رِ ىحکً رِی  بُ تعارف بشین رِی تختی گفت؛ اىا بی اٍيیت، نیي
اعتراضی . طّری کُ صدای تیک شکستگی فنر تخت بُ گّش رسید. تخت پرت کردو

ُ ٍاو رِ ىحکً فشار دادو تا این درد معنتی کيتر بشُ. نکرد ُ ِار گفتً. شقیق  :نام

 .قرصا رِ بدٌ- 

ُ ایش . تند بُ سيت کتری کّچک رِی پیکنیک رفت ِ پرصدا بینی باال کشید این بی تّج
ُ و بدتر عصبیً کرد خینی تالش ىی کردو بر اعصابً ىسنط باشً تا بالیی . بُ خّاست

 .بُ نفس نفس افتادو از این خشً پنَان شدٌ. سرش نیارو

 .گفتً اِن الىصبا رِ بیار- 

 .صبرکن االن ىیارو- 

دید کافی بُ کارٍاش نداشتً؛ پشتش بُ ىن بّد ِ تند تند صدای تق تق ظرفی 
میّانی کُ بخار ِ عطر . بعِد چند دقیقُ کُ قرنی گذشت بُ سيتً چرخید. ىی اِىد

 .بُ طرفً خً شد...دل انگیزی ازش ساطع ىی شد رِ با یک ِرق قرص ىقابنً گرفت

ُ اش-   ...فقط ٍيین یکی رِ نگُ داشتً، بقی
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ٌ ش دادی ...نيی فَيید ىن درد داشتً ٌ  ی دست دراز شد بدِن این کُ نگاٍش کنً خیر
 .کشیدو کُ شکاف خّردن فرق سرو رِ حس کردو

ٌ ی احيق...ِد تّ غنط کردی-   ...تّ...تّ بی جا کردی دختر

ُ و دستش  نگاًٍ رِ باال کشیدو برای چند جينُ آنچنانِی دیگُ کُ خّب اخالق نداشت
ُ او رِ خّردو. بیاد؛ اىا سریع دو ِ باز دو نفس گیری برای کنترل خشيً کشیدو . جين

بی پناٌ ِ ىظنّو باالی سرو از این طرز حرف زدن یک بارٌ صاف ایستاد ِ ىتعجب نگاًٍ 
ُ اش مرزید. کرد ٌ او دل ترکّند ِ چان . ىنتظر ِاکنش بدتری بّد کُ از سکّتً ِ نگاٌ خیر

 .باِر نيی کرد کُ بُ این شدت ىا بین حرفش بیاو ِ ٍّار بکشً

تند تند با پشت دست، چشياش رِ پاک ىی کرد تا اشکی ریختُ . صّرتش قرىز شد
 :با مبخند بغض داری گفت. اساسی؛ اىا حفظ ظاٍر ىی کرد...بَش برخّردٌ بّد...نشُ

ٌ ات بیچارٌ ...ىن سال ٍاست این دردِ دیدو، با این قرصا آرِو نيیشی-  فقط خانّاد
 .ىیشن

سرو گیج ...آب دٍانً رِ با درد پایین فرستادو. دمیه این دمسّزی ٍاش رِ نيی فَيیدو
 .ىی شد

ً خیز شدٌ بُ سيت ىیز خً شدو گّشیً رِ از تّ کتً . قبه از این کُ دِبارٌ حرفی بزنً، نی
ً ٍای ىخاطبینً رِ باال پایین . برداشتً ِ صاف رِی تخت نشستً گّشی بین دستً، اس

باید بَش ىی گفتً زِدتر قرصا رِ بگیرٌ ِ بُ عيارت . ىی کردو تا بُ اسً فرزاد برسً
 .بیارٌ

 .محنش خّاٍشی بّد. دستپاچُ ىقابنً زانّ زد

 .بذار اگر خّب نشدی برِ سرو بزن؛ ِمی اِن قرصا رِ نخّر- 
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صدای فین فین ... یک بّق دِ بّق. رِی اسً فرزاد کُ انگنیسی ذخیرٌ شدٌ بّد زدو
 .تشر زدو. کردن ٍاش تّ ىغزو فرِ رفت

 .ساکت باش- 

 .شرط ىی بندو صدای نفس ٍاش ًٍ قطع شد

دمیه این ٍيُ . نااىید سر پایین گرفت ِ قرص ىا بین دست کّچکش ىشت شد
 .بُ خّدو تشر زدو این دختر یتیً ِ دل نازکُ. اصرارش رِ درک نيی کردو

گّشی رِ . طّری سر باال بردو کُ از ترس آب دٍان قّرت داد. دست رِی پا ىشت کردو
 .قطع کردٌ، پایین بردو

 .بدٌ ىن اِن قرصّ...ىن ٍيیشُ این قدر ىَربّن نیستً- 

ً ٍاش برق خّشحامی زد ِ میّان خّش عطر رِ باال آِرد. مبخند ىحّی زد  .چش

 .بًَ اعتياد کن...حامت خّب ىیشُ- 

ُ ی اِل رِ با شک ِ تردید خّردو. از دستش گرفتً . مبخندش پررنگ تر شد. جرع
 .خّش طيع ِ خّش عطر بّد

ٌ  رِ ىخصّص شيا دو کردو-   .برای ٍر سردردی خّبُ...این جّشند

... - 

ٌ ش خّردو ٌ ی آراو شد این دختر ٍیچ ابایی از داد ِ بی دادٍای . تا آخرش زیر نگاٌ خیر
ً ٍاو ِ یا دست  ىن نداشت، خینی راحت جّالن ىی داد؛ اىا ٍر ازگاٍی با فشردن چش

ُ ٍاو بغض ىی کرد آخر بی حّصنُ میّان خامی رِ بُ دستش دادو ِ . گذاشتن رِ شقیق
 :گفتً
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 .خّبُ دعّات نکردو؛ اِىدٌ بّدو پّستتّ بکنً...حاال چرا بغض کردی؟- 

ُ ی آخرو رِ باِر نکرد... مبخند ىحزِنی زد  .رِی حساب شّخی گذاشت. جين

 ...یاِد پ- 

 .مب گزیدٌ بنند شد ِ اداىُ داد

 .ىحه تّ...یاد یکی افتادو، اِنً ىیگرن داشت، ٍرىّقع عّد ىی کرد بداخالق ىی شد- 

ٌ و گرفت ُ قدر . یکً داد کشیدن رِ بُ حساب ىریضی گذاشتُ بّد. خند فکر ىی کرد چ
 .ىَربان ِ صبّر ٍستً؛ البد یکی ىحه فریبا

ُ خاطِر اِن بغض کردی؟-   ب

 .کيی نگاًٍ کرد ِ با سری افتادٌ زىزىُ کرد

 .ىی فَيً دردتّ...دمً ٍّاشّ کرد- 

آٍی کشید ِ قرص رِ ٍيراٌ با میّان آبی بُ دستً . ِاکنشی بُ حرفش نداشتً
 .بی حرف گرفتً ِ یک نفس خّردو...داد

 .االن بَتر ىیشی- 

 .دراز کشیدو

 .ىن ٍيیشُ اخالقً این بّدٌ- 

 .بُ تيسخر ىیدِنيی گفت

 .ِمی تّقع نداشتً جّاب ىحبتيّ این جّری بدی...اىرِز تّ خّنُ باغ فَيیدو- 

 .پّزخند زدو
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 .باید ىی کشتيت بدِن اجازٌ دست بُ قرصاو زدی- 

ٌ ای داشت گفت  :با صدایی کُ تُ خند

ُ ای چشً ببند بعد ىنّ بکش-   .حاال چند دقیق

ُ ای بّد االن برای دادی کُ کشیدو چشً ِ ابرِیی ىی رقصّند . خّشً اِىد ٍر دختر دیگ
ٍرچی . ِ باد ىی کرد؛ اىا این دختر انگار ِاقعًا با این درد آشنا بّد یا زیادی خّددار بّد

ُ ی . کُ بّد باعخ شد باٍاش کنار بیاو چراغ باالی سرو رِ خاىّش کرد ِ چراغ ىطامع
 .چشً بستً. کّچک کنار تخت رِ رِشن کرد

گرٌ ىحکيی از پشت . بعِد چند دقیقُ سکّت، آٍستُ دستيال سردی از زیر سرو رد شد
 .زد

 .االن بَتر ىیشی- 

از جنس حریر ِ عطر ىالیيش ىشخص . خنکی پارچُ رِ رِی پّست داغً حس کردو
ً ٍاو گرٌ زد  .بّد رِسری رِی چش

اجازٌ ٍست؟ - 

آٍستُ از رِی . بی حّاس سری تکان دادو. دیدی ًٍ نداشتً...ىتّجُ ىنظّرش نشدو
ُ ٍاو رِ ىاساژ ىی داد، . پارچُ نرىی انگشت ٍاش رِ حس کردو بُ صّرت ىّرب شقیق

 .بدِن ٍیچ تياسی؛ اىا نّک انگشت ٍای کّچک ِ سردش رِ بُ خّبی حس ىی کردو

بدِن ٍیچ عطر یا ...ىالیً ِ شیرین...عطر ىالیً دخترانُ. بّی عطرش تّ دىاغً پیچید
نفَيیدو . ٍرچی بّد بی رىق ِ آراىً کرد. ترکیبی از ترنج یا عطر گه یاس ىی داد...ادکننی

ٌ ی انگشت ٍاش با آراىش گرفتُ، در یک دنیای دیگُ بّی  ُ قدر گذشت کُ با ىعجز چ
ُ  زدن با ٍرىز ِ . ىادر زیر بینیً جان گرفت رِزٍایی کُ بعِد کنی بازی تّ باغ ِ سر ِ کن
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ُ و حرف ىی زد پدر . ٍنيا، برای خستگی در کردن سر رِی پاش ىی ذاشتً ِ زیر مب ِاس
ُ اش ىی دِست . ذاشت ِ عيیق عطرش رِ نفس ىی کشیدًٍ با حسادت سر رِی شان

 .نداشت تياو تّجُ ىادر ىعطّف ىن باشُ

ٌ ٍای بی غً ىادر تّ گّشً پیچید از نفس ٍای پدر قنقنکش ىی اِىد کُ . دِبارٌ خند
 .حرفش رِ ىی برید ِ با عشق بُ پدر خیرٌ ىی شد

اخً کردو ِ برای . بّی عطرش رِ جا گذاشت . بنند شد. دِر شدنش را حس کردو
ُ ای؛ پی ِجّدش غیرارادی سرچرخّندو ُ او سنگین شد. جانی ُ ی سین زىان ِ ىکان . قفس

 .رِ فراىّش کردو ِ ىَرِ بنندی گفتً

 .دِبارٌ سریع کنارو نشست

 .فکر کردو خّابیدی...بنُ؟- 

از ...این دختر بُ ىن اعتياد کردٌ بّد ِ ىن. دو ِ بازدىی گرفتً تا از گذشتُ فاصنُ بگیرو
جنس این دختر . حق کشیدن نفس ًٍ برای خّدو حراو کردو. خّدو عصبی شدو

مطیف ِ پرىحبت بّد؛ اىا ىن با عطرش تّ رِیایی رفتً کُ سال ٍاست درش غرق شدٌ 
شاید ًٍ زىاِن درد، حس ٍای انسان قّی تر ىی شد ِ . ٍرچند ٍّا ِ ٍّسی نبّد. بّدو

بُ خّدو معنت فرستادو کُ در این اتاق تاریک ِ گرو چی کار ىی کردو . ىن بی اطالع بّدو
نيی دِنست نباید خینی راحت بُ کسی ...کُ ىسکنً رِ باید از یک دختربچُ طنب کنً؟

 اعتياد کنُ؟

 :شياتت بار گفتً

ُ ت راٌ دادی؟-  نيی دِنی نباید بُ یُ ىرد این قدر نزدیک ...چرا ىنّ تّ مّن
 ىی دِنی ىن ىی تّنً ٍيین االن ٍر بالیی سرت بیارو؟...بشی؟
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 ...چند دقیقُ طّالنی سکّت کرد ِ بی حرکت. سکّت کرد

 .ٍيین کُ قصد باز کردن پارچُ رِ داشتً صدای ىطيئن ِ رساش بنند شد

 .صداش در عین نزدیکی دِر بّد...پایین تخت نشستُ بّد

 ىگُ ىیشُ پسر باجی بد ِ غیرقابه اعتياد باشُ؟- 

جّابی نداشتً؛ ِمی حتً داشتً فرزاد اگر بُ جای ىن در این ِضعیت بّد سریع عیان از 
شاید ىن ...چُ فکرٍا ِ اعتيادی نسبت بُ ىنی کُ فرزاد ًٍ نبّدو داشت. کف ىی داد

 بدتر از فرزاد بّدو؟

ُ ای بی تفاِت باال انداختً  .شان

 ...باالخرٌ غریز...پسر پیغيبرکُ نیستً- 

 .شرو گّنُ سریع ىیان کالىً گفت

باجی نياز ىی خّنُ، دعا ىی خّنُ زن ىّىن ِ با خداییُ تياو ...نُ، نُ ىنظّرو اینُ- 
ٌ این...تالششّ برای شيا ٍا کردٌ  .شیر پاک خّرد

 .صداش آراو تر شد

فقط با نياز ِ رِزٌ بُ خداشّن ىتصه ...آقای کَکشان ىی گفت کسایی کُ با خدان- 
تّ . نيیشن، ٍيُ جا حضّر خدا رِ کنارشّن حس ىی کنن ِ باٍاش راز ِ نیاز ىی کنن

تّ چُ طّر ىی تّنی قابه اعتياد ...ىَربّنی، ىحبت ِ بخشش یا خینی چیزٍای دیگُ
اِن خدا ...تّ ِ فریبا ىَربّن ِ قابه اعتيادین؛ چّن ىادرتّن باجی بّدٌ...نباشی؟

 .حّاسش بُ ىن ٍست
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نيی دِنستً از درد بُ خّدو بپیچیً یا از حرف ٍای کَکشان کُ تّ ىخ این بچُ فرِ 
 .طفنی دو پیری عارف شدٌ. پّزخندی بُ کَکشان زدو. کردٌ

ُ ست کُ از کسی ىحه کَکشان بتی  ىطيئن شدو این دختر زیادی سادٌ ِ بی تجرب
ٌ ی ناراحت ٍرىز. ساختُ از این نصیحت ٍا چرا بُ ...یاد شبگردی گنبرگ افتادو ِ چَر

 !شاید بُ خّردن یک شیر سامً کفایت کردٌ! دخترش نکردٌ تا کيی با خدا باشُ؟

 .حرف دمً رِ بُ زبان آِردو، با نیشخنِد صداداری

 .یُ الابامی کاىه!...حتيا دخترشً زیادی شیر پاک خّردٌ کُ ِضعش این شدٌ- 

ٌ ای گفت ُ ای ىکخ کرد ِ با نفس پر صدا ِ کشید  :محظ

 .ىزاحيت نيیشً...یُ نیً ساعتی بگیر بخّاب تا حامت بَتر بشُ- 

ُ ی مبً بُ پّزخندی باال رفت ُ او شد. گّش . گنبرگ رِ بُ خّبی ىی شناخت...ىتّجُ کنای
با صدای باز ِ بستُ شدن در راحت چشً . بی خیال ناراحتیش سری بُ تایید تکان دادو

. بستً

*** 

 سالو»

مطفا قبه از رفتن چراغا ...دمً نیّىد بیدارتّن کنً، باید قبه از اِىدن رئیستّن ىی رفتً
 .«ىَرِ...اىیدِارو سردردتّن خّب شدٌ باشُ. رِ خاىّش کنید

ٌ ی کشیدٌ شدٌ رِی رئیس مبخند زدو  !قبه از اِىدن ىن. خیرٌ بُ دایر

کت ِ کالًٍ رِ ىرتب رِ ىیز . تکُ کاغذ بریدٌ شدٌ رِ دِبارٌ سر جاش رِی ىیز گذاشتً
در یک . این بار با دقت نگاًٍ رِ بُ اطراف دادو. گذاشتُ بّد ِ برگُ یادداشتی ًٍ رِش
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ُ قدر ىی تّنست خانيی ِ پادشاٍی کنُ ُ قدر ٍيُ چیز تيیز ِ . اتاق سُ در چَار چ چ
ُ خاطِر بادی کُ ىی اِىد گرد ِ خاک بیشتری بّد؛ . ىرتب بُ نظر ىی رسید تُ باغ ىعيّال ب

ٌ ای خاک کُ رِی ىیز ِ زىین باشُ  .اىا دریغ از ذر

ساعت نُ شدٌ بّد؛ یعنی . ِساینً رِ برداشتً ِ با خاىّش کردن چراغ ٍا بیرِن زدو
انگار نُ انگار کُ ساعت ٍشت قرار شاو تّ عيارت گذاشتُ . حدِد دِ ساعت خّابیدو
 .بّدو ِ ٍيُ ىنتظرو بّدن

فقط . ٍيین طّر کُ راًٍ رِ بُ انتَای باغ کج کردو، شرِع بُ چک کردن گّشیً کردو
 .چند پیاو ِ تياس از دست رفتُ از ٍرىز داشتً

 .آخریش ًٍ بُ این ىضيّن بّد

 .«تا دٌ شاو نيی خّریً، تّنستی خّدتّ برسّن»

بُ ٍیچ عنّان دِست نداشتً حاال کُ کيی استراحت کردو ِ سرو خّب شدٌ بّد دِبارٌ 
 .با حرف ٍای عيُ در ىّرد ٍنيا یا با دیدن دختر کَکشان عصبی بشً

ُ او رِ ترجیح ىی دادو  .حداقه ٍيین اىشب کُ رِز پرتنشی داشتً سکّت دنج خّن

با پیاو کّتاٌ ِ ىختصری نّشتً نيی تّنً بیاو ِ جایی گیر کردو ِ بعد ًٍ گّشی رِ رِی 
 .حامت سکّت گذاشتً تا تّضیحی ندو

ُ ی دیگُ راٌ داشت کنید این در . پشت عيارت دِر ىجزا ِ باریکی ىی خّرد کُ بُ یک کّچ
ُ خاطِر سردردو ِقتی فرزاد بُ عيارت رسّندو، ازش خّاستً . رِ فقط ىن داشتً ب

ٌ و کنُ تا کسی داخه شدنً رِ نبینُ ُ ی پشت پیاد  .کّچ

ىی دِنست ىی خّاو برو پیش کی کُ بدِن کنجکاِی ىاشین رِ پارک کرد ِ خّدش از 
 .درب اصنی رفت
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با زدن . دقیق ىاشین جنّی در پارک شدٌ بّد. قفه در رِ باز کردو ِ پا بُ بیرِن گذاشتً
اِل بخاری رِ رِشن کردو تا ٍّای سرد داخه کيی ىعتدل . دزدگیر سّار ىاشین شدو

ُ ٍا نباشُ. بشُ ُ ٍا رِ پایین دادو تا اجری از بخار شیش در ٍيین حین . کيی ًٍ شیش
ُ ای بنند شد یک محظُ بُ گّش ٍاو شک کردو؛ اىا . صدای جیغ کّتاٌ ِ کيک خف

ُ خاطِر باغ بّدن ىنک ٍای این ىنطقُ ِ خنّتیش با شک پنجرٌ رِ تا تُ پایین کشیدو . ب
 .صدای جیغ رِ باز ًٍ با فاصنُ کّتاٍی شنیدو

 .با برداشتن قفه فرىّن سریع از ىاشین پیادٌ شدو. تعنه رِ کنار گذاشتً

ُ ی پشت عيارت ىیاد عيارت نبش دِ کّچُ بّد کُ بُ ًٍ راٌ . ىطيئن بّدو صدا از کّچ
ٌ ٍای تاریک رِ ًٍ دید ىی زدو. داشت  .قدو ٍاو رِ سرعت دادو ِ یکی یکی گّشُ کنار

ٍرچی بُ اِل کّچُ کُ درب اصنی عيارت بّد نزدیک تر ىی شدو، صدای جیغ ِ امتياسی 
ُ ٍا پیدا بشُ. بّد کُ بیشتر ىی شد . ىعيّال سخت ىی شد عابر یا رٍگذری تّ این کّچ

 .اکحر صاحب ِیال ٍا ىاشین داشتن یا بی رفت ِآىد بّدن

ُ ٍاش ًٍ تياو ىشکی بّد؛ پارک شدٌ  سرکّچُ یک ىاشین ازارا ىشکی رنگ کُ شیش
 .ىاشین غریبُ بّد...شکً بُ یقین تبدیه شد. بّد

ىتّجُ ىن شد ِ با ٍر قدو نزدیک تر . بُ سيتش رفتً. دیِد ِاضحی بُ سرنشین نداشتً
ُ ی بن بستی کُ پسر جّان قدبنند  شدن، آٍستُ جنّتر ىی رفت تا جایی کُ ىقابه کّچ

پسر نگاٍش خیرٌ بُ داخه کّچُ بّد ِ ىتّجُ ىن . ِ الغر انداىی ایستادٌ بّد رسیدو
 .نشد

دقیقًا . رانندٌ ازارا باالتر پارک کرد ِ با ایستادنً پشت پسر، بّق ىيتدی زد تا خبرش کنُ
 :پسر فکر کرد برای عجنُ کردن بّق زدٌ کُ داد کشید. پشت سرش ایستادٌ بّدو

 .زِد باش صدای آقا سَینً دراِىد- 
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ُ رِو برای یک محظُ نفسً گرفت ِ قنبً ایستاد ُ ی رِب ىنقبض شدن . از دیدن صحن
 .رنگ گردنً رِ حس کردو ِ خّن تا پیشانیً باال زد

یک چشيً بُ ىاشین بّد ِ یک چشيً بُ اِنی کُ این قدر جیغ زدٌ بّد کُ دیگُ جانی 
 .تّ بدن نداشت ِ بی حال فقط بُ دیّار چنگ ىی زد ِ ٍق ٍق ىی کرد

نگاٌ رانندٌ رِ . ٍنّز ىتّجُ ىن نشدٌ بّدن. با یک قدو جنّ رفتن؛ بّق ىاشین قطع شد
 .از تّ آینُ حس ىی کردو

 :پسر با کالفگی گفت

 .برِ کنار خّدو بیاو!... َاٌ از پس یک امف بچُ برنيیای تّ؟- 

پسری کُ چنگ انداختُ بّد بُ دِر بازِی ىَرِ ِ بُ زِر قصد بنند کردنش رِ داشت 
 :عصبی گفت

 .بگّ آقا سَیه ىاشینّ بیارٌ جنّتر تا بنندش کنً- 

ىَرِ خّدش رِ بیشتر رِی زىین ...بُ سيت ىَرِ خً شد تا از زیر بغنش بگیرٌ
 .ىی کشید ِ از تُ دل جیغ ىی کشید

شاید ٍيُ چیز در کسری از جانیُ بین بّق ىاشین ِ اِىدن ىن اتفاق افتادٌ بّد؛ اىا 
ٌ ی ىَرِ ٍر محظُ درحال بیَّش شدن بّد ُ ی تالشش رِ . چَر ىعنّو بّد تا این جا ٍي

ٍيین کُ خّاست دست زیر بغنش بندازٌ، دادی کشیدو کُ . برای دفاع از خّدش کردٌ
 .ٍرسُ سرجاشّن پریدن

 .ِمش کن کحافت- 

یک نگاٌ بُ ٍیکه ٍای الغر ِ . مبخند پراىید ىَرِ کُ بُ طرفً چرخید جری ترو کرد
قفه فرىّن رِ پرت کردو تا با . استخّانیشّن کردو کُ از فرط نشئگی رِ پا بند نبّدن
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پسر اِمی سریع جنّ اِىد ِ با آراىش . ترسیدن. ىشت ِ مگد حسابشّن رِ برسً
 :تصنعی گفت

 ...شيا بفرىا دخامت...بدقنق بازی در ىیارٌ....آقا زنشُ- 

چنان حرفش تياو نشدٌ با زدن ىشت ىحکيی بُ فکش رِی زىین پرت شد کُ جیغ 
بُ سيت پسری کُ ىَرِ رِ . کتً رِ درآِردو ِ رِی زىین انداختً. ىَرِ بنند شد

ُ ای گیر انداختُ بّد پریدو . از رِش بنندش کردو ِ ىحکً بُ دیّار کّبیدىش. گّش
ىحکً دست رِی گنّش . کّچُ بن بست ِ تاریک بّد، راٌ فراری نداشت. غافنیگر شد

ىَرِ تند تند . گذاشتً تا ىی خّرد با دست آزادو تّ صّرت ِ با پا تّ شکيش ىی کّبیدو
 .نفس ىی گرفت

دررفتُ بّدن ِ فقط . صدای دِیدن پسر اِمی بُ گّشً رسید ِ بعد صدای ترىز ىاشین
 .این یکی ىّندٌ بّد کُ بی حال در حال جان دادن بّد

با ىشت آخر کُ دیگُ نامُ . فحش ٍای رکیکی بّد کُ بُ نافش بستً ِ تا جا داشت زدو
 .ىَرِ دستً رِ گرفت. ًٍ نيی کرد

 .خّنش ىیفتُ گردنت...تّ رِ خدا کشتیش- 

ُ ای پرت کردو دست ىَرِ . حتی نای نفس زدن ًٍ نداشت. ىحه جنازٌ، پسرک رِ گّش
اِل ترسید، ىقاِىت کرد؛ ِمی بی حال تر از اِنی بّد کُ بخّاد ...رِ گرفتً ِ با زِر کشیدو
 .در برابر ىن ىخامفت کنُ

ُ ای کُ بتّنُ  ُ ی آخر با برداشتن کتً، خً شدو تياو پّل ِ ىّبایه یا ٍر چیز دیگ محظ
نامُ ىی کرد ِ از . خّدش رِ سریع نجات بدٌ از تّ جیباش خامی کردو ِ تّ کتً گذاشتً

 .درد بُ خّدش ىی پیچید
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ً تر گرفتً مرزش ِ سردی دستش رِ بُ خّبی حس . بنند شدو این بار دست ىَرِ رِ ىحک
 .ىی کردو

سعی داشت خّدش رِ از بین دستً آزاد کنُ کُ ىچ دستش رِ گرفتً ِ با تياو خشً ِ 
 .آخ بنندی گفت ِ سست شدٌ تا آخر کشیدىش. زِرو فشار دادو

قبه از بردنش بُ باغ؛ دستش رِ ِل کردو ِ بُ طرفش برگشتً ِ . بُ ىاشین کُ رسیدو
 :داد کشیدٌ گفتً

اِن سگ دِنیت کيتُ کُ نصفُ ...ٍی ىی خّردی تّ اِن کّچُ*ِ*نصفُ شبی چُ گ- 
 شبی زدی بیرِن؟ تّ نيی فَيی این جا بیرِن شَرٌ رفت ِآىد کيُ؟

ُ ٍا...کيی نگاًٍ کرد ِ یک بارٌ زیرگریُ زد . اشک ٍای درشت ِ گّمُ گّمُ درست ىحه بچ
دستی بُ صّرتً کشیدو تا باز داد نکشً سر این بی احتیاطیش؛ اىا ىتقابالً اِن ًٍ با 

 :صدا ِ بدن مرزان داد کشید

غیر پادِی اِن ...فکر کردی کی ٍستی تّ... تّ حق نداری با ىن این جّری حرف بزنی- 
ُ ی اشغال چیِز دیگُ ًٍ ٍستی؟  ىرتیک

ُ ی آشغال جا داشت فک ِ دٍانش رِ ...بد راٌ ىی رفت رِ اعصابً این دختر...! ىرتیک
 .نیشخند زدو...پرخّن ىی کردو

 نکنُ دِست داشتی؟...ٍنّز نفَيیدی اگر ىن سر نيی رسیدو جات کجا بّد؟- 

رِ بُ ىّت بّد؛ اىا برای دختری بُ ضعیفی ىَرِ این دعّا ِ . رنگش بیشتر پرید
اداىُ دادو با ٍيان نیشخند، کُ پاٍاش رِ سست ىی کرد ِ . ترسیدن ٍا الزو بّد

 .اشک ٍاش رِ شدت ىی داد
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یُ نگاٌ بُ این باغا ... فکر نکردی این جا رِِز رِزش کسی رد نيیشُ چُ برسُ بُ شباش؟- 
 .بکن، خینی راحت تر از اِنی کُ فکرشّ بکنی ىی تّنی تّشّن بری

 .پّزخند زدو

 یا فکر داد کشیدن ىنی؟...اصال عقه داری تّ کُ اینا رِ بَت بگً- 

ٌ رِ نشست، انگار با شنیدن حرف ٍاو تازٌ باِر کردٌ بّد چُ خطری از  بی حال مب پیاد
ُ ای خیرٌ بُ دیّار سکّت کرد. سرش گذشتُ با نفس . ترسیدٌ ِ شّک شدٌ برای محظ

 :نفسی کُ بُ زِر اشک ٍاش رِ کنترل ىی کرد گفت

ُ قدر بی عقه؛ ِمی تّ حق نداری ٍر دفعُ بًَ فحش بدی ِ با اِن صدات تن ِ -  ٍر چ
تا حاال کسی با ىن این جّری حرف نزدٌ کُ تّ ٍر بار ىنّ زیر سّال ...بدن ىنّ بنرزِنی

 .ىی بری

 .نرو شدٌ بّد ِ ٍیستریک حرف ىی زد. محنش پر از گالیُ بّد

ُ او کُ از خشً باال ِ پایین . بی اختیار دست بُ کير بردو ِ خیرٌ بَش ُ ی سین قفس
بیشتر از ىن ترسیدٌ بّد؛ شاید ًٍ تّقع . ىی شد با حرف زدن ىنیح ِ نرىش آراو شد

 .نداشت بُ جای دمداری ِ آراو کردنش سرش داد بکشً

خّدىً . دستی بُ صّرتً کشیدو ِ سکّت کردو تا راحت حرف بزنُ ِ از ترسش کً بشُ
ُ قدر ِحشتناک ىیشً ً ٍاش ٍنّز ًٍ از اشک . ىی دِنستً ِقتی عصبی ىیشً چ چش

 :اداىُ داد. بُ ِضّح با نفس ٍای پی درپی بغضش رِ کنترل ىی کرد. برق ىی زد

 ...از صبح تا شب تّ اِن سگ دِنی تنَاو...بابا ىنً آدىً- 

 .سگ دِنی رِ قَرآمّد گفت...آٌ کشید
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ُصبا یُ جّری اذیت ىیشً؛ شباو یُ جّر دیگُ از ترس ِ تنَایی تُ اِن باغ اذیت - 
اِن از صبح کُ ...خّاستً تا صبح ِاسُ خّدو خیابّنا رِ قدو بزنً ِ بگردو...ىیشً

ٌ ىّ ترکّندی این از االن  .اِن جّری تّ خّنُ باغ زٍر

... - 

سرکّچُ رسیدو فَيیدو دنبامين، خّاستً برگردو اشتباٍی کّچُ رِ رفتً اِن جا گیر - 
 ...اگر نيی اِىدی...انداختنً

 .دِبارٌ بغض کردٌ صّرتش رِ بین دِ تا دستش گرفت

 .از داخه ىاشین بطری آبی برداشتً ِ بدِن حرفی ىقابنش گرفتً. کالفُ نگاًٍ رِ گرفتً

 ...ىَرِ- 

ُ ىندش سر باال آِرد ُ ای گن ٌ و . با نگاٌ شیش ً ٍاو، نگاٍش رِ بُ دست دراز شد از چش
نيی دِنً تّ نگاًٍ چی دید کُ مبخنِد ىحّی زد ِ با تشکر کّتاٍی بطری رِ از . سّق داد

ُ ای خّرد. دستً گرفت  .صّرتش رِ آب زد ِ جرع

 کجا ىی خّاستی بری؟- 

 .بینی باال کشید 

 .سینيا، ساعت دٌ- 

ً ٍای سرخش، برای راحتی خیامش زدو ً رنگی خیرٌ بُ چش ٍيین کُ رفتُ رفتُ . مبخنِد ک
ٌ اش ىی اِىد با جدیت تياو گفتً  :مبخند رِی چَر

 .پاشّ ىی رسّنيت- 
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حاال فَيیدو از این محن ِ تن صدا ترس دارٌ ِ خّشش نيیاد . دِبارٌ اخً کرد
ُ ترش کنً تا طرف خّب حساب ببرٌ بُ پشت چرخیدٌ مبخند زدو، بد نقطُ ضعف . دِرگ

 .بُ سيت ىاشین رفتً ِ پشت فرىان نشستً. دستً دادٌ بّد

ُ  طّالنی ِ پراخً بُ ىنی کُ ىنتظرش نشستُ بّدو، خیرٌ نگاٌ ىی کرد  .چند دقیق

ً ٍاش رِشن کردو سریع دستش رِ حائه صّرتش . چراغ ىاشین رِ ىستقیً تّ چش
 :سرو رِ از پنجرٌ بیرِن بردٌ گفتً. کرد ِ بنند شد

 برو؟...نيیای؟- 

. ٍيین کُ بُ انتَای کّچُ خنّت ِ تاریک گذری نگاٌ کرد، بُ سيت ىاشین پا تند کرد
 .مجباز نبّد... مبخنِد ىحّی زدو

 ***

آخرین بار سینيا . بدو نيی اِىد بعِد ىدت ٍا بُ خّدو ىرخصی بدو ِ سینيایی رفتُ باشً
شاید ًٍ اصال نرفتً ِ ...رفتنً بُ قدری دِر بّد کُ نُ اسً فینً در ذٍنً بّد نُ ٍيراًٍ

در این ِقت شب ًٍ نيی تّنستً دختری ىحه ىَرِ رِ با خیال . خیامی بیشتر نبّد
ُ ای شد کُ بعِد سال ٍا با اسً ِ رسً جدید، با یک غریبُ پا  راحت تنَا بذارو؛ ِ این بَان

 .بُ این جا بذارو

ىَرِ از اِل ىسیرکُ دِ چَارراٌ فاصنُ بیشتر نبّد بغ کردٌ بُ در تکیُ دادٌ بّد؛ اىا 
ً ٍاش چراغّنی شدن ِ با شگفتی بُ  ٍيین کُ پیادٌ شدیً با دیدن سر دِر سینيا چش

 .تياو ناراحتیش رِ از یاد برد ِ حتی کنجکاِی از ٍيراٍی ىن نکرد. ٍيُ جا نگاٌ ىی کرد
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ٍّش ِ حّاسش پای چند پّستر تبنیغاتی کُ رِی دیّارٍای سینيا نصب شدٌ بّدن، 
ُ و تعریف ىی کرد ِ بُ خّدش . رفت ً ٍا رِ ِاس با دقت ِ مذت ِافری یکی یکی ژانر فین

 .ِعدٌ ىی داد حتيا با اکران شدنشّن ىیاد

ُ ی سینيا سفارش بدٌ تا بگیرو  ِقتی کُ ازش خّاستً ٍر چی کُ ىی خّاد از بّف
کّتاٍی حرف رِ « ىينّنً نیازی نیست»صّرتش بُ آنی از خجامت سرخ شد ِ سریع با 

 .عّض کرد

زیر بار ٍیچ چیز نيی رفت؛ حتی سر پّل سینيا ًٍ قصد حساب کردن داشت کُ با یک 
 .اخً سریع عقب کشید

ِقتی دیدو برای خرید خّراکی تعارف ىی کنُ با نگاٌ گذری بُ دخترٍای ًٍ سن ِ سال 
ٍرچی کُ ...پفک ِ آبيیٌّ...چیپس...ىَرِ، انّاع خّراکی ٍای بّفُ رِ گرفتً؛ پاپ کّرن

برای اِمین بار در ىقابه . بی تجربُ بّدو ِ خاو...بُ نظرو ىناسب سینيا بّد رِ خریدو
چیزی بی اطالع بّدو ِ نيی دِنستً چُ چیزی برای یک دختر اِن ًٍ در سینيا باید 

 .خرید

ُ ای ىبَّت بَشّن خیرٌ شد  از دیدن پالستیک بزرگ خّراکی ٍای بین دستً برای محظ
 .ِ بعد بنند خندید

گفت اگر ىی دِنستُ قرارٌ این ٍيُ خرید کنً خّدش حتيا ىی اِىدٌ ِ بُ اندازٌ ظرفیت 
بُ خصّص . حسابی ذِق داشت ِ تشکری بّد کُ ىی کرد. شکيش سفارش ىی دادٌ

این کُ گاٍی با فخر بُ زِج ٍای جّانی کُ ىعيّال در این ساعت شب بُ سینيا 
ً ٍاش حسرت نبّد؛ یک نگاٌ . ىی اِىدن نگاٌ ىی کرد بُ ٍیچ عنّان تّ چش

ٌ ٍای ریزشّن بّد ٌ شّن یا خند ٌ خّرد با ٍر نگاٌ . دِست داشتنی بُ دست ٍای گر
ُ اش رِ با ىن کيتر ىی کرد تا حداقه بُ دیگران ِانيّد کنُ ىا زِج ٍستیً ىن ًٍ . فاصن
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بُ رِی خّدو نيی آِردو ِ با کج ایستادن یا صاف شدن ٍای ىّقعیتی، ٍيراٍیش 
 .ىی کردو

از ٍر چیزی با شگفتی صحبت ىی کرد؛ حتی از این کُ ٍیچ ِقت فرصت نشدٌ بُ سینيا 
 .بیاد ِ اىشب دمش رِ بُ دریا زدٌ تا بُ تنَایی بیاد

دمیه نرفتنش رِ نپرسیدو؛ . دمً ٍر محظُ بیشتر برای بی کسی این دختر ىی سّخت
شاید ًٍ نخّاستً خجامتی بکشُ از این کُ بگُ پّل کافی ...گذاشتً رِی حساب تنَایی

 .نداشتُ؛ اىا بعدٍا دمیه این سینيا نرفتنش؛ شد دمیه برًٍ زدن آراىش زندگیً

 .با شرِع فینً تياو حّاسش بُ پردٌ بّد ِ تياو حّاس ىن بُ ِاکنش ٍاش

از . از این کُ با ٍر مبخند بازیگرٍا مبخند ىی زد ِ با ٍر گریُ بغض ىی کرد؛ جامب بّد
ٌ اش پر از حسرت ىی شد؛ جای تعجب داشت ُ ی عاشقانُ تياو چَر ِ ...این کُ با ٍر جين

 .خّشبینانُ فکر ىی کردو این حسرت ِ بغض بُ یتیً بّدنش برىی گردٌ

ُ ی تنخی بّد کُ ىَرِ بُ خّبی فینً رِ درک ىی کرد ِ ٍرچند دقیقُ یک بار  فینً عاشقان
ٌ و رِ بُ زِر نگُ . معنت ىی فرستاد بُ پسر داستان کُ چرا ناىردی ىی کنُ این ىابین خند

ُ ای بین جيعیت بزنً کُ چرا این قدر این فینً رِ جدی گرفتُ . ىی داشتً کُ ىبادا قَقَ
ُ ٍا بی خبر بّدو؛ تياو زندگی فینً بّدٌ ِ کسی کُ جدی گرفتُ فقط ىن  در اِن دقیق

 .بّدو

ُ ست کُ خینی  با ٍيین چند ساعت آشنایی، فَيیدو جنس ىَرِ پر از مطافت دختران
از اِن جنس دخترٍایی کُ راحت عشق ىی ِرزیدن ِ ىَربانی ...زِد شکستُ ىی شد

 .ٍيُ چیز رِ از دید خّدش سادٌ ِ احساسی ىی دید. ناب ِ خامص بّدن...ىی کردن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  369  

ِقتی ىی دید تياو حرکت ٍاش رِ زیر نظر دارو رسيی ىی شد ِ تياو تالشش رِ ىی کرد 
خّدش رِ ىحکً ِ جدی نشان بدٌ؛ اىا ٍيین کُ چند دقیقُ ىی گذشت دِبارٌ خِّد 

 .بی ریا ىی خندید ِ احساساتش رِ برِز ىی داد. ِاقعیش ىی شد

ٍرچند بُ قدری آدو شناس بّدو کُ از ٍيان نگاٌ اِل کُ یک عکس پرسننی سادٌ بّد 
فَيیدو جنس این دختر ىعصّو ِ پاکُ ِ تياو تالشً رِ کردو پا بُ اِن عيارت نفرین 

نشدٌ نذارٌ؛ اىا معنت بر ٍرىز یا معنت بر تقدیر کُ خینی راحت این بازی رِ شرِع 
 .کردن

. با ٍر ىشت پاپ کّرن کُ بُ دٍان کّچک خّدش ىی ذاشت بُ ىن ًٍ تعارف ىی کرد
رِی حساب سن ِ سال ِ بی ىینیً نيی خّاستً پاپ کّرنی بخّرو، حتی تصّرش ًٍ با 

ٌ دار بّد؛ اىا بُ زِر در اِن تاریکی دستش رِ پر از پاپ کّرن ىی کرد ِ  این ٍیکه خند
ً غرٌ ىی رفتً، باز ًٍ . نزدیک دٍانً ىی گرفت ِقتی بی ىیه سرعقب ىی بردو ِ چش

بُ قدری نگُ ىی داشت کُ . «ىی خّاستی این ٍيُ نخری»بدِن حساب بردن ىی گفت 
 .تّجُ ٍيُ ناخّدآگاٌ جنب ىی شد ِ بُ ناچار از دستش ىی گرفتً

ُ ی تفریح ىن شدٌ بّد از بّدن باٍاش زىان ِ ىّقعیت رِ فراىّش کردٌ . بی دمیه بَان
 !بّدو؛ حتی ٍّیتً رِ

حتی . ٍیچ ِقت بُ یاد نيیارو با زن ٍای زندگیً این چنین تفریح ِ خّشی کردٌ باشً
ُ ای از زیر این طّر تفریح ِ بیرِن رفتن ٍا فرار  اِن سال ٍا کُ ٍنيا ناىزدو بّد، بُ ٍر بَان

ُ ی ازدِاج ِ طالق با گٍّر ًٍ بُ قدری کّتاٌ بّد کُ فرصت یک شناخت . ىی کرد فاصن
یک ازدِاج ...سادٌ از ًٍ نداشتیً، چُ برسُ بُ این کُ بخّایً دِنفری تفریح کنیً

ىَتاب ًٍ . صّری ِ امکی کُ ٍیچ سرانجاىی ًٍ نداشت بُ غیر از سیاٌ کردن شناسناىُ
 .کُ تياو تفریحش بُ اتاق خّاب ختً ىی شد
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ً ٍای انچنانی ىی دیدن ُ چیز رِ در ىد ِ تجيالت یا ىراس ٍرچند . زن ٍای زندگی ىن ٍي
ٌ ای ًٍ بَشّن نبّد ىن خّدو ًٍ ٍیچ ِقت چنین رفتارٍایی ازو سر نزدٌ بّد کُ . خرد

دِ ساعت بی تحرک کنار دختر اعصاب خرد کنی ىحه ىَرِ کُ فقط حرف ىی زد طاقت 
ُ ی ٍیچ کس رِ نداشتً. بیارو ِ یا حتی ارزیابیش کنً تياو ...بی چّن ِ چرا حّصن

ً سن ِ سال ٍای خّدو کُ در . زندگیً خالصُ ىی شد بُ کار ِ پیشرفت برعکس تياو ٍ
اِج جّانی از ٍرخّشی ِ تفریحی نيی گذشتن، ىن ٍیچ خاطرٌ یا دِستی بُ غیر از 

ٍدف زندگی ىن ىشخص بّد ِ تياو جّانیً رِ پاش گذاشتُ . فرزاد یا ٍرىز نداشتً
 .بّدو تا بُ آراىش برسً

ٌ ی فرزاد ظاٍر  در کناِر ىَرِ فکرو این بّد ىن تیيّرخان نیستً ِ با شخصیت ِ چَر
ِقتی فرزاد ىی گفت یا گاٍی کُ رسيی ىی شد یک آقا اِمش ىی ذاشت، بی اختیار . شدو

ىن در برابر ىَرِ خّدو نبّدو؛ شاید ًٍ ِانيّد ىی کردو ...نرو ىی شدو تا جّاب بدو
 .خّدو نیستً

*** 

ىن ًٍ فقط گّش . بعِد پایان فینً تا دو ىاشین شرِع بُ تجزیُ ِ تحنیه داستان کرد
ىی دادو از فینيی کُ ٍیچی ازش سردرنیاِردو ِ فقط از حرف ٍاش ىتّجُ شدو پسر 

داستان با درِغی عشقش رِ کُ زنش باشُ گّل ىی زنُ؛ آخر سر ًٍ دختر داستان 
 .ىی فَيُ ِ برای ٍيیشُ ترکش ىی کنُ

این جای داستان ىَرِ چنان با طّل ِ تفصیه ِافری کار دختر رِ تایید ىی کرد کُ 
 :جدی ِ خّنسرد ىابین نطق ٍاش گفتً. نتّنستً حرفی نزنً

ىن جای پسرٌ بّدو گیرش ىی آِردو اِل یک فصه کتکش ىی زدو بعد ىی کشتيش، - 
ُ ىّ برای خّدو نگُ ىی داشتً  .آخرشً بچ
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ُ  رِ بُ طرفً چرخید ً ٍای گرد شدٌ یک قدو جنّ رفت ٍيین کُ جدیت کالىً رِ . با چش
ً ٍاو خّند، عصبی ِ پرحرص چتری ٍای افتادٌ از زیر رِسریش رِ تّ فرستاد ِ  از تّ چش

 :گفت

بچُ ًٍ پدر ناىرد ...شٍّرش بَش درِغ گفت...اِن دختر یُ زندگی طبیعی حقشُ- 
 .نيی خّاد

 .نچی کردٌ ابرِیی باال فرستادو

اینجّر ...ناىرد اِن زنیُ کُ ىرد زندگیشّ ِل کنُ برٌ پای کاراش نيّنُ...بچُ حق پدرٌ- 
 .زنا ارزش کشتنً ندارن چُ برسُ بخّان ىادری کنن

 .طفنک زنت...تّ کالً بی اعصاب ِ بی ىنطقی- 

ٌ و  چنان یک دفعُ پرغیظ ِ از تُ دل این حرف رِ زد کُ نتّنستً جنّی مبخند کش اِىد
ٌ ی رِی مب ٍاو شد ِ از . بُ ِضّح از خندیدنً جا خّرد. رِ بگیرو نگاٍش ىیِخ خند

 .حامت دفاعی خارج شد

ُ ای باال انداختً ىتّجُ خیرگی نگاٍش . مبخند بدجنسی زدو دست بُ جیب بردٌ شان
 :ٍيین کُ قصد سرخ ِ سفید شدن داشت بی تفاِت گفتً. شد کُ مب گزید

ُ ای داشتی؟-   تا صبح دیگُ چُ برناى

 .با ٍيان ژست چشً ریز کردٌ پرسید

ُ پاو بیای؟-   نکنُ تا صبح ىی خّای پاب

ُ ای بی قید باال انداختً  .کتً رِ کنار زدو ِ دست بُ جیب بردٌ شان
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ُ اش ًٍ با ...ِمی ىی تّنً تا دِساعت دیگُ ٍيراٍیت کنً...تا صبح نُ-  ىسئّمیت بقی
 .خّدت

 .عيیق...مبخند زد

ٌ رِی اِنً تّ ٍّای پاییز-   .بعدو عيارت...بعدشً خّردن مبّ یا بستنی...پیاد

ٌ ترین کار برای ىن یکی  ٌ رِی با کت ِشنّار اِن ًٍ تّ ٍّای پاییز ىسخر پیاد
 .ىی تّنست باشُ

 .نچی کردو

ُ ت برای دِساعت زیادیُ-  ىن فقط ىی تّنً تا اِن رستّران افتخار قدو زدن ...برناى
 .بَت بدو

با پشت چشً نازک کردنی بُ این افتخار، رد نگاًٍ رِ گرفت ِ بُ اِن سيت خیابان کُ 
 .رستّران چند طبقُ ِ ىدرنی بّد خیرٌ شد

ُ ای خرد بشُ یا ضعف کسی رِ نشانُ  بُ سيتً چرخید، با محنی کُ قرار نبّد غرِر ىردان
 :بگیرٌ گفت

باشُ بریً؛ ِمی یُ جای ىناسب تر ِ ارزِن ترِ انتخاب کن، غذاٍای این جا سنگینُ ىنّ - 
 بریً ساندِیچ یا ٍيّن بستنی  ٍا؟...تّ ًٍ کُ زیاد گرسنُ نیستیً

ُ خاطِر باال  این کُ رستّران گران ِ ىخصّص آدو ٍای خاصُ کاىال ىشخص بّد؛ ًٍ ب
 .شَر بّدنش، ًٍ طراحی کُ سر در رستّران داشت

ُ ش کُ نگاٌ ىی دزدید ِ محنش نرو تر ىی شد؛ فَيیدو فکر جیب ىن رِ کردٌ  .با ٍر جين
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از این کُ حّاسش بُ خرج . بی اختیار قنبً از این سّءاستفادٌ نکردنش گرو شد
 .کردن ٍای ىن ٍست ِ بیشتر از این نيی خّاد خرج کنً

 .بُ غیرت ِ ىردانگیً برخّردٌ بّد. پرتيسخر...نیشخند زدو

 !اِن قدر تّ جیبً ٍست کُ یُ شاو ىَيّنت کنً- 

چند قدو . اخً غنیظی کردو ِ بی تّجُ از کنارش گذشتً. محنً تٍّین آىیز بّد. مب گزید
 .پا تند کرد تا بًَ برسُ

 ...یعنی ىنظّرو باجی ِ فریبا...فقط دِنفر دیگُ ًٍ ٍستن کُ...ىنظّری نداشتً- 

 :جدی تر ىیان کالىش گفتً

 .اِناو خّب خرج ىی کنن نترس- 

- 

 .ىن االن با تّ ٍيراٌ شدو نُ با اِنا- 

ىطيئن بّدو فرزاد ٍر ٍفتُ باجی ِ فریبا رِ بُ یکی از بَترین رستّران ٍای شَر ىی برد 
حاال فکر بیرِن رفتن ٍای . کُ حاضرو شرط ببندو ىَرِ تّ خّاب شبش ًٍ نيی دید

ٍیچی نگفتً، فقط با قدو ٍای بنند بُ اِن سيت خیابان ىی رفتً ِ تند تند . اِن ٍا بّد
 .کنارو ىی اِىد

 :بعِد چند دقیقُ کُ حسابی بی ىحنی کردو بُ شّخی گفت

 .دارو ىیاو دیگُ...باشُ بابا قبّل...اخً کردی دِبارٌ کُ- 

 .مبخنِد یک ِری زدو ِ صّرت صاف کردو

 ***
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ٌ ٍای ظاٍربین ِ کحیف شد ً ٍایی کُ . ظاٍر سادٌ ِ تيیز ىَرِ باعخ خینی از نگا چش
نُ از داشتن ىغز، …نشانُ ىی رفتن تا ىغز استخّانت رِ از فقر فرٍنگ ِ تفکر پّک کنن

نُ از داشتن فرٍنگ، این پّکی ٍدفش داشتن ظاٍر کَنُ ِ آبرِىندی بّد کُ ٍيراٌ ىن 
ٍيراٍی کُ بی شینُ ِ بی ریاترین کس در بین این جياعت گرگ بّد کُ با . داشت

 !نگاٍشّن ىی دریدنش بُ جرو ًٍ سطح نبّدن

ىقتدرانُ دِشادِش ىن راٌ ىی رفت تا . خینی خّدش رِ کنترل ىی کرد تا دل نترکّنُ
زیرچشيی مباس ٍای تيیز ِمی ِدىدٌ ِ قدیيی خّدش رِ . راحت قضاِت ِ ىقایسُ بشُ

با ظاٍر ىارک دار ىن ىی پایید ِ با ٍر نگاٌ ِ پچ پچی کُ قصد ىقایسُ داشت بی صدا 
 .بغض ىی کرد

نُ این کُ خجامت . خینی طّل نکشید کُ از بردن ىَرِ بُ چنین رستّرانی پشیيان شدو
ٌ ای ىًَ نبّد. نُ...بکشً ٌ ٍای اطرافیان ِ طرز فکرشّن ذر بغض نگاٌ ِ سر پایین . نگا

ُ ش بیشتر عصبیً ىی کرد ُ ی ِرِدىّن از نگاٌ پرتحقیر نگَبان گرفتُ تا . گرفت از محظ
ُ ش بُ پیشنَاد ىن بّد، خجامت زدٌ سر پایین گرفتُ ازو  انتخابيّن سر ىیز کُ ٍي

ًٍ غرِرو اجازٌ نيی داد برگردو ِ ًٍ نيی خّاستً با این برگشت غرِر . فاصنُ ىی گرفت
 .ىَرِ ُخرد بشُ ِ تاییدی رِی حرف بقیُ باشُ

ُ ی ىن قسيت غذاٍای دریایی رفتیً ٍيین کُ گارسّن گفت غذای این . بُ سنیق
قسيت تياو شدٌ بی تعنه ِ بدِن در نظر گرفتن پیشنَادشّن دست ىَرِ رِ گرفتً ِ از 

 .رستّران بیرِن زدو

تّ فکر بّد ِ ٍر از گاٍی آٍی کشیدٌ، پرغصُ مباس ٍاش رِ . بی حرف ٍيراًٍ شد
پکر ِ گرفتُ شد، تا جایی کُ با ىاشین بردىش رستّران قدیيی ِ . زیرچشيی دید ىی زد

پاتّق اکحر رِزٍاو بّد . سنتی ِسط شَری کُ از خنّتی ِ دنج بّدنش خیامً راحت بّد
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حداقه ىی دِنستً قرار نیست کسی . کُ برای کيی آراىش بُ اِن جا پناٌ ىی بردو
 .اذیتش کنُ

ٌ ای  ٌ ای داشت، نفس آسّد ُ ای ساد ىَرِ با دیدن رستّران کُ یک تابنّ ِ نيای شیش
 .کشید ِ با آراىش خیال بیشتری از ىاشین پیادٌ ِ ٍيراًٍ شد

بُ خّبی . صاحبش یک پیرىرد ارىنی خّش قنب بّد. ىحه ٍيیشُ خنّت ِ ساکت بّد
ُ ای ىی نشستً ِ سیگار دِد . ىن رِ ىی شناخت رِزٍایی کُ بی صدا ىی اِىدو گّش

ُ ی شیرینش آِاز ىی خّند ِ از غً دل ىی گفت  .ىی کردو، با مَج

ٌ و ِ  ُ ایش ىی دِنست زخً خّرد خبر از غً دمً نداشت؛ اىا با اِن ىٍّای سفید پنب
ُ ش تّ بخشش ِ فراىّشی گذشتُ  ٍربار آراىش رِحً ىی شد؛ با حرف ٍایی کُ ٍي

 .خالصُ ىی شد؛ اىا ىن بی حرف فقط سیگار دِد ىی کردو ِ گّش ىی دادو

ٍیچ کس از این پاتّق جّانی کُ سال ٍاست ىختص بُ رِزٍای تنَاییً بّد خبر 
حاال فقط ىَرِ بّد کُ بی دمیه این جا آِردىش تا ببینُ خینی ٍا در این دنیا تنَا . نداشت

ُ اش بّی ناب . ٍستن؛ اىا بزرگن بُ ِسعت قنب ِ رِحشّن جایی کُ دیّارٍای کَن
ٌ ٍای کَنُ ِ دِستی ٍا ِ ىردانگی ٍای قدیيی. ىعرفت ىی داد  .بّی خاطر

ُ ی یتیيی بّد درحال برعکس . آخر شب بّد شاگرد جّان ىسیّ بُ ناو صدرا، کُ پسربچ
با دیدن ىن دست از کار کشیدٌ با خّشحامی . کردن صندمی ٍای فنزی رِی ىیزٍا بّد

 .«ىسیّ پسرت اِىد»: فریاد کشید

بُ قصد گالیُ . ىسیّ بالفاصنُ با فریادش از پشت یخچال بزرگ رستّرانش بیرِن پرید
اخً غنیظش، ... کردن دٍان باز کرد؛ اىا ٍيین کُ ىَرِ رِ آىادٌ باش کنارو ایستادٌ دید

 .بُ مبخند عيیقی ختً شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  376  

سال ٍاست بُ ناو پسرجّان اسً بردٌ ىی شدو؛ . نُ اسيً رِ ىی دِنست نُ ىنصبً رِ
ُ ٍاو کيی سفید شدٌ بّد  .حتی حاال کُ کنار شقیق

تقریبا شش ىاٌ ىی شد کُ پا بُ این جا نذاشتُ بّدو ِ حاال بّدن ىَرِ سّءتفاٍيی برای 
 .ىی دِنست زیادی تنَاو ِ اٍه عشق ِ عاشقی نیستً. ىسیّ شدٌ بّد

 .یک مبخند عيیق ِ پرىعنی...با دیدن ىَرِ کُ فرقيّن زىین تا آسيان بّد؛ مبخند زد

ُ ی شیرین خّدش گفت  :قدىی جنّ برداشت ِ با مَج

 .خینی ِقتُ ىنتظرت ٍستً...سالو پسرَجّان- 

 .مبخندی بُ ىحبتش زدو

 ىسیّ ٍنّز خّردنی داری ِاسُ ىا دِنفر؟- 

دست رِی ىحاسن سفیدش کشید ِ خیرٌ بُ ىَرِ کُ سرخ ِ سفید ىی شد از این 
 :خیرگی، گفت

 !بعِد ىدت ٍا اِىدی، شاو نداشتُ باشً جنّی تّ ِ ىَيّنت بذارو- 

 .رِ بُ صدرا دستّری داد کشید

 .ىیز ٍيیشگیشّ آىادٌ کن پسر، کُ اىشب بَترین شبُ- 

ُ ای پنَان شدٌ؛ بُ ٍّای سر . بنند خندید ٌ ٍا شیطنت پدران ىی دِنستً پشت این خند
ٍيین طّر کُ بُ ىَرِ . بُ رِی خّدو نیاِردو. بُ راٍِی ىن کُ دل بُ دل دختری دادو

ُ ی سامن کُ جایگاٌ ٍيیشگیً بّد بریً، بنند گفتً  :اشارٌ ىی کردو بُ سيت ىیز گّش

 .پس ٍرچی داری بیار کُ حسابی دیرِقتُ- 
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ُ ای بُ ىن سریع صندمی ٍا رِ چید زیرچشيی حّاسش ًٍ بُ . صدرا با سالو دستپاچ
ُ ای بّد کُ ىسیّ گّشُ پارک پیداش کرد. ىَرِ بّد ُ ی پنج ِشش سام حاال کُ . پسربچ

ً چرانی ىی کرد اخً کردو تا بنکُ از رِ برٌ؛ اىا چنان ! پشت مبش سبز شدٌ برای ىن چش
 .ىحّ بّد کُ اصالً ىتّجُ نشد

 .پسرک زبه ِ چاپنّس...برای ىَرِ صندمی رِ کشید ِ ىحترىانُ بفرىایید خانيی گفت

ٍيین کُ صدرا چند قدو از کنارو گذشت، خً شدٌ . ىَرِ ىعذب تشکری کرد ِ نشست
 .ىحکً از گّشش گرفتً کُ بُ آخ ِ اِخ افتاد

 :آٍستُ طّری کُ ىَرِ نشنٌّ گفتً

 .اِن چشياتّ درِیش کن بچُ تا خّدو چشياتّ درنیاِردو- 

ُ ای . ی پردردی گفت«چشً چشً آقا». رنگش پرید. فشار بیشتری بُ گّشش دادو خّب
 .سریع بُ سيت آشپزخّنُ پا تند کرد. مب زدو ِ دستً رِ کشیدو

 :سریع گفت. صندمِی ىقابه ىَرِ نشستً

ً سن ِ سال ىن نیست-   !این بچُ ٍ

 :بی خیال کتً رِ درآِردو ِ بُ پشت صندمی آِیز کردو ِ جدی گفتً

ُ خاطِر تّ نبّد-   .از ٍيین حاال باید یاد بگیرٌ کُ چشيش نچرخُ...ب

با انگشت ٍاش کُ رِی پاٍاش قالب کردٌ بّد بازی . اٍِّىی گفت ِ تا آخر سکّت کرد
 .ٍنّز ًٍ ناراحت ِ تّ فکر بّد. ىی کرد

 .حسابی سنگ تياو گذاشتُ بّدن. طّمی نکشید کُ ىسیّ ِ صدرا دِنفری ىیز رِ چیدن
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ٌ ٍای ىسیّ جّاب بدٌ آخر . ىَرِ اصال سرش رِ ًٍ باال نیاِرد تا بُ تعارف ٍا ِ خند
ُ اش کُ نگران شدٌ بّد، چشً ِ ابرِیی اِىد کُ اگر کاری  ً ٍای پدران ىسیّ با اِن چش

صدرا ًٍ تا . چشيی گفتً تا با خیال راحت برٌ ِ تنَاىّن بذارٌ. کردی از دمش دربیار
 .آخر حتی چشيش بُ سيت ىَرِ کشیدٌ نشد

 .بخّر سرد ىیشُ- 

ُ ای زد ِ گفت ُ ای سرش رِ باال آِرد ِ با دیدن غذاٍا مبخنِد بی حّصن  :محظ

 .بازو کُ زیاد گرفتی- 

ُ ی ىخصّص ىسیّ رِ . برای خّدو این حجً غذا زیاد نبّد؛ اىا بَش حق ىی دادو قّرى
 :طرف خّدو کشیدو ِ گفتً

 .ٍرچقدر تّنستی بخّر- 

ُ ی کّتاٍی گفت دستيال . اِل بشقاب سّپش رِ آٍستُ ىقابه خّدش کشید. باش
سفرٌ رِ رِی پاٍاش گذاشت ِ با طيانینُ قاشق سّپ کُ ٍیچ کداو از ىشتری ٍای 

 .ىسیّ اٍنش نبّدن رِ برداشت ِ شرِع بُ خّردن کرد

ُ و جامب بّد اگر کسی . ىبادی آداب...ىحه یک اشراف زادٌ رفتار ىی کرد. رفتارش ِاس
 .نيی شناختش اصال ىتّجُ نيی شد کُ بی خانّادٌ بزرگ شدٌ

حتی با ٍنيا کُ تاج امينّک زیادی رِی این . ٍيُ چیزش از رِی اصّل ِ پرستیژ بّد
 .ىطيئنً گنبرگ ًٍ این طّر رفتار نيی کرد. ىسایه سخت گیری ىی کرد قابه ىقایسُ نبّد

 !ىحه این کُ کَکشان رِی تربیت تّ بیشتر کارکردٌ تا گنبرگ- 

ٌ و شد حرفً رِ عّض کردو تا بیشتر . برای چند جانیُ دست از خّردن کشید ِ گیج خیر
 .از این ىعذب نشُ
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 .دقیقًا برعکس تّ رفتار ىی کنُ...گنبرگ ىحه تّ این قدر آرِو نیست- 

ٌ ای کشید کُ بُ مبخند از تُ دمی تبدیه شد ُ ای نفس آسّد  .برای محظ

گنبرگً اینجّریا کُ نشّن ىیدٌ بد نیست، فقط دِست دارٌ ىّرد تّجُ باشُ ِ ٍيُ - 
 .ازش تعریف کنن

قبالً ٍنيا بّد . محنً بی اختیار از شناخت چنین شخصیت ٍایی سرد ِ جدی شد
 .امحق کُ دختر کَکشان بّد...حاال

 .خّدخّاٌ ِ غیرقابه تحيه...ٍنيا ًٍ چنین رفتاری دارٌ- 

 .ىتّجُ حرص کالىیً نشد. باز ًٍ خندید

ُ خاطِر شرایطش زیادی حساسُ-   .ٍنيا ب

ُ قدر آدو ٍای اطرافش رِ سادٌ ىی دید. پّزخند زدو  .چ

 :با حسرتی اداىُ داد...سرو رِ ىشغّل مقيُ گرفتن کردو

 .ٍر دختری دِست دارٌ ازش تعریف کنن ِ ىّرد تّجُ باشُ- 

 .دستی در ٍّا تکان داد

ُ ی خینیا نیستً-   .اىا بُ قّل ٍرىزخان ىن تّ سنیق

ٌ ٍای اىشب بّد کُ در این محظُ بُ یاد آِردٌ . بغض داشت حرف ٍرىز تیری برای نگا
 .بّد

ُ راحتی دل این بچُ رِ شکستُ  .نفس عيیقی کشیدو ِ معنت فرستادو بر ٍرىز کُ ب

 .تخریب ىی کنُ...ٍرىز ِقتی از کسی خّشش بیاد تعریف نيی کنُ- 
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 .ٍرىز عادت بُ تعریف کسی نداشت، ىگر برعکسش. ِاقعا ًٍ ٍيین بّد

 .حرفً رِ باِر نکرد...خندید بی غه ِ غش

 ...فقط گنبرگ... اخالقش خینی خّبُ...ٍرىزخان ىرد خّبیُ- 

 .با ىکحی حرفش رِ خّرد

 سرت خّب شد؟- 

بُ ىّقعش ىچ . نيی خّاست باِر کنُ کُ حرف عّض ىی کرد. بیشتر از این اداىُ ندادو
 .ٍرىز رِ ىی گرفتً تا دیگُ از این غنط ٍا نکنُ

 :برای این کُ زیادی بَش رِ ندو ِ نگاٌ پرشیطنیش رِ کً کنُ، بی تفاِت گفتً

 .بد نیست- 

ٌ ش اشارٌ کردو. بعِد چند دقیقُ بی ىیه کنار کشید ُ ی دست نخّرد  .بُ قّرى

 .بخّر حداقه در برابر ٍنيا بتّنی از خّدت دفاع کنی- 

ُ ی مبش جا خشک کرد  .مبخند تنخی گّش

 .ىن زیاد قّی نیستً...ٍرچقدر ًٍ بخّرو، ىطيئنً از پسش برنيیاو- 

 .خّدتّ نباید با اِن ىقایسُ کنی...ٍنيا قبالً ِرزشکار بّدٌ، تّ کاراتُ حرف اِمّ ىی زد- 

 .طّری آٌ کشید کُ شرط کردو رِزی تالفی تياو اذیت کردن ٍای ٍنيا رِ سرش در بیارو

ىّسیقی ِ ...آشپزی، شیرینی پزی، گندِزی...ىنّ بزرگ کردن برای کارای زنانُ- 
باید قّی ...اىا ٍیچ کدِو بُ دردو نخّرد...ٍر ٍنری کُ فکرشّ بکنی ىن بندو...طراحی

 .بّدنّ یادو ىی دادن کُ ندادن
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ٌ ای زدو. خجامت زدٌ ىی گفت این دختر زیادی خّدش رِ دست کً . مبخند دمگرو کنند
 .ىی گرفت

ٌ ت یُ چیزی بّدٌ کُ کَکشان بَت اعتياد کردٌ-   ...اینّ ببین...حتيًا تّ جربز

 خانً خانً؟- 

ُ کارٌ  با صدای پسرک گه فرِشی کُ کنار ىَرِ با گردن کج ایستادٌ بّد، حرفً رِ نیي
 .چرخید. گذاشتً

ُ ی پرىَری گفت  :پسرک شیر شدٌ صاف ایستاد ِ گفت. ىَرِ بن

 گه نيی خّای؟- 

 .رِ بُ ىن با محن ىظنّو تری اداىُ داد

 آقا ِاسُ خانيت گه ىی خری؟- 

ىعنّو نیست چُ خّابی . چشً ریز کردٌ بُ پشت سرش کُ ىسیّ ىی خندید نگاٌ کردو
 !دیدٌ کُ آخر شبی اینا رِ بُ رستّرانش راٌ دادٌ

بی حرف . پسر نابینایی ًٍ بُ ٍيراٍش داخه رستّران شد ِ با فاصنُ کنارش ایستاد
ىَرِ بدِن این کُ ىتّجُ اطراف باشُ، بُ رِی ٍردِ مبخند . آٍنگ ىالیيی ىی زد

 .پرىحبتی زد ِ بعد با اٍِّو کش داری رِ بُ پسربچُ ادای فکر کردن رِ درآِرد

 .بذار ببینً کدِىّ بردارو- 

 :پسر ذِق زدٌ گفت

 .چشياتّ ببند یُ دستُ بردار- 

ُ گه ٍای پسر، دست رِی گه نرگس گذاشت  .ىَرِ چشً بست ِ با کيی ىکخ بین دست
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ٍيین کُ خّاست دست تّ . ذِق زدٌ تشکری کرد ِ عطرش رِ یک نفس بّ کشید
. کیفش کنُ، پسرک رِ صدا کردو ِ یک اسکناس صد تّىانی از تّ کتً بَش دادو

ً ٍاش درخشید از فرط خّشحامی باال پایین پریدٌ دِر برادرش کُ ىی نّاخت . چش
 :پسرک نابینا جنّتر اِىد ِ گفت. چرخید

 .ىينّنً آقا- 

ىسیّ جنّ اِىد دست پشِت سرش گذاشت . از خّشحامی ساِز بین دستش رِ کّک کرد
 :ِ گفت

 برای این زِجيّن ىی خّنی؟- 

ٌ ای بُ ىسیّ رفتً ً غر ٍرچند از . ىی خّاست ىن رِ یک جّری بند این دختر کنُ. چش
بُ . چَرٌ ىَرِ بُ خّبی ىی فَيیدو ىتّجُ جدی نبّدن قضیُ ِ سّءتفاًٍ ىسیّ شدٌ

رِی خّدش اصالً نيی آِرد کُ این جا ىن رِ ىی شناسن ِ ىسیّ اشتباٍی اِن رِ جای 
 .ٍيسرو گرفتُ

ٌ ی ریزی کرد ً نگاٍی بُ ىن کُ بی صدا حرص ىی خّردو خند ُ ٍاش سرخ . ىَرِ با نی گّن
ٌ اش رِ نگُ ىی داشت. شدٌ بّد کالً حال ِ ٍّاش عّض شد ِ از حامت . بُ زِر خند

ُ چیز رِ خینی سریع از یاد برد. گرفتُ خارج شد  .باز ٍي

صدای خّش پسرک نابینا، با نفس کّتاٍی ٍيراٌ با ساِز قدیيی کّکیش تّ فضا پخش 
 .شد

 ىی خندی تا دنیا رنگی تازٌ شّد»- 

 با مبخندت شادی بی اندازٌ شّد

 ىی خندی تا خّش بنشینی در باِر ىن
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 ىی خندد ٍيراٌ تّ اشک آخر ىن

ُ ای رِ در رِی ىن  بنشین محظ

ً  بزن  چایً را با عطرت ٍ

 بنشین تا شّد نقش فال ىا

ً  فردا شدن  «.نقش ٍ

تياو دندان ٍای یک دست سفیدش . از تُ دل ىی خندید. نگاًٍ سيت ىَرِ کشیدٌ شد
صدرا بی پرِا جنّ اِىد ِ با گرفتن دست پسرک گه فرِش ِسط رفت ِ . بیرِن زدٌ بّد

ً ٍای . با ریتً ىالیً ادای رقصیدن رِ دراِرد ىَرِ دست زیرچانُ اش گذاشت ِ با چش
ٌ ش ىحّ پسر نابینا شد  .این ِسط فقط ىن اخً رِی پیشانیً پررنگ بّد. چراغّنی شد

 ىی خّابً تا رِیای مبخند تّ را»- 

 رِیای شیرین چای ِ قند تّ را

 ىی خّابً، تّ ىحه ٍر شب در خّاب ىنی

 .«ىی خّابانً این چشيان پابند تّ را

ُ ی سیگارو رِ بیرِن کشیدو ِ نخی برداشتً ِ آتش زدو . بی اختیار عصبی شدو. جعب
ٌ ای بُ فندکً کُ زیِر سیگارو گرفتُ بّدو رفت ً غر آٍستُ دست دراز کردٌ از . ىَرِ چش

: پچ پچ گّنُ مب زد. بُ سيتً خً شد. بین دستً سیگار رِ خارج کرد ِ رِی ىیز گذاشت
 .دِبارٌ صاف شدٌ سر چرخّند ِ ىحّ پسرک شد. «ىیگرنت»

 .نتّنستً ٍیچ عکس امعينی برای این کارش داشتُ باشً

ُ ای رِ در رِی ىن»-   بنشین محظ
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 چایً را با عطرت ًٍ بزن

 بنشین تا شّد نقش فال ىا

ً فردا شدن  «.نقش ٍ

ىسیّ از این نيایش راٌ انداختُ، خیرٌ بُ . صدرا قری بُ کير داد ِ پسرک باال پایین پرید
ٌ ای بُ سیگارو کرد ىی دِنست ىن بّدو ِ این سیگارٍای پی درپی . ىن مبخند زد ِ اشار

 .ِ حاال ىَرِ بُ راحتی ِادار بُ نکشیدنً کرد

. یک دفعُ صندمیً رِ عقب کشیدٌ بنند شدو. این نيایش ىسخرٌ بد رِی اعصاب بّد
ٍّای ...نيی دِنستً چيُ فقط ىی خّاستً برو. ٍيُ ساکت شدٌ، بُ سيتً چرخیدن

 :حساب رِ رِی ىیز گذاشتً ِ گفتً. این جا بُ شدت گرو ِ خفُ بّد

 ...ىينّن ىسیّ از پذیراییت- 

ٌ ش ناراحت شد. کنایُ زدو ٌ ی سامخّرد حق ىسیّ این بی احتراىی نبّد؛ اىا ىن رِ . چَر
 .نباید این کار رِ ىی کرد...بُ خّبی ىی شناخت

 :کتً رِ برداشتً ِ بدِن نگاٌ کردن بُ ىَرِ گفتً

 .بریً- 

دِ قدو بنند برداشتً ِ دِ اسکانس صد تّىانی داخه جیب . ٍاج ِ ِاج نگاًٍ ىی کرد
 .پسرک نابینا گذاشتً

ٌ ای داشت. مبخند تنخی زد ٌ ی ىظنّو ِ ساد پسرک کّچک گه فرِش کُ بُ زِر پنج . چَر
با تياو . دست دِر گردنش گذاشت. از ىن ترسیدٌ بّد. یا شش سامُ بّد کنارش ایستاد

بی اختیار یاد خّدو ِ ٍرىزو . نابیناییش، حيایتش نسبت بُ برادرش حس ىی شد
 .اىشبً بُ راحتی تنخ شد. نفسی گرفتً. افتادو
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 خّشتّن نیّىد؟- 

ً نگاٍی بُ ىسیّ کردو ِ گفتً  :نی

 !نيایش جامبی بّد...چرا اتفاقًا مذت بردو- 

ُ ِار پشت سرو تقریبا ىی دِید. تازٌ راٌ تنفسً آزاد شد. بی حرف بیرِن زدو . ىَرِ جّج
دمً براش سّخت، بُ . نيی تّنست قدو ٍاش رِ با گاو ٍای بنند ِ ىحکيً ٍياٍنگ کنُ

 .این بداخالقی ٍا عادت نداشت؛ اىا سکّت کرد تا آراو بشً

*** 

 .بُ سيتً چرخید. ىقابه عيارت تّقف کردو

 .ىينّنً خینی شب خّبی بّد- 

... - 

 .ٍیچ ِقت این شبّ یادو نيیرٌ، تّ تياو عيرو این قدر بًَ خّش نگذشتُ بّد- 

ُ گه ٍای نرگِس گرفتُ شدٌ رِ رِی داشبّرد گذاشت  .دست

 .عطر گه نرگس آراىش بخشُ...اینا برای تّ- 

ىنتظر جّاب، خیرٌ . ٍنّز عصبی ِ گیِج رفتارو بّدو...نيی دِنستً در جّابش چی بگً
 :جدی ِ سرد گفتً. معنتی ٍنّز ًٍ ىی خندید...نگاًٍ ىی کرد

 .دیرت نشُ - 

سری تکان دادٌ با خداحافظی . فکر کرد خّشً نیّىد. بُ ِضّح از جّابً جا خّرد
 .کّتاٍی سریع از ىاشین پیادٌ شد
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*** 

 گنبرگ

ٍنّز ىصرانُ دِست داشتً بُ جبران نخّابیدن دیشب کُ تّ عامً رِیا تا صبح غرق 
َبد این اِمین بار بیرِن رفتن با فرزاد بُ دمً نشستُ بّد . شدٌ بّدو چرت ىختصری بزنً

ُ ی خّنُ باغ گذشت ٌ ای گّش ای کاش . کُ تا صبح بُ این فکر ىی کردو چُ عير بیَّد
ىحيد ًٍ پایُ ِ دمسّز بّد، تا حداقه دِرانی کُ ناىزد بّدیً ىن حسرت بُ دل یک 

از یادآِری دیشب بی ارادٌ از خجامت مب ىی گزیدو؛ ىحه ندید پدیدا . تفریح سادٌ نباشً
ُ ی فرزاد شدٌ بّدو  .سر یک سینيا نرفتن ىضحک

اىا ٍرچی بّد بد ٍّاییً کرد کُ دِبارٌ سری بُ اِن رستّران بزنً یا تياشای یک فینً 
 .برو

ُ ی ٍنيا رِ تّ گیجی خّاب دادو کُ بُ طّر ىشکّک فقط نگاًٍ ىی کرد ِ حرفی  صبحان
 .نيی زد

غرغر زیر مبی کردو . ٍنّز پنک ٍاو رِی ًٍ نیّىدٌ صدای آالرو گّشیً ىحه ىتُ بنند شد
 .بُ عاطفُ کُ ٍيیشُ بدىّقع تياس ىی گرفت

ٌ ی بنند باالی امّیی گفتً  .بالفاصنُ صدای داد پارسا تّ گّشی پیچید. با خيیاز

 ...گنبرگ آب دستتُ بذار زىین بیا این جا- 

 :خّاب از سرو پریدٌ، فقط تّنستً ِحشت زدٌ بگً

 عاطفُ ِ آینین؟- 

صدای پارسا قطع . صدای دادِبی داد ِ فحشی بّد کُ از اِن سيت گّشی شنیدٌ ىی شد
 .ِ ِصه ىی شد ِ فقط داد ىی کشید
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 ...بیا- 

دمً بُ جّش افتادٌ با سریع ترین حامت ىيکن مباس ٍاو رِ عّض کردو ِ از امّنکً 
ُ ی تنَا رفقیً بّد رِ از . بیرِن زدو ٌ ی ىردی آشنا رِ کُ کابّس چندسام شک نداشتً نعر

 ان ِر خط شنیدو؛ ِمی بعد از این ٍيُ ىدت؟

*** 

از حیاط . با تک زنگی سریع در بُ رِو باز شد. آىّزشگاٌ برعکس تصّرو بستُ بّد
ُ ای . کّچک آىّزشگاٌ گذشتً ٍيین کُ ِارد سامن شدو با صدای بنند ِ نگران، عاطف

 .گفتً

 .بیا این جا- 

ِ ٍای آىّزشگاٌ نشستُ . چند قدو بُ جنّ برداشتً رِی صندمی ٍای انتظار ىیان راٍر
ُ و کرد. بّد  .با دیدنً مبخند تنخی حّام

با ٍِق . صّرتش پر بّد از اشک ٍایی کُ دل ِ قنبً رِ بُ درد ىی آِرد. بند دمً پارٌ شد
 .گفت« گنبرگ بی چارٌ شدىی»پردردی 

کیفً رِ رِی زىین انداختُ آٍستُ کنارش . حدسً درست بّد. نیازی بُ پرسیدن نبّد
 .نشستً ِ سر رِی پاٍاش گذاشتً

 کی ىی خّای تّ راحت بشی خّاٍری؟- 

 .بدنش از فشاِر پایین ىی مرزید. شدت اشک ٍاش بیشتر شد

ُ ىّ ببرٌ...بعِد چند ىاٌ اِىدٌ-   .ىی خّاد جیگر گّش

ُ اش ضربُ زد ُ ی سین  .پردرد بُ قفس



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  388  

 .دمً بُ درد ىیاد ِقتی آینین بَش ىیگُ بابا- 

 :برای آراو شدنش، صّرت خیسش رِ بین دست ٍاو گرفتً ِ گفتً

 ىا رِ فراىّش کردی؟...ىگُ آینین بی کسُ کُ دست اِن ىردک بیفتُ؟- 

ٍر دِ ىی دِنستیً ٍیچ حقی نسبت بُ آینین . مبخندی زد کُ دردش رِ فریاد ىی زد
با تردید مب . این نگاٌ ِحشت زدٌ طبیعی نبّد. عقب کشیدو. خّدو ًٍ مرز کردو. ندارٌ
 :زدو

 بردش؟- 

ً ٍای گرد شدٌ گفت. ٍیستریک بُ دستً چنگ زد  :با چش

ُ ت سختُ، ىی دِنً تیيّر اذیتت ىی کنُ-   ...ىی دِنً اجازٌ نداری...ىی دِنً ِاس

 :بی طاقت گفتً

 باید چیکار کنً؟- 

ٌ تر از ٍيیشُ بّد. کيی تّ نگاًٍ خیرٌ شد ٌ اش، تیر ً ٍای سبز تیر خّدش ًٍ . چش
 .تردید داشت

 .با خّدت ببرش- 

ً ٍاو خّد بُ خّد گرد شد  .بُ امتياس افتاد. چش

ُ ست پاپیچً شدٌ-  ُ و مّ رفتُ...یُ ٍفت  .ببرش تا بتّنً یُ خاکی تّ سرو بریزو...خّن

 پارسا کجاست؟- 

ُ اش بنند شد  :بریدٌ بریدٌ گفت. دِبارٌ صدای گری
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 .پارسا باٍاش درگیر شد، االنً کالنتری رفتُ...صبح اِىد آىّزشگاٌ آینینّ ببرٌ- 

مبخند پراسترس ِکجی بُ . فرصت فکر یا حتی تجزیُ ِ تحنیه ىّقعیتً رِ ًٍ نداشتً
ُ و دردسر ىیشُ؛ اىا ىطيئن برای راحتی خیامش . رِش زدو با این کُ ىی دِنستً ِاس

 :گفتً

 االن کجاست؟- 

*** 

یک ربع بعد با اشک ِ آٌ فراِان با کنی امتياس کُ ىّاظبش باش با بیشترین سرعت، 
 .آینیِن غرِق خّاب رِ تّ کرییر با ساک ِساینش بُ دستً سپرد

ىی دِنستً جّنش بُ جّن آینین ِصنُ ِ یک شب ًٍ نيی تّنُ ازش دل بکنُ؛ اىا برای 
ٌ ای نبّد ىردی . خالصی از دست ىردی کُ فقط نر بّدن رِ با خّدش یدک ىی کشید چار

 .کُ پدری نکرد؛ اىا ادعای پدری داشت

کرییر آینین رِ برداشتً ِ کیف . یک دستی پّل رِ حساب کردو. از ىاشین پیادٌ شدو
زیر مب ىداو ذکر ىی گفتً تا ىحه ٍيیشُ . بُ دست بُ سيت عيارت قدو برداشتً

کرییر رِ گذاشتً رِی زىین ِ . ىیکائیه درگیر باغبّنی باشُ ِ ىِن بچُ بُ دست رِ نبینُ
ٌ ای زنگ زدو ِ خیرٌ بُ دِربین شدو  .با مبخند کش اِىد

ُ تّ کج ىی کنی؟-   ِا ىَرِ تّیی؟ چرا ىحه ُخال قیاف

ٌ چَرٌ بّد ٌ و گرفت. ىا  .صاف ایستادو. خّدو ًٍ خند

 .باز کن دیگُ- 

 .یک حاال شدی گفت ِ درب ِرِدی تکی عيارت با تیکی باز شد
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برای . با سرکی بُ داخه، درست ىحه دزد ٍای گیر افتادٌ پاتند کردو بُ سيت امّنکً
 .اِمین بار خدا رِ شکر کردو کُ ىن ىحه ٍيُ تّ عيارت نیستً

سنگین خّاب بّدن آینین باعخ شد بتّنً با خیال راحت بُ عيارت برو ِ با فریبا 
 .ٍياٍنگ کنً ِ کارٍا رِ با ًٍ تقسیً کنیً

کسی تّ عيارت دل ِ دىاغ نداشت، ٍيین چند ساعت بی خبری ىن، سکّت سنگینی رِ 
ً فرىا کردٌ بّد  .حک

ٍرىز . ىَرِ ىحه ٍيیشُ بیرِن رفتُ بّد، انگار نُ انگار کُ ٍيین دیرِز دعّا شدٌ بّد
حتی ناٍارش رِ بی سرِصدا ِ . ٍنيا ًٍ اىرِز عجیب آراو شدٌ بّد. برای ناٍار نیّىد

 .دل نگرانیً از بابت آینین باعخ شد زیاد کنجکاِی نکنً. عادی خّرد

*** 

. از دیدن این جای کّچک ذِق زدٌ بّد. اسباب بازی ٍاش رِ یکی یکی جنّش ریختً
دِبارٌ ىی چرخید ِ تّپ کّچکش ...رِی تخت ٍی غنط ىی زد ِ چَاردست ِپایی ىی کرد

ُ ش امّنکً رِ . خّشش ىی اِىد کُ دنبامش برٌ. رِ پرت ىی کرد صدای جیغ جیغ کّدکان
 .پرکردٌ بّد

ُ خاطِر طرد . آینین در این ٍشت ىاٌ زندگیش، ٍيیشُ ىن رِ کنارش دیدٌ بّد عاطفُ ب
ٌ ش، ِقتی زایيان کرد خینی غریبانُ اِىد خّنُ باغ ِ تَيینُ ىحه یک  شدنش از خانّاد

اِن قدر ىّند کُ با خبر ِرشکستگی کارخّنُ ِ بُ ًٍ ریختن اِضاع . ىادر جيعش کرد
ٍرچند پدر ٍیچ ِقت راضی بُ رفتنش نشد ِ ىداو ىی گفت بيّنُ ِ کنار ىن . پدر رفت

 .باشُ

ٌ عرِس بّد تّ یکی از کالس ٍای طراحی دیدو سنی . عاطفُ رِ خینی اتفاقی ِقتی کُ تاز
اِن ىّقع عاشق شٍّرش بّد ِ ىداو از عشق . حدِد ٍجدٌ ساميّن بّد. نداشتیً
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ُ شّن کادِ گرفتن ٍاش، ٍر چی ...بیرِن رفتن ٍاشّن...حيید ىی گفت؛ حرف ٍای عاشقان
شاید از اِن جا بّد کُ ىن ًٍ نبّد کسی رِ تّ زندگیً حس . کُ دل ىن رِ آب ىی کرد

 .کردو ِ عاشق دو دست ترین آدىی کُ ىی تّنستً بشً شدو

ُ چیز ىحرِو بّد ِ حتی رفت ِ آىد ٍاش چک ىی شد،  ُ ای ىحه ىن کُ از ٍي دختر بست
ىحيدی کُ از بچگی کنارش بزرگ . ىحيد بَترین گزینُ برای پر ِ بال دادن عشق بّد

شاید یک حس برادرانُ کُ ىن تعبیری بُ عشق . شدو ِ از قبه یک دِست داشتنی بّد
 .داشتً

ُ قدر سر کالس رفتن با پدر بحخ کردو ُ چیز رِ بُ ىعنً خصّصی ِ آىّزش . یادىُ چ ٍي
 .دادن تَيینُ ختً ىی کرد؛ اىا نقاشی عشق اِل ىن بّد

دِست داشتً حاال کُ . شاید تنَا ٍنری بّد کُ سرش جنگیدو ِ با عالقُ یاد گرفتً
ٌ ی دانشگاٌ رفتن نداشتً، حداقه بتّنً با این کالس رفتن ٍا خّدی نشان بدو بُ . اجاز

دکتر بّد ِ پدر حسابی آدو . ىحيد رِ انداختً، خینی حرفش تّ اِن خّنُ برِیی داشت
. با پدر صحبت کرد. ٍرچند بعِد ناىزدیيّن بُ شدت از چشً پدر افتاد. حسابش ىی کرد

. ِقتی دید بُ راحتی راضی نيیشُ، خّدش ىسئّمیت بردن ِ آِردنً رِ برعَدٌ گرفت
ُ و اسطّرٌ ِ کً کً شد عشق نّجّانی کُ در ٍجدٌ سامگی  اِن ىّقع شد ِاس

ًٍ ىن ًٍ عاطفُ زیادی بنند پرِاز بّدیً کُ خینی سریع ٍردِ . ٍّرىّنش بیرِن زد
 .شکست خّردیً

ُ خاطِر ٍيین آینین پیش ىن احساس راحتی ىی کرد ُ ی . ب عاطفُ ًٍ ىی دِنست بَان
 .بّدنش رِ پیش ىن نيیارٌ کُ با خیال راحت در این شرایط بُ ىن سپردش

ُ ٍای شب بّد از این ىکان تازٌ کشف کردٌ، . از ظَر کُ بیدار شدٌ بّد اصال نخّابید. نیي
 .ًٍ چنان اجیر ىّندٌ بّد تا بازی کنُ
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 .مپ ٍاش از خندٌ قرىز شدٌ بّد...ٍای ریز صدادار ىی کردو رِی دمش رِ ىحکً بـ ـّسـ

 :بنند بنند گفتً

 ...امَی ىن قربّنت برو نفس ىن- 

 .غنطی زد کُ از زیر دستً فرار کنُ

 ...جیغ کشیدو

 ...کجا- 

فرزاد با یک . ىن ِ آینین ترسیدٌ از جا پریدیً. ٍنّز حرفً تياو نشدٌ در با ضرب باز شد
 .اخً غنیظ رِی پیشانیش با سری خً بین چَارچّب در ایستاد

ٍيین کُ مب باز کرد چیزی بگُ با نگاٍی بُ آینین کُ از ترس بًَ چسبیدٌ بّد، سکّت 
 .کرد ِ با بَت بَيّن خیرٌ شد

 .زِدتر بُ خّدو اِىدو ِ مب زدو

 این جا چیکار ىی کنی؟- 

 .اخيش پررنگ شد

 صدات که باغّ برداشتُ؛ بعد ىیگی این جا چیکار ىی کنی؟- 

 نباید االن در بزنی؟...این جا یُ زىانی مّنُ سگ بّدٌ آقا- 

ُ آىیز گفتً دست ىشت کرد ِ با مجبازی بدِن اجازٌ، کاىه . از حرص قرىز شد. کاىالً کنای
ٌ ات اٍيیت ندارٌ. ِارد شد ٌ ای اجاز  .این یعنی ذر

 .بُ آینین اشارٌ چشيی کرد. کفش ٍاش رِ ًٍ رِی پاشنُ درآِرد
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ُ تُ؟...این بچُ این جا چیکار ىی کنُ؟-   اینً قاچاقی آِردی؟...نکنُ بچ

 .از حرفش ناراحت شدو؛ اىا بُ رِی خّدو نیاِردو

 .ٍيُ فَيیدن دیگُ...ٍیس، آرِو تر با اِن صدات- 

 !پس بگّ زِدتر تا خّدو ٍيُ رِ خبردار نکردو- 

ٌ ش مب برچیدٌ، زد زیر گریُ  .آینین باالخرٌ از صدای بنند شد

 بیا خّب شد؟- 

ٌ ای بَش رفتً ً غر دستپاچُ در رِ بست ِ بُ . زِدتر از ىن بُ ٍّل ِ ِال افتاد. چش
 .نيی دِنستً بُ ِاکنشش بخندو یا آینین رِ ساکت کنً. سيتً چرخید

ٌ ی ریزو ىتّجُ سّتی ناگَانیش شد گنّیی صاف کرد ِ با . بُ خّدش اِىد. از خند
ُ ش چپ چپی نگاٌ کرد ِ اخطاری گفت  :ٍيان ژست آقاىنشان

 .ٍالک شد بچُ- 

ٌ و رِ خّردو ُ ی شیرش رِ از رِی ىیز . خند بنند شدو ِ با تاب دادنش تّ بغنً، شیش
 .برداشتً ِ تّ دٍان کّچکش گذاشتً

زیرچشيی تياو حّاسش . رِی تخت نشستً. با یکً قربّن صدقُ ِ نق نق کردن آراو شد
 .ًٍ بُ فرزاد بّد ِ با دشينی نگاٍش ىی کرد

ُ ی تخت . سنگینی نگاٍش تياو ىدت رِىّن بّد بعِد سکِّت آینین، با خیال راحت مب
 .کنارو نشست

ُ او چسبید حسابی از صدای بنندش ترسیدٌ . آینین سریع با نشستنش بُ قفسُ سین
 .بّد
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ُ اش رِ از فرزاد برنيی داشت ُ ی شیر تّ دٍانش بّد، نگاٌ بدبینان . ٍيین طّر کُ شیش
 .انگار ىنتظر ٍر ِاکنشی از سيتش بّد

ُ ای از  ُ ی جانان ً ٍای شیرینش خً شد ِ بـ ـّس تا جایی کُ فرزاد ناخّاستُ از این اخ
ُ چیز رِ با یک بـ ـّسُ فراىّش کرد ِ با . مپش کرد ِ عقب کشید آینین خجامت زدٌ ٍي

ُ و دِبارٌ قایً شد ٌ ی نازی تّ سین  .یک خند

ُ ی خّدتُ؟!...نگفتی این بچُ از کجا اِىدٌ-   نکنُ ِاقعًا بچ

 :با آٌ کشداری گفتً

ُ ی خّدو بّد-   .کاش بچ

 .بدِن عکس امعينی با اخً ریزی نگاًٍ کرد تا اداىُ بدو

باباش یُ آدو ناىردیُ کُ خینی ِقتُ برای خّشیاش ِمشّن ...ىادرش دِستيُ- 
 .زن گرفتُ...االنً برای بردن آینین برگشتُ...کردٌ

 .چشً ریز کرد

 البد تّ ًٍ این بچُ رِ فراری دادی؟- 

 .سری بُ تایید باال پایین بردو

 .بعد با ىکحی سری بُ تاسف تکان داد. کالفُ دستی بُ صّرتش کشید

 .زنگ بزن بیاد ببردش تا دردسر نشدٌ- 

ُ ِار گفتً  :بُ حساب این کُ ىنظّرش تیيّرخانُ، نام

 .فقط دِ رِز پیش ىنُ...قّل ىیدو...تیيّرخان نيی فَيُ- 
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ُ ت دردسر ىیشُ اگر شکایت ...ىن کی از تیيّر گفتً؟-  یعنی تّ نيی دِنی ِاس
 ىی فَيی اینّ؟...اِن پدرشُ، حقشُ...کنُ؟

 .سریع گارد گرفتً

ُ شّ ندیدٌ؟! باز اینّ گفت-  ُ بارو بچ حتی برای تسّیُ حساب ...چُ پدری کُ ی
ُ ش نيیشُ یاد...بیيارستان نیّىد  ...ىرتیکُ البد بچ

 :آینین رِ بُ اشارٌ ٍّمش دادٌ، پرحرص اداىُ دادو

 .این افتادٌ- 

ً ٍاش گرد شد  .چش

ُ ش فقط آخر شبا اِنً برای یکی دِ ساعت تّ-   ...قبه از آینین سر ِ کن

 !آرِو تر دختر خانً- 

ُ اش کُ ٍزار ىعنی داشت ِ محنش ًٍ تّبیخی بّد، سرخ شدٌ حرفً رِ خّردو . با جين
ٌ ای . عصبی ِ خستُ بّدو. جّش آِردو حسابی تازٌ فَيیدو قصد زدِن چُ حرِف بی پرد

اخً کردٌ . آینین رِ بیشتر بُ خّدو فشار دادو. رِ داشتيغ اىا باز ًٍ کّتاٌ نیّىدو
 .صّرتً رِ بُ سيت ىخامف چرخّندو

 .حتی بُ قیيت فَيیدن تیيّرخاَنً حاضر نیستً آینین دستش بیفتُ- 

ً ٍاو خیرٌ شد. ٍیچی نگفت نگاٍش از فرق سر تا نّک ...فقط چند دقیقُ عيیق تّ چش
 .نگاٍش پر از فَيیدن ٍایی بّد کُ از تّان ىن خارج بّد. پاو رِ بُ مرزٌ درآِرد

ُ ی دردسر ندارو...فردا این بچُ رِ از این جا ىی بری-   .ىن حّصن

 .چیزی در نگاٍش بّد کُ با تردید پرسیدو. اخً کردو
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 دقیقًا چُ دردسری ِاسُ تّ دارٌ؟- 

 .پّفی کشید

 ٍيین کُ گفتً، فَيیدی یا نُ؟- 

ُ ش قّرت دادو ِ با . دِبارٌ جدی ِ ِحشتناک شد ٌ ی برافرِخت آب دٍانً رِ از این چَر
 .مجبازی نّچی کردو

ظاٍرًا ِقت ىناسبی برای . دندان ٍاش رِ از زِر حرص ِ عصبانیت رِی ًٍ فشاری داد
 .ىشخص بّد خینی خّدش رِ کنترل ىی کنُ تا فکً رِ پایین نیارٌ. ىخامفت کردن نبّد

 :شيردٌ شيردٌ گفت. بعِد کيی سکّت

ُ بار یُ حرفی رِ ىی زنً-   !ىن ی

... - 

ٌ ىً بَت ىیدو تا با ِکیه شرکت، دِستت صحبت کنُ-   .دیگُ َاو اداىُ ندٌ...شيار

مبخند ىحّی زدو کُ . آژند رِ ىی گفت. تّ تياو حرف ٍاش فقط ِکیه رِ رِی ٍّا زدو
بُ حساب تایید حرفش گذاشت؛ اىا ذٍن پنیدو بُ این فکر ىی کرد بُ این بَانُ ىی تّنً 

 !آژند رِ ببینً

 .چشً ریز کرد

 !بُ تیيّرخان بگً ِاسُ خّدت بد ىیشُ...فَيیدی دیگُ؟- 

بُ ناچار با نگاٍی بُ . طّری این حرف رِ زد کُ جدی بّدن کالىش کاىالً ِاضح بّد
 .آینین سری تکان دادو

ُ ای مب زد  .ٍيین کُ خّاست بنند بشُ، سریع آینین رِ بُ سيتش گرفتً. خّب
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ُ ت چای بریزو ًٍ نياز بخّنً...اینّ بگیر-   .ًٍ ِاس

 .چنان ىتعجب بُ ىن ِ آینین نگاٌ کرد کُ پشیيان شدو ِ بچُ رِ عقب کشیدو

 .اصرارت نيی کنً...ٍر طّر راحتی- 

 .گفت ِ بُ سيت فرزاد خً شد« بابایی»آینین انگار ىنتظر ٍيین فرصت بّد کُ 

ً ٍای حامت دار ىشکیش چنان از . فرزاد ىحه آدو آٍنی ٍای کّک شدٌ عقب کشید چش
ٌ اش رِ از حامت جدی خارج کردٌ بّد کُ دِست داشتً  زیر اِن کالٌ گرد شدٌ بّد ِ چَر

ُ ش بخندو  .بشینً ِ یک دل سیر بُ این قیاف

آستینش ٍاش . پیراٍن می ىردانُ با شنّار جین ًٍ رنگش. اىشب تیپ اسپرت زدٌ بّد
ُ ای داشت. رِ ًٍ تا باال تا زدٌ بّد  .دست ٍای قّی ِ ىردان

ُ اش ًٍ دِبارٌ تا ناکجاآباد باز بّد ُ ٍای پَن ِ عضالنیش با کج نشستنش مب . یق شان
غری زدو برای این . سخت ىی شد چشً گرفت. تخت از زیر پیراٍنش ىشخص بّد

ُ چیز تياو بّدنش ُ اش. ٍي ُ ی پَن ىردان . آینین ًٍ بد چشً ىی چرخّند رِی سین
ٌ اش کُ از گردنش آِیز بّد . ٍردِ دختر خّب زیر چشيی ٍّاش رِ داشتیً بُ زنجیر نقر

 .ِ درخشش خاصی رِی پّست خّش رنگ سفیدش داشت اشارٌ کرد

 ...گ...گ- 

 خّبُ گردنبند چشيش رِ گرفتُ بّد، ِگرنُ االن باید تّضیح ىی دادو چرا گ؟

 .آىرانُ دست بُ سيت فرزاد دراز کردو

 .بچُ ىی خّاد...زنجیرتّ بدٌ- 
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ٌ ی اساسی بُ ٍردِىّن رفت ً غر نفس عيیق . خّدش رِ بیشتر عقب کشید ِ چش
ُ جا شد ٌ ش جاب اگر جا داشت ٍردِىّن رِ کتک ىفصنی . پرحرصی کشید کُ آرِار

 .ىی زد

چَاردست . بی تّجُ، بُ زِر از بغنً پایین اِىد. نااىید دستً افتاد؛ اىا آینین از رِ نرفت
گردن کج، با اِن گِه سرٍای ریز . ِ پا از رِی تخت بُ سيتش رفت ِ ىقابنش نشست

پایین داىن بافت . صّرتی رِی ىٍّاش کُ بی نَایت نازترش کردٌ بّد، خندید
 :کّتاٍش رِ باال بردٌ گفت

 .با...با- 

فَيید آینین دارٌ . نرو شدن فرزاد رِ حس کردو. نفسً چُ دمبری ىی کرد تا بغنش کنُ
ُ ش ناز ىی کنُ تا بغنش کنُ ٌ ش گرفتُ بّد. ِاس بُ طرز جامبی خّدداری ىی کرد تا . خند

 .بغنش نکنُ

 بُ ىن ىیگُ بابا؟- 

 .مبخند زدو. محنش پر از شگفتی شد

 .پارسا بَش یاد دادٌ ٍر ىردی رِ بابا بگُ- 

 پارسا پدرشُ؟- 

 .مب گزیدو برای این اسً بردن بی ىّقع

 .نُ رئیس آىّزشگاٍی کُ ىاىانش کار ىی کنُ- 

ُ ٍای آینین گرفت ِ بنندش کرد ِ . سری تکان داد آٍستُ با ِسّاس بسیار از زیر شان
 .رِی پاٍاش گذاشت
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آینین بین اغّش ىردانُ اش راحت ميیدٌ بُ سيت گردنش دست دراز کرد ِ با پیرِزی 
 .دست بُ ًٍ کّبید ذِق زدٌ. زنجیررِ ميس کرد

فرزاد بعد کيی ىکخ ِ خیرٌ بُ چَرٌ اش خً شد دِ تا بـ ـّسُ ابدار از زیر گردن ِ 
دیگُ . آینین ًٍ دِبارٌ غش کرد از خندٌ کُ فرزاد ًٍ بُ خندٌ انداخت. مپ ٍاش کرد

 .ىنی ِجّد نداشت ِ حّاس ٍردِ پرت شدٌ بّد

شامً رِ کُ ٍيیشُ ىحض احتیاط رِی سرو شه ىی ذاشتً رِ . با خیال راحت بنند شدو
 .از سرو کشیدو ِ چادرنيازو رِ سر کردو

ُ ی  ُ ایش با صحن خدا رِ شکر تیپً تّ این کنبُ ٍيیشُ پّشیدٌ بّد ِ با اِىدن یکدفع
ُ رِ نشد  .قاىت بستً. ِحشتناکی رِب

*** 

ِقتی بُ . سالو آخر رِ با صنّاتی ختً کردو کُ ىتّجُ بی صدا شدن آینین ِ فرزاد شدو
 .سيتشّن چرخیدو از چیزی کُ دیدو بغض راٌ گنّو رِ بست

جانکً حس کردٌ بّد فرزاد آدو قابه اعتيادیُ کُ پَن شدٌ تّ آغّشش بُ خّاب رفتُ 
 .بّد

ُ ش ِ ىٍّای طالییش ىی کشید بُ قدری تّ فکر بّد کُ . فرزاد آٍستُ دست رِی گّن
ُ ای ىن نشد  .ىتّجُ خیرگی چند دقیق

ُ ٍایی ٍستن کُ خدا برای پاکی زىین آِردٌ-  ُ ٍا فرشت  .بچ

ً ٍاش حس شدنی بّد...آٍستُ سر باال آِرد تُ دمً مرزید ِ چرایی پشت تياو . غً چش
 .سّال ٍای ذٍنً ایجاد شد
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ُ ٍاشّ بین ٍيُ تقسیً نيی کنُ یا بُ کسایی -  خدا باید خینی بی انصاف باشُ کُ فرشت
ُ ٍاشّ سیاٌ ىی کنن  .ىیدٌ کُ فرشت

 .محنش بی نَایت غيگین ِ پرگالیُ بّد

ُ ٍا اطرافشّن پر از نّرٌ»آقای کَکشان ٍيیشُ ىی گفت -  ِقتی ...پر از سفیدی...بچ
 .«یا کً سّتر...بزرگ ىیشن نسبت بُ بزرگیشّن نّراشّنً پر نّرتر ىیشُ

 :مبخند زدو

ُ او براش دعا کنً نّرش برای ٍيیشُ خاىّش نشُ-   .ٍيیشُ ىی گفت تا بچ

فکر . ىادر افسردٌ ِ گّشُ گیرو ًٍ ٍيیشُ خّدش رِ گناٍکار ىی دِنست. بغض کردو
ٌ ش سیاٌ ِ بی نّر از این دنیا ىیرٌ  .ىی کرد ستار

 .دنیای ىنً خینی ِقتُ سیاٍُ- 

 .آدىای پرنّر قابه اعتيادن...ِجّدتّن پر از نّرٌ...نُ، تّ ِ فریبا پر از حسای خّبین- 

 :با نگاٌ دزدیدنی مبخند تنخی زد ِ گفت

 .دستً خشک شد بگیریش- 

 .چادر از سر درآِردو ِ آینین رِ از آغّشش برداشتً ِ رِی تخت گذاشتً. بنند شدو

ٌ ی حرکت ٍاو بّد خینی جای تعحب داشت؛ اىا اصال ىعذب نيی شدو، . بی پرِا خیر
ُ ٍا ِ خیرگی ٍا مذت ًٍ ىی بردو  .شاید از ٍيان دیشب از این تّج

ُ ی یکی دیگُ رِ قبّل کردی؟-  ُ ای، بچ  خّدتً ٍنّز بچ

... - 
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 چند سامتُ؟- 

 .دست بُ کير صاف ایستادو. دِبارٌ محنش جدی شد...اخً کردو

 !عقنی چند سامی از تّ بزرگترو- 

ُ خاطِر ٍيین این قدر . ىردانُ ِ بی صدا خندید...خندید ُ او؛ شاید ًٍ ب حس کردٌ بّد بچ
 .برعکس ظاٍرش با ىن راٌ ىی اِىد

 !ًٍ سن ِ ساالی فریبایی...نیازی بُ گفتن نیست- 

ُ و ...مبخندو رِ خّردو ُ او پی بُ سن ِ سال نداشت ىحه ٍيُ از رِی جحُ ِ صّرت بچگّن
 .سال سن داشتُ باش25ًخب کسی ًٍ باِرش نيی شد ىن . بردٌ بّد

 ىَرِ؟- 

چنان با صدای بً خّش آٍنگ، با محن آٍستُ ِ آراىی ىَرِیی گفت کُ بی اختیار 
ُ ی پراحساسی گفتً کُ دست کيی از جان نداشت  .مبخندو ىحّ شد ِ کنارش نشستُ بن

 ٍيیشُ نياز ىی خّنی؟- 

بُ خصّص . بُ ندرت پیش ىی اِىد برای عقاید دینیً بُ کسی تّضیح بدو. سرخ شدو
نيی دِنً ...خجامت ىی کشیدو کسی بّیی ببرٌ. نياز خّندن کُ ٍيیشُ در خفا بّد

ىادر کُ ٍيیشُ در یک . شاید چّن پدر ِ ىادرو ٍیچ اعتقاد درستی نداشتن!...چرا؟
حاال . دنیای دیگُ سیر ىی کرد؛ پدر ًٍ برعکس حرف ٍاش، ٍیچ ِقت سيت خدا نرفت
ٌ ی ىذٍبی دارٌ راحت با خداو خنّت کردو  .در ىقابه فرزاد کُ ىی دِنستً خانّاد

ٍيین طّر کُ دستپاچُ شامً رِ درست ىی کردو ِ چتری ٍای ٍيیشُ سيج رِ تّ 
 :ىی فرستادو گفتً
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 .آرٌ- 

ٌ و نگاٌ کرد کُ چیزی جز این برداشت نيی  شد  نُ بُ »طّری بُ شّىیز ِ شال شه شد
 !«نياز خّندن پرخنّصش، نُ بُ این تیپ نیت دارش

 ...ىن ىیرو بیرِن- 

ً نگاٍی بُ آینین بنند شد ِ بیرِن رفت  .بی ىعطنی با نی

. مبخندو پررنگ شد. بی اختیار نفس عيیقی کشیدو تا اجری از عطرش رِ استشياو کنً
ُ ش ریختً ِ قند ِ خرىایی . عطرش رِ تغییر ندادٌ بّد بنند شدو، چای تازٌ دىی ِاس

 .کنار سینی گذاشتً ِ بیرِن رفتً

ُ ٍای بریدٌ نشستُ بّد  .ٍنّز ًٍ گرفتُ ِ تّ فکر بّد. رِی یکی از تن

ُ ی  سینی چای رِ ىقابنش رِی زىین گذاشتً ِ خّدو ًٍ پایین پاٍاش کج تکیُ بُ تن
میّان چای رِ برداشت ِ زیر بینیش گرفت ِ عطرش رِ . اعتراضی نکرد. درخت نشستً

حداقه اگر تشکری نکرد کارو رِ . از این کارش خّشً اِىد. چشً بستُ بّ کشید
 .بی اٍيیت جنٌّ نداد

 شاو خّردی؟- 

ُ ای نّشید  .سری تکان داد ِ جرع

 .قبه از رفتن گفتً بیاو بَت سر بزنً...عيارت بّدو- 

ُ ی مبً نقش بست ً رنگی گّش خینی سادٌ در این ٍّای پاییزی با . ناخّدآگاٌ مبخند ک
 .صدای گرىش تُ دمً از حضّرش گرو شد

ُ رِ گفتً  :خیرٌ بُ عيارت رِب
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 .ٍنّز چند دقیقُ دیگُ ىّندٌ- 

ُ ی چشً تک ابرِیی باال فرستاد. ىتّجُ ىنظّرو شد  .از گّش

ُ ٍا ندارن-   .تَّاو کً کً عادت ىی کنی...اٍامی این خّنُ عادت بُ شيردن دقیق

ً رنگی پایین گرفت  .دِبارٌ ِسّاس گّنُ میّان رِ زیر بینیش برد ِ با اخً ک

 !عطر ِ طعيش با دیشبی فرق دارٌ- 

ٌ ای کشیدو ٌ بینیش ىنتظر ایرادی بّدو. نفس آسّد  .ٍر آن با این نگاٌ ذر

 .االن چای سادٌ دو کردو...دیشب دىنّش ىینا بّد برای سردردت- 

 .خّش عطرٌ- 

ُ چیز رِ از این تعریف ناچیز فراىّش کردو ميیدٌ کنارش، با مفت ِ . برای یک محظُ ٍي
 :معابی کُ تياو کدبانّگریً رِ بُ رخ ىی کشید گفتً

خّد چاییش بی عطرٌ، ىن خّدو ىّقع دو کردن یکً ٍه ِ چّپ دارچین زدو تا - 
 .خّش عطر بشُ

ُ ی کش داری گفت کُ از صدتا دستت درد نکنُ، بَتر بُ جان ِ دل نشست  .بن

 ..دستيً درد نک- 

ُ او بریدٌ شدٌ از جا پریدو دست رِی قنبً گذاشتً ِ نفس . از صدای جیغ بنند، جين
 .معنتی یادو رفتُ بّد...عيیقی کشیدو

 :فرزاد ىتّجُ غافنگیریً شد؛ اىا بی تفاِت ِ خّنسرد قنپی از چای خّرد ِ گفت

 نگفتی چند سامتُ؟- 
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بین صدای قارقار کالغ ٍا این ًٍِ ِ . انگار نُ انگار صدایی شنیدٌ. بُ سيتش چرخیدو
چراغ ٍای ٍردِ عيارت ًٍ خاىِّش خاىّش بّد ِ نّر فقط از . رعب چندبرابر شدٌ بّد

ُ ی رِ بُ ٍردِىّن ىی تابید  .داخه کنب

از سّال یک دفعگی ِ بی تفاِتش فَيیدو غیرىستقیً ىی خّاد حّاسً رِ پرت کنُ تا 
ُ ای کشیدٌ نشُ  .ذٍنً بُ سيت دیگ

ُ رِ . ىضطرب دست رِ ٍّا تکان دادو کاىالً بُ سيتش چرخیدو تا دیدی بُ تاریکی رِب
ٌ ی نگاٌ ىنتظرش گفتً. نداشتُ باشً  :سر باال بردو ِ خیر

 تّ خّدت چند سامتُ؟- 

 .ابرِیی باال انداخت. نيی دِنً چرا دِست نداشتً بَش در ىّرد سنً درِغ بگً

ُ ات؟-   رنگ ىّرد عالق

 تّ چی؟...آبی- 

 .مبخند زد

 از کی پیش کَکشانی؟- 

 .بازی جامبی بّد. سّال رِ سّال ىی آِرد. ىعنّو بّد نيی خّاد جّاب بدٌ

 .از ٍیجدٌ سامگی ِ از بچگی ىحه قیيً بّدٌ تّ پرِرشگاٌ- 

 شبا کجا ىی خّابی؟- 

ً ٍاش برقی زد از شیطنتً  .چش

ُ ی خّدو-   .این جا فقط بعضی شبا ىیاو...خّن
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ُ قدر درس خّندی؟-   چ

 !عيرًا بَش بگً دیپنيً

 باجی ِ فریبا ناراحت نيیشن پیششّن نیستی؟- 

 پیشنَاد جا داری؟- 

 .ٍردِ از این سّال بُ خندٌ افتادیً! اصالً ًٍ ىنظّرش النُ نبّد

 پدرت کجاست؟- 

 .صّرتش جيع شد ِ با ىکحی دِبارٌ پرسید

 از پدر ِ ىادرت چیزی ىی دِنی؟- 

 ...نُ- 

ٌ ی  ُ رِو کُ با شیطنت پشت سر ًٍ اجاز دیگُ صدایی نبّد جز صدای خّش آٍنگ رِب
 .ٍیچ ىکحی رِ بًَ نيی داد

 با تیيّرخان بیشتر صيیيی ٍستی یا ٍرىز؟- 

 :بدِن تعنه گفت

 .ٍرىزِ بیشتر دِست دارو- 

ٍيین کُ خّاستً سّال کنً چرا، میّان خامی رِ ىقابنً . ىتعجب ابرِیی باال انداختً
 .گرفت

 .چاییات خستگی درکنُ- 
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تازٌ فَيیدو صدا قطع شد کُ دیگُ سّامی . نِّش جانی بَش گفتً ِ از دستش گرفتً
 .نپرسید ِ ساکت شد

 .ناخّاستُ مب زدو

 .ىی دِنً رِزی ىی رسُ این صدا تبدیه بُ خندٌ ىیشُ- 

 .خیرٌ بُ عيارت سفید پّزخند زد

 .غصُ ِ غً خینی ِقتُ تّ این خّنُ مّنُ کردٌ- 

مب ٍاو رِ  تر کردو ِ با تردید . خّدو ًٍ برای سّامی کُ ىی خّاستً بپرسً شک داشتً
 :پرسیدو

 ىربّط بُ کَکشان ىیشُ؟- 

ُ اش برجستُ شد. فشردٌ شدن فک ِ ىشت دستش رِ دیدو اعتراف . رگ کنار شقیق
سختی بّد؛ اىا خینی ِقتُ تردید داشتً نفرت آدو ٍای این عيارت از پدر بی دمیه 

ً رنگی داشت خیرٌ شدو. نیست ً رخ غرق فکرش کُ اخً ک دست رِی دستش . بُ نی
 .گذاشتً

 .نيی خّاستً ناراحتت کنً- 

ِمی رِزی از انتقاو تیيّر خندٌ بُ مب ٍيُ ...کَکشان زیر خاکُ، دیگُ ىًَ نیست- 
 .آراىش برىی گردٌ...ىیاد

 .بیشتر بُ سيتش ىتيایه شدو. بی احساس ِ سرد...محنش بّی ترس ِ نفرت ىی داد

 دخترش چی؟- 
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دخترش تّ خّاب شبشً نيی دید با آدىی ىحه ٍرىز ازدِاج کنُ کُ االن افسار پارٌ - 
 .کردٌ

 .ىَرِ بی جنبُ بّد. این بار حرف حق رِ ىی زد. سکّت کردو

انگار فرزادی ِجّد نداشت . بعِد کيی سکّت بی اختیار تشّیش ذٍنیً رِ بُ زبان آِردو
ُ ٍاو گفتً  :ِ ىن راحت از دغدغ

ُ شّن پر از رازن...از اٍامی این خّنُ ىی ترسً-  ُ ٍاشّ پشت ...ٍي از ٍرىزی کُ غص
ٌ ٍاش پنَان ىی کنُ تا ٍنيایی کُ چشياش پر از غيُ تا تّیی کُ دِشب پنَانی  خند

ُ و شدی ٌ ی این عيارت کُ کُ ٍر کدِىشّن جدا پر از ...ىَيّن مّن آدو ٍای ىرد
ُ شّن بدِنً...رازن  .دِست دارو از ٍي

 .نیشخند زد

 !ىی دِنی این جا تنَا جایی بّد کُ کسی تصرفش نکردٌ بّد ِ فقط ىن ىی اِىدو- 

 :نفسی گرفتً ِ بُ شّخی گفتً. باز ًٍ حرف رِ عّض کرد

 !اِنً حتيا برای سیگار کشیدنای یّاشکی- 

ٌ او بُ شب اِل شد از بّدن در کنارش مذت ىی بردو، بُ خصّص . خندید. ىتّجُ اشار
 .ِقتی این قدر راحت اخيش بُ خندٌ تبدیه ىی شد

 .بُ خصّص برای سیگار کشیدن...باغ ٍيّن قدر کُ ترسناکُ، اراىش بخشً ٍست- 

حرف ٍای زیادی در سرو جّالن ىی داد؛ اىا ٍر بار با سّال ٍاش . دِبارٌ بی صدا خندیدیً
 .ذٍنً رِ ىنحرف ىی کرد
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ُ رِو کُ گاٍی خینی ِحشتناک ىی شد،  اصال نيی دِنستً چنین آدو خشک ِ ىغرِر رِب
بُ قدری آراو درعین حال جدی برخّرد ىی کرد . پتاسیه باز کردن قفه دٍان ًٍ داشت 

 .کُ بی اختیار حس اعتياد ِ اطيینان زیر پّستت بُ جریان ىی افتاد

بعِد کيی سکّت کُ با صدای تیک فندکش شکستُ شد، کيی سر پایین برد تا پیپش رِ 
 :رِشن کنُ گفتً

تّ ...شاید زیادی مّس بّدو کُ ِضعیتً این شد...عادت ندارو بُ گیجی، بُ ضعیفی- 
ٍیچ ِقت یادو نيیاد برای ترساو یا تاریکیایی کُ شبا ىّقع . زندگیً ٍيیشُ تنَا بّدو

اىا با اِىدنً این جا ٍنّز نیّىدٌ کً ...خّاب داشتً بُ کسی پناٌ بردٌ باشً
سنيً بُ قدری ٍست کُ دیگُ ترسی نداشتُ باشً؛ اىا درِغ چرا، ازت ىی خّاو ...آِردو

ٍيین طّر کُ ىیای بُ باجی ِ فریبا سر بزنی، ٍرشب راس این ساعت تّنستی بُ ىنً 
ىی ترسً حال ِ ٍّای آدىای این خّنُ رِ ...حاميّ بپرس باٍاو حرف بزن...سر بزن

 .بگیرو

 .حال آدىای این خّنُ ىسری نیست- 

 .بُ سيتش چرخیدو

 .گنبرگی کُ تا دیرِز ادعای خّاٍری ىی کرد االن شدٌ یکی دیگُ. ٍست...ٍست فرزاد- 

 .ِقتی تاِان باباشّ پس داد آدو ىیشُ...ىحه اِن باباش بی چشً ِ رِئُ- 

ُ ای صداو گرفت قادر بُ . ٍینی کشیدو کُ بی شباٍت بُ خرناس نبّد. برای محظ
 :پنک زدن ًٍ نبّدو، بُ سختی مب زدو

 باباش چی کار کردٌ کُ باید تاِان پس بدٌ؟- 
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. دِدش بین سرىای آخر شبی ىحه ىُ ىشخص شد. پک غنیظی زد ِ از دٍان خارج کرد
 :بی تّجُ بُ ىِن ىتحیر گفت

 .رِح این خّنُ رِ گرفت- 

ُ رِ ِ اِن معنتی بین دستش بّد کُ رنگ پریدگی ىن رِ  خّبُ کُ تياو حّاسش بُ رِب
 .نيی دید

 :تياو افکارو رِ بُ سختی جيع ِجّر کردو ِ با ىکحی پرسیدو

 درستُ؟...رِح این خّنُ؟ پس آخرش ختً ىیشُ بُ گرفتن رِح گنبرگ- 

 !گاف دادٌ بّد. ای دستش از حرکت ایستادجانیُ

 :ابرٍِاش گرٌ پرپیچی خّردٌ، بُ سيتً خً شد ِ اخطاری گفت

ُ ت زندگیتّ بکن-   .کاری ًٍ بُ بقیُ نداشتُ باش...بیشین تّ مّن

 .پّزخند صداداری زدو

 !پس ٍرىز راست ىیگُ ىرید تیيّرخانی- 

 .چشً ریز کرد

نکنُ ...تّ ىشکنت دقیقًا با تیيّر چیُ؟ ٍرىّقع اسيشّ بردی محنت پر از نفرت بّدٌ- 
 این سّال پیچ کردنتً ربطی بُ کَکشان یا تیيّر دارٌ؟

در اِن محظُ حس سارقی رِ داشتً کُ از دست . حرف کشیدن از فرزاد کاىالً ىحال بّد
ً ٍاش ٍر محظُ با . پنیس قصد فرار داشت ِ با تياو سرعت بین خیابان ٍا ىی دِید چش

ُ تر ىی شد  .طّالنی شدن سکّتً، ریزتر ِ ىّج نگاٍش بدبینان

 .دستپاچُ با مبخند ىضحکی بنند شدو
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ُ و خینی ىَيُ-   .نُ فقط ىحض کنجکاِی، فکر ىی کنً فَيیدٌ باشی کَکشان ِاس

دِبارٌ باید . تّجَی بُ ِاکنشش یا تاجیِر جّابً نداشتً، سریع بُ سيت کنبُ پا تند کردو
 .اعتيادش رِ جنب ىی کردو، حداقه برای تنَا نبّدن خّدو

ُ او از کنبُ  ُ ش نگرفتُ بّدو رِ بُ ٍيراٌ سُ پای بّو سفیدو رِ کُ ٍنّز تصيیيی ِاس
 .بیرِن آِردو ِ کيی با فاصنُ ىقابنش گذاشتً

دِدی بّد کُ از دٍانش . آرنج ٍاش رِ رِی زانّ گذاشتُ بّد ِ بُ جنّ خً شدٌ بّد
 .امحق کُ تصّیر ٍنری زیبایی ىی شد. خارج ىی کرد

 .خینی ٍنری ىیشُ...ىی خّاو تصّیرتّ بکشً- 

اداىُ . بدِن ٍیچ ِاکنشی...خیرٌ نگاًٍ کرد. تازٌ ىتّجُ حضّرو شد ِ سر باال اِرد
 .دادو

ٌ ت خاصُ-  ٌ ی خاصی بُ صّرت ...چَر چشً ِ ابرِی ىشکیت با پّست رِشنت جنّ
 ...فقط...بیضیت دادٌ

تک ابرِی بُ مبخند خبیحً باال . ىکخ کردو ِ با شیطنت بُ سيتش قدو برداشتً
 .انداخت

کيی خّدش رِ باال کشید کُ بُ فاصنُ . ىقابنش ایستادو ِ آٍستُ بُ طرفش خً شدو
ُ ىّن رسید . از قصد این کار رِ کرد تا عقب بشکً. چشً تّ چشً. یک بند انگشت فاصن

ُ ای از نزدیکی بیش از حدىّن نفسً برید؛ اىا تالشی برای کيی عقب نشینی  برای جانی
ً ٍاش آٍنربایی بّد کُ بی اختیار درگیرش ىی شدی. پاٍاو ىیخ شدٌ بّد. نکردو . چش

 .بّی پیپ ىدٍّش ترو ىی کرد. نفس ٍای صدادارش تّ صّرتً پخش ىی شد

 .این بار کاىه صاف نشست. نیتً رِ فَيید. خّددار آٍستُ دست ٍاو رِ باال بردو
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ُ قدر پیش ىیرو ُ ٍاش ! ىنتظر بّد بفَيُ چ نّک انگشت ٍاو رِ نزدیک تر کردو تا سر مب
ً ٍاش کشیدو کُ با ابرٍِای گرٌ خّردٌ . کيی ىکخ کردو. گذاشتً نگاًٍ رِ سيت چش

ُ ای صبر کردو؛ اىا باز ًٍ سکّت. فقط نگاًٍ ىی کرد ٌ اش چند جانی  .ىنتظر اجاز

قدىی عقب برداشتً ِ . بُ آٍستگی کالٌ رِ از رِی سرش برداشتً ِ صاف ایستادو
 .کنجکاِ نگاٍش کردو

ٌ ی بدِن کالٍش ٍزار حس ِصف نشدنی رِ بًَ ىنتقه کرد شگفتی ِ ...تعجب...چَر
ُ ی تراش  ٌ اش با کن شاید ًٍ حس تحسین از این جبرِت ىردانُ کُ خاص چَر

ٌ ش بّد دیشب تّ تاریکی کنبُ ِقتی کالٍش رِ برداشتً عجیب دمً ىی خّاست . خّرد
ً ٍاش ِ خّاب عيیقش، از خّدو برای  تصّیرش رِ ِاضح ببینً؛ اىا با بستُ بّدن چش

 !دید زدن خجامت کشیدو تا چراغی رِشن کنً

ٌ اش  ىحه سربازٍای نظاو ِظیفُ ىٍّاش رِ ىدل دادٌ بّد؛ اىا بُ قدری بُ تیپ ِ چَر
ُ ریشش ًٍ بی تاجیر نبّد . ىی اِىد کُ جزِی از جذابیت ٍاش ىحسّب ىی شد ٍرچند ت

 .ِ دل ٍرکسی رِ ىی برد

ُ ٍاش گفتً ٌ ی تارٍای خاکستری کناِر شقیق  :خیر

 .فکر ىی کردو تّ ًٍ ىحه ٍرىزخان ىٍّات مـ ـختـ ِ حامت دارٌ- 

ً خیز شدٌ خّاست از دستً چنگ بزنُ کُ فرز عقب پریدو ٌ ای بًَ رفت ِ نی ً غر  .چش

 !بیارش- 

 .عصبی...پّفی کشید. نّچی کردو ِ سریع رِی سر خّدو گذاشتً

 !گفتً بیارش تا بنند نشدو- 

ُ طّر شدو؟-   چ
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... - 

ُ و بفرستی؟-   ازو عکس ىی گیری بعد ِاس

ٌ ی ىصيً ىن کرد ِ ابرٍِاش بُ ِضّح بُ طرز شرارت باری باال  کيی ىکخ رِی چَر
فکر ىی کردو االن ىخامفتی کنُ؛ اىا بدِن اعتراض خّنسرد ِ جدی دست بُ جیب . رفت

برد ِ با کيی تنظیً رِی گّشی بزرگ ميسیش کُ بَش ىی خّرد ىدل ِ ىارک 
دست رِ . گران قیيتی داشتُ باشُ، منز دِربینش رِ بُ سيتً گرفت ِ آىادٌ باشی گفت

ٌ ی پَنی ایستادو  .کالٌ گذاشتُ ژستً رِ درست کردو ِ با خند

نفسً . ىنتظر یک دِ سُ بّدو کُ خیرٌ بَش، با چشيک ىحسّسی نّر فنش زدٌ شد
 .ٍنّز تّ شّک چشيکش بّدو کُ از حرفش قنبً شرِع کرد بُ تپیدن. حبس شد

ٌ ٍات باشُ یا زِو منز ...سعی کن نخندیّ عکس بگیری-  عکاس نيی دِنُ زِو خند
 .دِربینش

با گذاشتن . خشک شدٌ بّدو. با دقت عکس رِ تياشا ىی کرد. سرش تّ گّشی بّد
 :گّشی تّ جیبش سر باال آِرد ِ گفت

 !حاال ىنً ازت یُ تصّیر ٍنری دارو- 

غنط کردن ِصف حال ىن بّد کُ رِی گرفتن عکس رِ ًٍ نداشتً، چُ برسُ ازش 
 .تُ دمً ًٍ قندی بّد کُ آب ىی شد!...بخّاو پاک کنُ

. برای رسّا نشدنً از این بی جنبگی اتّىاتیک ِار کالٌ رِ برگردِندو ِ تشکری کردو
ٌ ش گرفت قشنگ جابت کرد با کسی شّخی . حاال ىعنی نگاٍش رِ درک کردو. خند

 !ندارٌ ِ ىن غنط بکنً یک بار دیگُ با چنین ادىی سر شّخی بردارو

 .خّدو رِ جيع ِ جّر کردو ِ جدی پشت بّو ایستادو
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برای عّض شدن حال ِ ٍّا ِ حسی کُ از حرف ٍاش گرفتُ بّدو، بی اختیار شرِع بُ 
 .باید حرف ىی زدو تا فراىّش کنً ِ این رِ بُ خّبی فرزاد فَيیدٌ بّد. حرف زدن کردو

از خینی ...از ٍنری کُ بَش عالقُ دارو...از زندگی عاطفُ گفتً...از ٍر دری حرف زدو
ِ ىن عاشق این آراىش ٍا ِ . سکّت کرد ِ سکّت. چیزٍایی کُ ذٍنً رِ ىنحرف کنُ

این آدو بُ خّبی . سکّت ٍایی بّدو کُ گاٍی عجیب بُ ىن حس اعتياد ىی داد
ىی دِنست چُ زىانی حرف بزنُ یا سکّت کنُ؛ حتی شّخی ٍایی کُ مبخند رِی مب ٍات 

ُ چیزش از رِی اصّل ِ ...ىی آِرد یا جدی شدن ٍایی کُ مرز بُ انداىت ىی انداخت ٍي
حریيی بُ ناو غرِر برای خّدش در نظر گرفتُ بّد کُ بُ راحتی قابه شکستن . ىنطق بّد

ُ خاطِر ٍيین حریً حس اعتياد رِ بُ ىن تنقین ىی کرد...نبّد  .شاید ب

*** 

آینین کنارو دراز کشیدٌ ٍّشیار، . با نّازش دست کّچک ِ ظریفی چشً باز کردو
ُ ی شیِر خامی رِ بین دستش باال آِردٌ بّد ِ ىنتظر نگاًٍ ىی کرد  .شیش

یک پّئن ىحبت بّد کُ از نظر چَرٌ بُ پدر . دمً ضعف رفت برای نگاٌ ىعصّىش
از رنگ چشً گرفتُ تا مب ٍای سرخ کّچکش کُ عجیب ٍّش ِ . بدذاتش نرفتُ بّد

 .حّاس ٍيُ رِ ىی برد

ُ ش نشّندو. نقی زد تا حّاسً رِ جيع کنً ً ٍای طنبکاران . بـ ـّسـ ىحکيی رِی چش
ً خیز شدٌ چشيً بُ بّىی افتاد کُ تا صبح رِی تنُ درخت، گّش سپردٌ نشستُ بّد  نی

 .بدِن ٍیچ اعتراضی...تا طرح بزنً

برعکس رِزٍای دیگُ، با انرژی زیاد از تّ تخت خّاب بنند . بی اختیار مبخند شیرینی زدو
 .شدو ِ با قربّن صدقُ، آینین رِ آىادٌ کردو تا بُ عيارت بریً
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ٌ ی آریایی در کناِر ًٍ صبحانُ ىیه کنن از این بابت خّشحال تر . اىرِز قرار بّد خانّاد
 .بّدو کُ قرار نیست ٍنيا رِ ببینً تا گند بُ رِزو بزنُ

ُ خاطِر آینین از درب پشت عيارت کُ ىنتَی امیُ ضنع غربی باغ بّد ِ بُ آشپزخّنُ راٌ  ب
 .ىعيّالً خرید ٍای کنای ِ بارٍا رِ از این سيت بُ آشپزخّنُ ىی بردن. داشت رفتً

ُ اش زیادی بانيک ِ  دخترٍا بالفاصنُ با دیدن آینین کُ با پیراٍن بافت قرىز دختران
خدا رِ شکر قبالً فریبا . خّاستنی شدٌ بّد ،دست از کار کشیدٌ بُ سيتً حينُ کردن

. تّضیح ىختصری بَشّن دادٌ بّد ِ نيی خّاست رِزو رِ با سّال ِ جّاب سپری کنً
ٌ چَرٌ کُ بُ  خّدکشی ِ کشيکشی بّد کُ سر این ىَيان ناخّاندٌ ىی رفتن؛ حتی ىا

ُ ٍا داشتُ باشُ ُ ی خّبی با بچ  .نظر نيی اِىد رابط

از خدا خّاستُ، رِی ىیز نَارخّری آشپزخّنُ نشّندىش تا بُ جبران بی کاری دیرِز، 
 .خّدو صبحانُ رِ بچینً

ُ ی دخترٍا ًٍ بی خیال ىشغّل ِارسی آینین بّدن ِ ٍرکداو تند تند چیزی برای  ٍرس
ُ اش آىادٌ ىی کردن آینین ًٍ بی اعتراض اِن ِسط فرىانرِایی ىی کرد ِ بُ . صبحان

 .شکنک درآِردن ٍاشّن ىی خندید

اصال ىتّجُ ِرِد ىا . باجی بی حّصنُ ِ با یک اخً غنیظ در حال تدارکات ناٍار بّد
ً نگاٍی کرد ِ جّاب داد. نشد  .چند بار بنند سالو کردو کُ آخر بُ زِر نی

ً رنگی کردو ِ . ِاقعًا بًَ برخّرد. اصالً تّقع چنین رفتار سرد ِ بی رِحی رِ نداشتً اخً ک
 .باد کردٌ ىشغّل چیدن ظرف ٍای آىادٌ تّ سینی شدو

ُ او گذاشت. بُ طرفً اِىد ِ کنارو قرار گرفت. فریبا ىتّجُ ناراحتیً شد . دست رِی شان
 :آٍستُ تّ صّرتً خً شد ِ گفت. دست از کار نکشیدو
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 .بُ دل نگیر، از صبح با ٍيُ این جّریُ- 

... - 

 .با داداشً دعّاش شدٌ- 

دنبال یک ردی از ناراحتی . ِحشت زدٌ بُ سيتش چرخیدو. بی اختیار تُ دمً خامی شد
ٌ اش ىی گشتً ٌ رِ بّد. تّ چَر سینی سنگین شدٌ رِ ىقابنً . برعکِس باجی، شاد ِ خند

 :پچ پچ ِارانُ اداىُ داد. گرفت

ً ترٌ...قرارٌ از این جا بریً-   .باجی ًٍ باید عادت کنُ...این بار فرزاد ىصي

ٌ و رِ بیرِن فرستادو ناخّاستُ مبخنِد ىحّی زدو کُ فریبا بُ حساب . نفس حبس شد
تياو ترسً از این بّد بّیی بردٌ باشن کُ فرزاد چند شب رِ پیش . ذِق ىن ًٍ گذاشت

درک . ٍر چند ىنکر خّشحامیً از حرف فریبا نشدو. ىن سپری کردٌ ِ حاال ناراحت شدن
ُ قدر از این عيارت  ُ ش ظاٍر قضیُ ىَيُ ِ چ ىی کردو دختری بُ این سن ِ سال ِاس

 .نفرت دارٌ، تا جایی کُ ناراحتی ىادرش اصال ىًَ نیست

ُ ای زىزىُ کردو ِ سینی رِ از دستش گرفتً حداقه ىطيئن شدو فرزاد ًٍ . ىبارک باش
ىن ًٍ . ىایه بُ گفتن این دیدارٍا نیست کُ اگر بّد حداقه بُ خّاٍرش ىی گفت

ترجیح ىی دادو حرفی زدٌ نشُ تا باجی ًٍ ىحه تَيینُ فکر نکنُ ىن قرارٌ زیر پای 
 .پسرش بشینً

*** 

ٌ ی سنطنتی نشست ِ پشت  تاج امينّک اِمین نفری بّد کُ پشت ىیز ىجنه دِازدٌ نفر
ُ ٍا پایین اِىد  .بندش ٍرىز حاضر ِ آىادٌ با ژستی فاخر از پن
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ُ ای با پنیّر یقُ اسکی ًٍ رنگش پّشیدٌ بّد بُ شدت این رنگ بُ . کت ِ شنّار سّرى
ً ٍای آبی رنگش ىی اِىد تفکرات ذٍنً رِ پس زدو ِ . ىجذِب کنندٌ شدٌ بّد. چش

ُ ش کردو ٌ ی بداخالق ...در دل زىزىُ کردو. ناخّاستُ با آدو دیشبی ىقایس اِن کچه گند
 .جذاب ترٌ

ٍيین طّرکُ سالو ِ صبح بخیر . با طيانینُ پامتّی بنندش رِ پشت صندمی آِیز کرد
 .پرانرژی بُ تاج امينّک گفت، نگاٍش رِ بُ سيت ىن کشید ِ با چشيکی نشست

از رِز . برعکس چشيک دیشب، حس خجامت یا خّشحامی زیرپّستی بًَ دست نداد
 .اِل حسً نسبت بُ ٍرىز کاىالً ِاضح بّد

ىتقابالً ىن ًٍ چشيک ریزی تحّینش دادو کُ ٍردِ از این کار بی صدا خندیدیً تا زن 
ُ رِش بّیی نبرٌ  .رِب

ُ ی سحر از خّاب نازش زدٌ تا  بعِد چند دقیقُ، ىَرِ با آرایش غنیظی کُ بی شک از کن
ً نگاٍی ...سر این ىیز خانّادگی خّدی نشان بدٌ، سالنُ سالنُ پایین اِىد بدِن حتی نی

 .بُ ىن کُ ىنتظر ىرخصی از جانب تاج امينّک ایستادٌ بّدو

ُ ی کّتاٍی  با صبح بخیر پراکراٍی بُ تاج امينّک، بُ سيت ٍرىز خً شد ِ با بـ ـّس
ُ ی بنندش رِ جيع کرد ِ صندمی کنارش نشست  .پیراٍن دکنت

ٍرىز حتی تّجُ کّچکی بَش نکرد ِ بی تفاِت گّشی کنار دستش رِ چک کرد؛ اىا 
ىَرِ طّری ِانيّد ىی کرد کُ انگار نُ انگار دِ رِز پیش صدای دعّاشّن تّ که عيارت 

ُ خاطِر حرص ىن بّدٌ. پر از غرِر ِ فخر...پیچیدٌ  .ىطيئنًا این بـ ـّسُ ًٍ ب

ُ ای نان از تّ سبد برداشت  .بی تعارف خً شد ِ با ناز تک

 :تاج امينّک رِ بَش کُ قصِد مقيُ گرفتن داشت با حرص ِافری گفت
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 کَکشان بَت یاد ندادٌ ِقتی دِر یُ ىیز نشستی صبر کنی تا ٍيُ بیان؟- 

ً نگاٍی بُ ىن کُ ىقابنشّن ایستادٌ  ىَرِ با غرِر کاذبی کُ دچارش شدٌ بّد، با نی
 :بّدو گفت

ٌ ىّن صرف ىی شد-  ٍيُ آن تایً بّدن، ...اتفاقًا ىا تّ خّنُ باغ ٍيیشُ دِر ًٍ ِعد
 !کسی ًٍ اجبارىّن نيی کرد تا باٍاش صبحانُ بخّریً

دقیقًا ىنظّرش از آن تایيی بُ ٍنيا ِ از اجبار بُ تیيّرخان بّد کُ ساعت نُ گفتُ بّد 
 .برای صبحانُ ىیاد تا کنار ًٍ باشن؛ اىا ٍنّز ازش خبری نبّد

تاج امينّک ًٍ از این حاضرجّابی دِدی بّد کُ از . ٍرىز عصبی چشً رِی ًٍ فشرد
ُ ش بیرِن ىی   .زدکن

 :ىَرِ بی تّجُ اداىُ داد

ٌ و حساسُ نيی تّنً ىنتظر بقیُ بيّنً-   .عذر ىی خّاو...یکً ىعد

 .دِبارٌ رِی ىیز برای برداشتن ىربا خً شد

ً نگاٍی بُ ٍرىز پّزخند پررنگی زد ِ رِ بُ ىَرِ گفت  :تاج امينّک با نی

ٌ ت خشک نشدٌ کُ خانيی این خّنُ -  ٌ ی بابای گّر بُ گّر شد ٍنّز چکای اىضا شد
 !رِز اِل یُ جّر دیگُ بّدی...عّضت کردٌ

ٌ و کُ حتی تّان اعتراض نداشت ىَرِ دستش . حرفش چنگ شد رِی قنب فشرد
 .خشک شدٌ بُ صندمی تکیُ داد

 دقیقًا چُ جّری بّدو؟- 
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ُ تُ-  یکً قیافُ داری اِنً ىال دِ رِزٌ دخترجّن، حتيًا بُ ...اخالقت عین بابای بی ریش
 ...ىادر

 .ٍرىز سری بُ تاسف تکان داد ِ کالو عيُ رِ بالفاصنُ با آراىش برید

 .گنبرگ قصد بی احتراىی نداشت...تاج امينّک شيا ببخشید- 

 :ىَرِ چشيی گرد کرد ِ بی تّجُ بُ ٍرىز گفت

 ىتّجُ ىنظّرتّن نيیشً؟- 

دست رِی عصاش گذاشت ِ با یک . تاج امينّک بُ تياو خشً ِ حرصش رسیدٌ بّد
 .پّزخند سرتاپاش رِ برانداز کرد

ُ ست نُ عرِس آریایی ٍا-  اینّ ٍيیشُ ...دختر کَکشان جایگاٍش ِتی کشیدن این خّن
 .یادت بيّنُ

ىَرِ عيالً با این حرف بُ ىن با مبخنِد ىنیحی نگاٌ کرد کُ تاج امينّک ِ ٍرىز ًٍ 
ُ شّن جنب شد اىا گیج ِ ىتعجب  .بُ نظر خّدشّن بی ربط بّدٌ...تّج

ُ و تازگی نداشت، بُ شدت نفرتش رِ حس ىی کردو ٍر بار بُ . این رفتار ىَرِ ِاس
حرف ٍای تاج امينّک رِ ًٍ . ٍرنحّی قصد داشت بًَ یادآِری کنُ جایگاًٍ کجاست

جز صبر ِ ...ىی فَيیدو از رِی نفرت بُ پدر نشات ىی گیرٌ ِ کاری از دستً برنيی اِىد
 .تحيه

ٌ ای سر چرخّندو تا برو؛ اىا در جا خشک شدو  .قدىی عقب برداشتً ِ با اجاز

ُ ای ایست کرد. آینین چَاردست ِ پا بُ این سيت ىی اِىد ىستاصه . قنبً برای محظ
 .دِبارٌ سر جاو برگشتً تا ىن رِ نبینُ
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 .صدای تاج امينّک باز آىرانُ بنند شد

ٌ ای بخّای حرىت زیر سّال ببری کاری ىی کنً کُ شب -  تا زىانی کُ عرِس این خّنّاد
 .ِ رِزت اشک ریختن بشُ

... - 

 .االنً تیيّرخان بیاد ىطيئن باش این گستاخیتّ بَش ىیگً تا بُ غنط کردن بیفتی- 

رنگً بُ شدت . پرسّال نگاًٍ کرد. ٍرىز خّاست چیزی بگُ کُ چشيش بُ آینین خّرد
اگر بُ سيتش ىی رفتً ِ بغنش . نيی دِنستً چی کار کنً. عاجزانُ سری تکان دادو. پرید

 .ىی کردو باز ًٍ ىی دیدن

با درک ىّقعیت، . ىَرِ از اسً تیيّرخان ٍّل کرد؛ اىا سریع خّدش رِ جيع ِ جّر کرد
اشک ٍای تصنعی معنتیش رِ کُ ٍيیشُ بُ ىّقع ریختُ ىی شدن رِ با دست پاک کرد 

 :ِ ىظنّىانُ گفت

ُ جان-   .ىن فقط اىرِز یکً ىعدٌ دردو...قصدو بی احتراىی بُ شيا نبّد عي

امتياسی بّد کُ تّ . ٍرىز بی حّاس بُ این کشيکش، نگاٍی بُ ىن ىیخ شدٌ کرد
ً ٍاو ریختً  .چش

فکر کرد بُ حيایت از اِن بنند . ىَرِ مبخندی زد. بنند شد ِ با برداشتن پامتّش ایستاد
 .شدٌ

ُ جان...بشین عزیزو-   .این رِزا حال رِحیً ىساعد نیست...ىن عذر ىی خّاو از عي

 .بُ سيت آینین راٌ کج کردو کُ این بار صدای تاج امينّک آىرانُ ىن رِ نشانُ گرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  420  

خّدتً دیگُ نیا، تیيّرخان االنُ کُ ...بعدًا برِ ٍنيا رِ بیار... تّ کجا؟ بیا اِل چای بریز- 
 .بیاد

 .ىن رِ دید. صدای آینین بنند شد...چشً رِی ًٍ فشردو

 ...گه گه- 

بیشتر از ىن . فریبا ًٍ پشت بندش ٍراسان تّ سامن پرید. دست رِی ًٍ کّبید
 .ازش غافه شدٌ بّد. ِحشت زدٌ ِ رنگ پریدٌ بّد

ٌ ٍای آینین کُ ىن رِ دیدٌ . برای یک محظُ صداٍا قطع شد صدای گه گه گفتن ِ خند
 .بّد بُ طرز فجیعی پیچید

 .شرىندٌ قدىی عقب برداشتً

 :تاج امينّک با سر خً کردنی از پشت ٍیکنً، بَت زدٌ گفت

ُ ست؟-   ...ای!...صدای  بچ

ُ پتُ افتاد  .با دیدن آینین کُ نزدیک تر ىی شد ِ حاال کاىه در تیررس نگاٍش بّد، بُ تت

 !بچُ کیُ؟...این- 

قبه از ٍر عکس امعينی، ٍرىز با دِ قدو بنند، سریع زیر بغنش زد ِ بنندش کرد ِ 
 .بی تّجُ بُ سيت بیرِن پا تند کرد

یک دفعگی صدای . ىن ًٍ با ببخشیدی رِ بُ تاج امينّک، پشت سرش بُ سرعت دِیدو
 :ٍر چیزی رِ ىی گفت...داد تاج امينّک که عيارت رِ پر کرد

 ...ٍرىز...این بچُ کیُ؟...ٍرىز کجا رفتی؟...ٍی دختر صبر کن- 
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ٍرىز ًٍ بی تّجُ یک گاز بُ سيت درب ِرِدی ىی رفت ِ آینیِن تّ بغنش رِ بُ جیغ 
 .انداخت

 ٍرىز کجا ىی بریش؟- 

 .ِساینشّ بیار ىن بیرِن ىنتظرتً- 

 ...ٍرىز- 

 .االن تیيّر ىیاد...ىی خّای بیرِنت کنن؟...حرف نباشُ ىَرِ- 

بی حرف با ٍيان سرعت بُ سيت النُ راٌ . اخراج شدن آخرین چیزی بّد کُ ىی خّاستً
 .کج کردو تا ِساینش رِ بیارو

*** 

 .جنّی پاو با نیش ترىزی نگُ داشت، آینین رِ از دستش گرفتً ِ صاف نشستً

ُ ش دست گذاشتً ِ ىحکً بغنش کردو تا آراو بگیرٌ دل دل ىی زد ِ دِر . رِی گّن
ً ٍاش ٍنّز خیس بّد ُ او گذاشت ِ بُ ٍرىز خیرٌ شد. چش  .مب برچیدٌ سر رِی سین

 حاال چیکار کنً؟- 

 .پّفی کشید

ُ ای پیش ىی اِىد؟-   اگر ٍنيا ىی دیدش ىی دِنی چُ فاجع

 !حتی فکرش رِ ًٍ نيی تّنستً بکنً، البد ىٍّای طالیش رِ از تُ ىی تراشید

رِ در رِی ىاشینی قرار ...ٍيین کُ درب عيارت باز شد. با دندٌ عقبی از باغ خارج شد
 .گرفتیً کُ رِز اِل سّارش شدیً ِ بُ این جا اِىدیً
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 .ٍرىز معنتی زیر مب گفت ِ تّقف کرد

. ىیخکّب چشيی شدو کُ نگاٌ ىتعجبش از پشت عینک آفتابی ًٍ قابه شناسایی بّد
 .برعکس دیشب، کت ِ شنّار رسيی پّشیدٌ بّد کُ سنش رِ بیشتر نشان ىی داد

با یک ىرد دیگُ کُ بُ نظر ىی رسید ًٍ سن ِ سال خّدش باشُ ِ پشتش بُ ىا بّد 
ٌ ش چرخید ِ با ىکحی بُ ٍرىز سری . کنار ىاشین ایستادٌ بّدن ىرد از نگاٌ خشک شد

ٍرىز ًٍ سریع با تک بّقی . بُ فرزاد چیزی گفت ِ بُ سيتيّن قدو برداشت. تکان داد
 .گازی داد ِ بی تّجُ از ىقابنش گذشت

 تیيّرخان بّد؟- 

سعی کردو تصّیرسازی در ذٍنً نسبت بُ تیيّرخان . سری کالفُ بُ تایید تکان داد
ٌ ی ىبَّت فرزاد چیزی بُ یاد  داشتُ باشً؛ اىا ٍرچی بُ ذٍنً فشار آِردو جز چَر

ٌ ش رِ تجسً کردو، اگر عینک آفتابی . نيی آِردو فقط کيی قِد بنند ِ انداو نسبتًا ِرزید
 .ناخّاستُ بغض کردو...اىا فرزاد! نداشت تیيّرخانی در ذٍنً حک ىی شد

 .اىا بُ حرفش گّش نکردو...فرزاد بًَ گفت صبح زِد آینین رِ ببرو- 

 .گفتُ بّد یک حرفی رِ یک بار ىی زنُ...عجیب دل نگران ناراحتیش بّدو

 .ٍرىز ًٍ ىضطرب ِ عصبی بّد...پّف صداداری کشید

 پس فرزاد خبر داشتُ؟- 

 :انگار کُ چیزی یادش اِىدٌ باشُ، اخً عيیقی کرد ِ ىچ گیرانُ دِبارٌ پرسید

 از کی پیشتُ؟- 
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بُ خصّص حاال کُ تیيّرخان . ىی دِنستً برای کيک ٍرىز، باید ٍيُ چیز رِ بَش بگً
ِ در ...بی تعنه با محنی کُ تاجیرگذار باشُ از ِضعیت عاطفُ گفتً. ىا رِ با ًٍ دیدٌ بّد

. آخر ًٍ از این کُ ىجبّر شدو دیشب بُ باغ بیارىش ِ فرزاد ًٍ بُ طّر اتفاقی دیدش
 .ٍرچند این بخش قضیُ رِ خینی ىختصر ِ کّتاٌ گفتً

ٌ ش کجان؟-   خانّاد

 .آٍی کشیدو

از اِل ىخامف بّدن، حاال برای آشتی نُ عاطفُ . بعد از ازدِاجش با حيید، ترکش کردن- 
 .رِشّ دارٌ نُ اِنا پیش قدو ىیشن

 دِست بّدن؟- 

 .سری تکان دادو

حيید از اِن پسرایی بّدٌ کُ بعِد ازدِاج یادشّن افتادٌ ىجردیشّن حیف شدٌ ِ باید - 
قیافُ نداشتُ؛ اىا خینی چرب زبّن ِ تاجیرگذار بّدٌ، جّری کُ عاطفُ ...ٍيُ کار ىی کردن

ٌ ش  طی چند ىاٌ یک دل نُ صددل عاشقش ىیشُ، حتی کار بُ تَدید خانّاد
پدرشً تَدیشّ عينی ىی کنُ ِ رضایت ىیدٌ؛ اىا با شرط این کُ عاطفُ ...ىی رسُ

ُ شّن نرٌ ِ یادشّن نکنُ خینی طّل نکشید کُ فَيید حيید چُ ...ٍیچ ِقت خّن
تا ...چند ىاٌ اِل خّشبخت بّد، بعدش حيید ىاٌ بُ ىاٌ ًٍ بَش سر نيی زد...جّنّریُ

عاطفُ خرجشّ خینی سامُ خّدش درىیارٌ، حيید حتی ...ىّقعی کُ نیاز داشتُ باشُ
بالفاصنُ بعِد بُ دنیا اِىدنشً . برای ىرخصیش از بیيارستان ِ دیدن دخترشً نیّىد

 .ىی گفت ىال ىن نیست...از اِل این بچُ رِ نيی خّاست...طالقش داد

 .آٍی کشیدو
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 .ِمی حاال ىدعی شدٌ- 

 .عيیق با اخً پررنگی تّ فکر بّد ِ بُ حرف ٍاو گّش ىی داد

 بیرِنً ىی کنن؟...حاال چی ىیشُ؟- 

... - 

 .ِضعیت دِستيً دیدی...ىن جایی رِ ندارو- 

ً نگاٌ کّتاٍی بُ آینین گفت  :نفس عيیقی کشید ِ با نی

 .خّدو با تیيّر صحبت ىی کنً- 

*** 

ٌ و داد ىی زد  ٍيین کُ در چّبی ِاحدش بُ رِىّن باز شد ِ چشيش بُ ىنی کُ چَر
ٌ ی نگرانی مب زد بُ . ناراحتً ِ ٍرىزی کُ عصبی آینین رِ تّ بغه داشت خّرد؛ چی شد

 .قصد گرفتن آینین خً شد؛ اىا ٍرىز بی تّجُ کنارش زد ِ بی تعارف ِارد شد

 :نگاٍش رِ از ٍرىز گرفت ِ رِ بُ ىن با محن غيگینی گفت

 بیرِنت کردن؟- 

ً ٍای پف کردٌ ِ قرىزش داد ىی زد دیشب نخّابیدٌ نيی خّاستً بیشتر از این ...چش
ُ ای گفتً. نگرانش کنً بُ داخه ٍدایتش کردو؛ اىا ٍنّز . مبخند اطيینان بخشی زدو ِ ن

ٌ ش ٍّیدا بّد  .ًٍ آجار تردید ِ ترس تّ چَر

ٍيین کُ چشيش بُ عاطفُ افتاد با صدای نسبتًا بنندی . ٍرىز ِسط ٍال ایستادٌ بّد
 :گفت
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ُ تّ بُ دست آدىی کُ از پس -  ُ طّری دمت اِىد بچ بُ تّ ًٍ ىیشُ گفت ىادر؟ چ
 خّدشً برنيیاد بدی؟

گفتً کُ ىابین نطق ٍاش مبخنِد « ٍرىزخانی»اخً کردٌ دست بُ کير ! ىن رِ ىی گفت
جامب بّد آینین بُ این داد ٍیچ عکس امعينی نشان نداد ِ فقط با کالٌ ٍرىز . ىحّی زد

 .بازی ىی کرد

ُ ی عاطفُ یک دفعُ بنند شد کُ ٍردِ ىتعجب بُ سيتش چرخیدیً  .صدای گری

 .تياو زندگی ىن آینینُ...ىادری ىنّ زیر سّال نبر ِقتی ٍیچی نيی دِنی- 

بُ . صّرتش رِ پشت دست ٍای ظریفش پنَان کردٌ اشک ىی ریخت ِ گالیُ ىی کرد
ىن از ىادریش خبر ...قدری درىاندٌ ِ کالفُ بیان کردٌ بّد کُ ىن ًٍ بغضً گرفت

 .داشتً کُ یک تنُ شیرزنی بّد

 .نگاٌ ٍرىز در یک محظُ پر از حس پشیيانی ِ شرىندگی شد

ٌ ی کافی از دیرِز تا االن تنش داشتُ کُ با یک صدای بنند ِ سرزنشگر دل  عاطفُ بُ انداز
ٌ ست. بترکّنُ ُ قدر شکنند  .با تياو قّی بّدنش ىی دِنستً چ

ُ ی مرزانش گذاشتً ِ آٍستُ زىزىُ کردو  :دست رِی شان

ُ ت ًٍ ىادری ًٍ پدر...ٍيُ چیزِ بَش گفتً-   .ىی دِنُ برای بچ

ُ ش بیشتر شد  :بی قرار دستً رِ پس زدٌ رِ بُ ىن گفت. شدت گری

اِن طفنی ...ىیگُ تا بچُ رِ بَش ندو شکایتشّ پس نيی گیرٌ...از پارسا شکایت کرد- 
ُ خاطِر ىن تّ بازداشتگاٍُ  .ٍیچ کاری از دستً برنيیاد...ًٍ ب
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ٍيین طّر کُ گّشیش رِ از تّ جیبش در ىی آِرد رِ . ٍرىز آینین رِ رِی کاناپُ گذاشت
ً تر گفت  :بُ عاطفُ ىالی

 ...اسً با ىشخصات کاىنشّ بًَ بگّ- 

ً نگاٍی بین ىن ِ عاطفُ ردِبدل شد پرسّال بَش خیرٌ شدیً کُ بی تّجُ گّشی . نی
 :رِ رِی گّشش گذاشت ِ گفت

 .یُ آدرس بَت ىیدو ٍرچُ سریع تر بیا...امّ آژند- 

عاطفُ . صدای حرف زدنش ىابین ىشت ٍای پی درپی کُ بُ در ىی خّرد گً شد
 .ِحشت زدٌ بُ ٍرىز نگاٍی انداخت ِ بُ سرعت بُ سيت در پا تند کرد

 .در بُ شدت بُ دیّار خّرد ِ صدای ٍّار حيید زِدتر از خّدش رسید

 برای چی اِىدی این جا؟- 

 .برِ کنار با چشيای خّدو دیدو آِردنش- 

 .عاطفُ بُ امتياس افتاد

ُ ىً ىی خّای خراب کنی-   !خّدو کً بّدو، زندگی بچ

خّاستً قدىی بردارو کُ زِدتر حيید ِسط ٍال ىقابنيّن . صدای آخ عاطفُ بنند شد
 .عاطفُ ًٍ با بازِیی کُ ىامش ىی داد پشت سرش ایستاد. ظاٍر شد

. ٍرىز بالفاصنُ تياسش رِ قطع کرد ِ آینین رِ کُ ترسیدٌ مب برچیدٌ بّد، بنند کرد
 .پشتش رِ نّازش ىی کرد تا گریُ نکنُ

 .حيید از دیدن این صحنُ جری تر بُ ٍرىز اشارٌ کرد

 ...ىی ذاشتی ىَر طالقش خشک بشُ بعد کحافت کاری کنی- 
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ِّ پرغیظ عاطفُ با ٍرىز یکی شد عاطفُ یک دفعُ بُ سيتش حينُ کردٌ جیغ . خفُ ش
 .کشید ِ پیراٍنش رِ از پشت کشید تا بیرِنش کنُ

ُ ىّ نيیدو-  ُ و*ر*زیِر دست اِن ٌ...ىن بچ ٌ  تر از خّدت بزرگش کنی، برِ بیرِن از خّن  .ز

عاطفُ . صدای تّ گّشی بی ٍّای حيید با صدای جیغ ىن ِ آشغاِل بننِد ٍرىز یکی شد
ٌ ش رِی ٍرىز بّد ِ از سر . با مب خّنی رِی زىین پرت شد نگاٌ شرىندٌ ِ خجامت زد

ُ ی اشکش بُ یک بارٌ خشک شد  .غرِر یا ٍيان خجامت، چشي

 .پدرش ىنً، تّ ًٍ راحت زندگیتّ بکن- 

ٌ ی ِاکنشی بُ کسی نداد کتش . آینین رِ بُ ىن داد. شاید بُ جانیُ نکشید کُ ٍرىز اجاز
ُ ش رِ ىحکً گرفت  .رِ درآِرد آستینش رِ باال زدٌ بُ سيت حيید خیز برداشت ِ یق

 دست رِ ىظنّو بنند ىی کنی؟- 

حيید با این کُ نصف قد یا ٍیکه ٍرىز رِ نداشت اىا خّدش رِ از تا ننداخت ِ با 
ٌ ی غرش بّد، گفت  :پّزخندی بُ سرتاپای ٍرىز کُ ٍر محظُ آىاد

ٌ  تر از اینً!...یُ بچُ سّسِّل فرنگی رِ آِردی تا ازت دفاع کنُ-   ...تّ کُ ىی دِنی گند

ُ ش با ىشت ىحکيی پخش زىین شد  .قبه از اتياو جين

*** 

 .گفتً« نکنی»نچ زیر مبی کردو ِ پر حرص 

ً نگاٍی کُ از صد تا بُ تّ ىربّط نيیشُ  ىتعجب صاف نشست ِ با ابرِیی باال رفتُ نی
 .بدتر بّد، بًَ انداخت ِ دِبارٌ پاش رِ عصبی تکان داد
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ُ ای بُ ٍرىز کُ  عاطفُ کُ دقیقًا صندمی سيت راستش نشستُ بّد، با نگاٌ قدرشناسان
ٌِ سپاٌ شکست خّردٌ نشستُ بّد تا ٍر محظُ با ٍر ِاکنِش  عصبی بین ىا ىحه فرىاند

 :حيید بَش بپرٌ، گفت

ُ خاطِر ىا از کار ِ زندگیش افتادٌ-   .ب

ٍرىز بالفاصنُ از این تعریف صاف نشست ِ ىحه یک . بُ تایید سری تکان دادو
 :جنتنيِن ِاقعی پا رِ پا انداخت ِ رِ بُ عاطفُ گفت

 .کارِ زندگی ىن ِاسُ خانيای ىتشخص ِ زیبایی ىحه شيا ٍيیشُ تعطینُ- 

مب گزید ِ بدِن این کُ نگاٌ پرعشقش . سرخ تر شد...عاطفُ کُ ٍنّز صّرتش سرخ بّد
ُ ی ىصنحتی کردو کُ ٍردِ !...این چُ ِضعش بّد! نگاٌ پرعشق...رِ از ٍرىز بگیرٌ سرف

 .اخً کردٌ از این پارازیت بُ سيتً سر چرخّندن

 :رینکس بُ طّری کُ اصال حسادتً ىشخص نشُ، رِ بُ ٍرىز گفتً

 ...ىی خّای تّ برِ ىن ٍستً- 

.... - 

 .گنبرگً نگرانت ىیشُ- 

ٌ ای بًَ رفت ً غر ُ ای زدو؛ اىا این . چش خّدو ًٍ فَيیدو چرت گفتً ِ حرف احيقان
حس ىامکیتً نسبت بَش، یک بارٌ فّران کرد کُ اصال ًٍ درک ِ تعریف درستی ازش 

 .نداشتً؛ ِمی ٍرچی بّد دِست نداشتً ٍرىز ىخاطبش عاطفُ باشُ

ٌ ی چشيی بُ حيید کرد کُ با سرباز ىشغّل صحبت بّد  .اشار

 ىی خّای ىّاظب دِنفر دیگُ باشی؟...تّ از پس خّدتت برنيیای...الزو نکردٌ- 
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. اصال ىحنً ًٍ نذاشتن. راحت باشیدی گفتً ِ قَر کردٌ سرو رِ با گّشیً گرو کردو
ٌ و بّد نُ عاطفُ نُ . صدای صحبت ِ بگّ بخندشّن با عاطفُ بد رِ اعصاب تحریک شد

ُ ست. ٍرىز از حرف کً نيی آِردن ُ ش بَان  .خّدو ًٍ ىی دِنستً این ٍا ٍي

ُ ی پیاىً رِ چک کردو تا ىطيئن بشً بَش رسیدٌ . برای بار چند ٍزارو تیِک گّش
 .اىیدِارانُ دِست داشتً بُ خّدو دمداری بدو نخّندٌ ِ از دستً عصبانی نیست

ُ ٍا از  بعِد ىشت ىحکيی کُ ٍرىز بُ حيید زد، دعّا آنچنان باال گرفت کُ تياو ٍيسای
صدای دادِبیداشّن سر رسیدن، ٍر چند بیشتر برای نجات حيید از زیر دست ٍای ٍرىز 

بّد کُ اگر تنَا ىرد ٍيسایُ نبّد ِ پنیس خبر نيی کردن، حتيا زیر ىشت ِ مگدٍاش 
 .جان ىی داد

عاطفُ ًٍ کُ طرف اصنی ىاجرا . بالفاصنُ ٍيگی بُ نزدیک ترین کالنتری ىنتقه شدیً
ُ ٍا ٍيراٍيّن بیاد با . بّد، این بار ىجبّر شد با سپردن آینین بُ دست یکی از ٍيسای

یک سرباز ِظیفُ کُ شش دنگ حّاسش بُ ٍرىز ِ حيید بّد، ىنتظر نّبت تّ حیاط 
ُ خاطِر نبّد ِکیه از سيت . کالنتری نشستُ بّدیً تا صداىّن کنن این ىعطنی بیشتر ب

 .ٍرىز بّد کُ با پارتی بازی ِ بردن اسً راضی شدن کيی کار ىا رِ بُ تعّیق بندازن

ُ چیز رِ تّضیح دادو تا  بالفاصنُ قبه از گرفتن گّشی ٍا، بَش پیاو دادو ِ ىختصر ٍي
. دچار سّءتفاًٍ نشُ؛ اىا بعِد گذشت سُ ربع چشً انتظاری، ٍنّز جّابً رِ ندادٌ بّد

ٌ ای کُ . پّفی کشیدو ِ سرو رِ بُ اطراف چرخّندو ً کً ىطيئن ىی شدو شيار داشتً ک
ٌ ست  .دیشب بًَ دادٌ اشتبا

حيید یک محظُ ًٍ نگاٍش از ىا کُ تنَا نیيکِت خامِی حیاط رِ اشغال کردٌ بّدیً 
ً ٍاو گرد شدٌ، فحش زیر مبی . کندٌ نيی شد مبخند پرىعنی بًَ زد کُ از فرط تعجب چش

 .بَش دادو ِ رِ گرفتً
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 .کيی نگذشت کُ صداش رِ از باال سرىّن شنیدو

ُ ش...زیاد ىامی نیست...خینی ٍّاشّ داری-   .خّدتّ نکش ِاس

 .آٌ پرسّز عاطفُ عرش خدا رِ ًٍ بُ مرز درىی آِرد. ىخاطبش ٍرىز بّد

 .ٍرىز خّنسرد پّزخندی بُ سرتاپاش زد کُ ىطيئنًا یک جای سامً تّ بدنش نياندٌ نبّد

جدی؟ ىی خّای بگی اِنای دیگُ بَتر بّدن؟ یا شایدو زن جدیدت؟ ىی خّای بدٌ - 
 .اىتحانش کنً

حيید بُ سيتش خیز برداشت کُ دِبارٌ با تذکر سرباز الل شدٌ ایستاد؛ اىا ٍنّز ًٍ 
ُ ش رِی ىا زِو بّد خینی دِست داشت نسبت ىن ِ ٍرىز با عاطفُ رِ . نگاٌ خصيان

ُ خاطِر ٍيین خینی راحت . ِاقعًا فکر ىی کرد عاطفُ بی کس ِ کار شدٌ...بدِنُ شاید ب
ُ ش بی ارزش شد ٌ ش بَش بَا ىی دادن ِ . قید زندگیش رِ زد ِ عاطفُ ِاس اگر خانّاد

حيایتشّن رِ داشت، آدىی ىحه حيید بُ خّدش اجازٌ نيی داد تا در حد یک زن 
 .خیابانی باٍاش برخّرد کنُ

 .باالخرٌ اِىد- 

آژند خینی . رد نگاٍش رِ گرفتیً. با این حرف ایستاد ِ بُ درب ِرِدی خیرٌ شد
 .خّنسرد با مبخند پَنی بُ رِی چَرٌ، بُ این سيت ىی اِىد

 .بُ ساعت ىچیش اشارٌ کرد؛ یعنی زیاد دیر نکردٌ

ٌ ی این ىرد ٍيیشُ پر از آراىش ِ خندٌ بّد . زیاد شناختی نسبت بَش نداشتً. چَر
ُ خاطِر تنظیً سندٍا یا  دیدارٍاىّن بُ زِر بُ چند جنسُ ىی رسید کُ اِن ًٍ بیشتر ب

ُ ی معنتی ىی شد، بّد  .ِصیت ناىُ یا ٍرچیزی کُ ىرتبط بُ این نقش
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ریش ٍای کّتاٌ با ىٍّایی پرپشت کُ حاال کاىالً سفید شدٌ بّدن، جزِی از جذابیتش 
ٌ ای داشت. در این سن ِ سال بّد ٌ ش ِ . برعکس پدر، ظاٍر شاد ِ سرزند ٍیکه ِرزید

ىن با این ىرد حرف ٍا داشتً، ٍنّز . قاىت راستش ًٍ نشان ىی داد ٍنّز ِرزش ىی کنُ
 .ًٍ باِرو نيی شد ًٍ ِکیه پدر باشُ ًٍ تیيّرخان

بُ ِضّح از دیدنً کناِر ٍرىز . ِقتی کاىه داخه شد ایستادو. ٍنّز ىتّجُ ىا نشدٌ بّد
ُ ای سرجاش بَت زدٌ خیرٌ بُ ىن ایستاد برای کيی تسنط، . جا خّرد تا جایی کُ محظ

 .دست دِر دٍانش کشید ِ دِبارٌ با مبخند آراىش بخشی بُ سيتيّن قدو برداشت

 :ٍرىز زیر مب گفت

 ىی شناسدت؟- 

 .ِکیه آقای کَکشان بّدن... بنُ- 

اصالً تعجب یا ِاکنشی نشان نداد بُ غیر از آٍاِن کّتاٍی کُ چیزی جز این برداشت 
این شِک ىن رِ نسبت بُ اژند بیشتر کرد کُ چرا باید ِکیه . خبر داشتُ...نيی شد

ُ ایش ! آریایی ٍا باشُ، در صّرتی کُ ٍيیشُ بدشّن رِ ىی گفت حتيا این تعجب محظ
ُ خاطِر ترس از برىال شدن ِاقعیت بّدٌ  .تنَا کسی کُ خبر از این راز داشت...ًٍ ب

ٌ ای بُ ىن گفت. ىقابنيّن ایستاد  :بدِن سالو ِ عنیکی بالفاصنُ با نگاٌ خیر

 اتفاقی افتادٌ؟- 

 .ٍرىز بُ جای ىن سریع پاسخ داد

 ...یُ ىشکنی پیش اِىدٌ آژند- 

ُ ای راٍنياییش کرد تا خصّصی صحبت کنن آژند ًٍ رِ بُ ىن . با این حرف بُ گّش
 .فعالً گفت ِ ٍيراٍش رفت
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با این کُ ازىّن فاصنُ گرفتن؛ اىا دید کاىه بَشّن داشتیً ِ تقریبا حرف ٍاشّن رِ ًٍ 
ُ ی باز رفت ِ آىد کيتر بّد. ىی شنیدیً ٍرىز آٍستُ . بُ خصّص این کُ در ىحّط

پشتش بُ ىن بّد؛ اىا آژند دقیقًا رِبُ ىن ایستادٌ . شرِع بُ تّضیح دادن ىاجرا کرد
 .بّد

ُ ٍای جعنی، از  یاد آخرین باری افتادو کُ ٍيراٌ پدر بُ خّنُ باغ اِىد تا برای شناسناى
. ٍيان رِز بّد کُ پدر تاکید کرد حتيا باید بُ عيارت برو. ىن ِ ىَرِ عکس بگیرٌ

اِن ىّقع خینی بیشتر بُ خّدش رسیدٌ بّد، عطر تندش از چند فرسنگی ىشخص بّد؛ 
 .اىا حاال خینی ىعيّمی بُ نظر ىی رسید

دِبارٌ با چک کردن گّشیً نفسی گرفتً ِ آخرین تیِر خالص رِ . کناِر عاطفُ نشستً
 .ىختصر طّری کُ کنجکاِ بشُ پیاو دادو. برای جّاب دادنش زدو

 .آژند اِىد- 

بی حّاس آخی گفتً ِ بُ طرفش . عاطفُ با آرنجش بُ پَنّو ضربُ زد. سند شد
 .چرخیدو

 .سّراخ شد...چتُ بابا- 

ُ رِ بّد ً ٍاش ریز ِ شکار نگاٍش بُ رِب  .چش

 این آژندِ از ِکی ىی شناسی؟- 

 ...در حد شناخت یُ ِکیه- 

بی ىعطنی بازش . ترفندو گرفت. مبخند زدو. صدای زنگ پیاىً بنند شد. آٍانی گفت
 .کردو

 آژند اِن جاست؟- 
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ُ ای ! جّابً این شد. از صبح کنی پیاو برای تّجیُ کارو دادٌ بّدو! ٍيین...ِارفتً بن
 .فرستادو

ٌ ٍاش حس خّبی ندارو-   .ببین چُ جّری نگاٍت ىی کنُ...از نگا

با دیدن اسً ىخاطب . بالفاصنُ صدای ىنّدی گّشیش بنند شد. بُ سيت آژند چرخیدو
ٌ ش رِی بینیش تا ىبادا . ِاِیالیی رِ بُ ٍرىز گفت ِ جّاب داد از دمَرٌ ِ انگشت اشار

 .صدای ٍرىز بنند بشُ، حدس ىی زدو کی پشت خط باشُ

 :حّاسً رِ بُ گّشیً دادو ِ بُ عاطفُ گفتً

 .بُ ىن نگاٌ نيی کرد- 

 .پیاو دادو

 بُ تیيّرخان گفتی، نُ؟- 

 یعنی نفَيیدی؟: عاطفُ

 .بی حّاس نچی گفتً

تقصیر خّدت نیست، اِن قدر بابات چشً ِ گّش بستُ بارت آِردٌ کُ نيی فَيی دِر - 
 .ِ برت چی ىی گذرٌ

 :سر باال بردو ِ با مبخنِد ىحّی گفتً

 .خجامت بکش عاطفُ! آژند ًٍ سن پدرىُ- 

ٌ ای بًَ رفت ً غر  .صدای پیاىً بنند شد. چش

 !االن باید شرکت باشُ نُ اِن جا- 
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ُ خّد از پیاىش گرد شد ً ٍاو خّدب نيی دِنستً . ىن فقط یک دستی زدٌ بّدو. چش
 .بخندو یا سرو رِ بُ دیّار بکّبً

 !حداقه انکار کن- 

 .شکنک خندٌ گذاشتً ِ فرستادو

 ...رسيًا داشت تّ رِ ىی خّرد- 

 .چشيی گرد کردو

 .تّ اگر ادو شناس بّدی کُ االن جات این جا نبّد...عاطفُ بس کن- 

ً ٍاش بُ آنی پرغصُ شد ُ و رِ گرفت ِ چش  .کنای

 .خاصیت عشق ٍيینُ...ىن کر ِ کّر شدو- 

... - 

ِمی این قدر تنَایی کشیدو ِ با آدىای جّرِاجّر کار کردو کُ بفَيً ٍر ىردی با چُ - 
 .نیتی نزدیکً ىیشُ

 :مبی کج کردو ِ بُ تيسخر گفتً

ُ ت بُ ٍرىزو از رِی شناختُ-  ٌ ٍای عاشقان  !حتيا نگا

حاضرو باٍات شرط ببندو تا حاال ىخ ...نخ ىیدٌ؛ ِمی بُ ىّقعش پس ىی کشُ گنبرگ- 
 .یُ نفرو نزدٌ، چُ برسُ پاش بُ تختش باز بشُ

 .چنان تعریف ىی کرد کُ انگار یک کشف بزرگ کردٌ. از طرز صحبت کردنش خندیدو

 .زیاد دمتّ صابّن نزن...چّن زن دارٌ- 
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 .تند سری بُ نَی تکان داد

ىطيئنًا تياو حرف ٍاییً کُ در ىّردش ىی زدی ٍیچ کدِو ...نُ این دمینش نیست- 
 .ببین کی بَت گفتً...ِاقعیت ندارٌ

بی اختیار پیاو ...خّدو ًٍ بُ رفتارٍای ٍرىز شک کردٌ بّدو؛ اىا. سّامی نگاٍش کردو
 .حس ىی کردو تنَا آدىی کُ بی طرف ِ صادقانُ ىی تّنست جّاب بدٌ اِنُ. دادو

 حقیقت دارٌ؟...ٍیزٌ...حرف ٍایی کُ درىّرد ٍرىز ىی زنن، این کُ زن بازٌ- 

عاطفُ ًٍ کنجکاِ سرش رِ تا آخرین حد تّ گّشی خً کرد ِ ىنتظر پیاو . جّاب نداد
 .دِبارٌ زدو. شد

 ِاقعًا چنین آدىیُ؟- 

ً کً ٍردِ نااىید دِبارٌ سرجاىّن نشستیً جّاب داد  .بعِد چند دقیقُ کُ ک

 .نُ- 

ٌ ٍا بُ سيتيّن  ُ ی نگا عاطفُ از خّشحامِی درستِی حدسش، جیغ کّتاٍی زد کُ ٍي
ٌ ی ِحشتناکی بَش رفت ِ دِبارٌ ىشغّل صحبت شد؛ اىا ىن . چرخید ً غر ٍرىز چش

ُ ای بُ بازِو زد ِ . دِست داشتً از این طرز جّاب دادن جیغ بکشً عاطفُ دِبارٌ ضرب
 :پرکنایُ گفت

 .این یکی کُ عامی بّد...حاال ببینً این آقا فرزادت چی از آب در ىیاد- 

صدای سرباز کُ فاىینی ٍرىز ِ حيید رِ . ٍرىز رِ ىی گفت، بُ شّخیش مبخند کجی زدو
ٌ ی ٍرىز بنند . ىی گفت بنند شد تا ٍرچُ سریع تر بُ سامن بیان ىن ِ عاطفُ ًٍ با اشار

قبه از تحّیه گّشی ٍا، نگاًٍ بُ آخرین پیاو . شدیً تا ٍيراٍشّن بُ داخه بریً
 .ارسامی خشک شد ِ ناخّاستُ تياو دل نگرانیً فرِکش کرد
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 .فقط با ٍرىز برگرد- 

*** 

صدای نفس ٍای عصبیش از فاصنُ چند ىتری صندمی ٍا ًٍ بُ ِاضحی چند ىینی ىتری 
 .شنیدٌ ىی شد ِ فضای سنگین اتاق رِ ناىطنّب ترکردٌ بّد

ُ رِىّن رِ پر کردٌ بّدن؛ ٍر چند دقیقُ یک بار  عاطفُ ِ حيید کُ دِ صندمی فنزی رِب
این ِسط تنَا . ناسزایی زیر مب بُ ًٍ حّامُ ىی دادن تا سرِان سراغ اصه ىطنب برٌ

ٍرىز بّد کُ بُ حيایت از عاطفُ، نگاٌ غضبناکش از حيید حتی در این اتاق ًٍ کندٌ 
 .نيی شد ِ ىن در کنارش فقط بُ این ٍرج ِ ىرج گّش ىی دادو

سرِان ًٍ با . آژند ًٍ از بی جایی نزدیک دِر اتاق ایستادٌ بّد ِ شرح ىاجرا ىی داد
تذکر ٍایی کُ ىداو بُ این سُ نفر بی قرار ىی داد، دست ِ پا شکستُ حرف ٍاش رِ ُنت 

از ظاٍر جّان ِ خّاب آمّدش ىشخص بّد کُ دِست دارٌ ٍرچُ . برداری ىی کرد
ِر ىا رِ کً کنُ تا یک چرت حسابی بزنُ  !سریع تر شا

بعِد تّضیحات ىفصه آژند، خینی یک دفعُ ِ ىچ گیرانُ رِ بُ ىن کُ از بدِ ِرِد فقط 
 :شنّندٌ بّدو گفت

 خانً شيا چرا این جایید؟- 

نگاًٍ بین عاطفُ ِ . خب کاىالً حضّر ىن بی دمیه بّد ِ ىنتظر چنین سّامی ًٍ بّدو
 :ٍرىز چرخید ِ بدِن شک ِ تردید حقیقت رِ گفتً

 .فقط دِست خانً خنینی ٍستً- 

 .ٍرىز بی تفاِت پا رِ پا انداخت ِ پشت بندش اضافُ کرد

 .خانً گنبرگ کَکشان...ٍيسرو ٍستن- 
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ُ ی جّش رسید سخت بّد ...نفسً تّ سینُ حبس شد؛ دىای بدنً بُ یک بارٌ بُ نقط
درعین ِاقعیت؛ یک حقیقت کذب ِ !...ٍيسرو؛ گنبرگ کَکشان...شنیدن این اسً
 .غیرقابه  باِر بّد

ىی فَيیدو ٍرىز بی ىنظّر این نسبت رِ دادٌ تا حضّرش رِ تّجیُ کنُ؛ اىا دمً شدید 
برای این ىَربانی سّخت؛ حقش یک ٍيسر اشتباٍی یا بّدن اسيش تّ یک شناسناىُ 

 .جعنی نبّد

ناخّاستُ نگاًٍ بُ سيت آژند کشیدٌ شد کُ بُ خّبی ىن رِ ىی شناخت ِ حتی تياو 
 .ىراحه این درِغ بزرگ رِ ترتیب دادٌ بّد

با آراىش چشً رِ ًٍ فشرد تا خیامً رِ . سنگینی نگاٍش یک محظُ ًٍ کً نيی شد
شاید این سنگینِی نگاٌ بُ قدری بّد کُ تازٌ پی بُ . بی دمیه ترسً بیشتر شد. راحت کنُ

ُ ای نگاٍی کُ از ...حرف ٍای عاطفُ بردو؛ اىا نُ بُ تایید از نظر داشتن یا حس عاشقان
 .تعبیر ىن خارج بّد

 .بُ جانیُ نکشید کُ اخً کردٌ سر چرخّندو ِ حّاسً رِ تياىا بُ صحبت ٍای ٍرىز دادو

از فرٍنگ ِ ىّقعیت اجتياعیش ىی گفت کُ این چنین دعّاٍا در شانش نیست؛ اىا 
بعِد اتياو حرف ٍاش، با مبخنِد ىحّی چرخید رِ بُ ىن ِ اداىُ . ىجبّر بُ دفاع شدٌ

 :داد

 !فقط ٍدفً کيک بُ دِست ٍيسرو بّد- 

ٌ ی ٍرىز شد برق نگاٍش بُ راحتی از صد ...این بار آژند با یک پّزخند پررنگ خیر
ٌ و ...فرسخی حس ىی شد ُ گری شیطانی کُ بُ صدو جانیُ، از نگاٌ خیر پر از شرارت ِ فتن

 .بُ آراىش بی ٍيتایی تبدیه شد
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این فقط یک حس درِنی ِ »از درِن بی اختیار مرز کردو؛ اىا گیج بُ خّدو تشر زدو 
ُ ست ِ زیادی بُ اىین پدر بدبین شدو  !«بی جباتُ کُ ىنشا اِن حرف ٍای بی سرِتُ عاطف

 :سرِان رِ بُ حيید کُ حاال تً ىظنّىی گرفتُ بّد گفت

 شيا حرفی نداری؟- 

... - 

 ىی دِنید االن بُ جرو بُ زِر ِارد شدن بُ ىنزل خانً خنینی بازداشت ىیشید؟- 

ُ جا شد ِ طنبکار گفت  :حيید بالفاصنُ ىضطرب سر جاش جاب

 .یُ جای سامً تّ بدنً نيّندٌ...ىدعی ىنً- 

ُ ی مبش اشارٌ کرد  .بُ زخً گّش

 :عاطفُ ًٍ دِرگرفتُ جدی ِ قاطع رِ بُ سرِان گفت

 .ىن از شکایتً نيی گذرو جناب سرِان- 

 :ٍرىز ًٍ شيردٌ شيردٌ اداىُ داد

شيا بّدی داغ نيی کردی !... ىی خّاد بچُ رِ ببرٌ!... اِىدٌ بُ زِر ِارد خّنُ شدٌ- 
 جناب سرِان؟

 :آژند ىا بین این بگّ ىگٍّا قدىی بُ جنّ برداشت ِ گفت

آقای آریایی قبه از اِىدن بُ این جا بُ ىن یُ پیشنَادی دادن؛ از نظر قانّنی کُ - 
 .ىشکنی نیست
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ٌ ای از سرِان، . ٍيُ سرتاپاگّش بُ سيتش چرخیدن تا اداىُ بدٌ ٍرىز بی تّجُ با اجاز
 :رِ بُ حيید گفت

 چند ىی گیری ِاسُ ٍيیشُ کنار بکشی؟- 

*** 

ٌ ای آب، یک بند سرپا ایستادٌ بّدو. قدرت بدنیً رِ بُ تحنیه بّد . از صبح دریغ از ذر
ٍنّز ًٍ صدای . چشً رِی ًٍ از خستگی فشردو. سرو رِ بُ طرف آسيان بنند کردو

ُ ی عاطفُ ًٍ بیشتر جّ حاکً . جرِ بححشّن سر نرخ آینین تياىی نداشت صدای گری
ناباِرانُ ٍر چند دقیقُ یک بار حيیدی ىی گفت کُ نرخ . حیاط کالنتری رِ تشدید ىی کرد

از اِل . ٍنّز تّ بَت بّد کُ بُ راحتی سر پّل دخترش رِ بخشیدٌ. باال پایین ىی کرد
نگاًٍ رِ بُ سيت . آٍی کشیدو. ًٍ ىعنّو بّد قصد ِ نیتی بُ غیر از حس پدری دارٌ

غافه از حّاسش، . ىاىّری سّق دادو کُ کالفُ از طرف سرِان ىسئّل حفظ آراىش بّد
ً خیز شد کُ بی اختیار بُ سيتش دِیدو ِ از کتش گرفتُ بُ  ٍرىز بُ سيت حيید نی

 .عقب ٍنش دادو

 .بیا این جا...ٍرىز بس کن- 

ً ٍای گرد شدٌ بُ طرفً چرخیدن؛ اىا ٍرىز  بُ یک بارٌ ٍيُ ىتعجب سکّت کردٌ با چش
 .آراو شدٌ ىحه پسرٍای حرف گّش کن کشیدٌ شد تا ٍيراًٍ بشُ

ُ ای از حیاط کُ کيی خنّت تر بّد رفتیً  .بُ گّش

 .بی ىعطنی بَش تّپیدو

 ىعنّو ٍست چیکار ىی کنی ؟ ىی خّای پّل بدی حق پدریشّ ادا نکنُ؟- 

... - 
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 چّنُ عً ىی زنید؟- 

ً ٍای غرق خّنش دِدِ ىی زد نفسی گرفت ِ با برداشتن کالٌ، خیرٌ تّ عيق . چش
ً ٍاو گفت  :چش

ُ ش نيی ىّنُ-   .چند رِز دیگُ کُ بزرگ شد، چیزی جز شرىندگی ِاس

 !در عّض پدرشّ دارٌ- 

 :پّزخند صداداری زد ِ آٍستُ پرغیظ گفت

ىی رسیدٌ یا ىادرت  (ٍّسش)تّ خّدت اگر رِزی بفَيی پدرت فقط بُ زیرشکيش- 
ُ شیشُ داشتُ، بازو حاضری یتیً باشی یا بگی پدر ِ ىادر دارو؟  نرى

حتی جّابش برای ىنی کُ ٍيیشُ حيایت پدر رِ داشتً سخت بّد؛ اىا ىن . الل شدو
ِِ یتیً بّدو ِ ىطيئنا فکرش برای چندسال بی خّابی ِ عذاب کافی بّد  .االن ىَر

 .ٍیچ ِقت دست از پا خطا نکردٌ...عاطفُ زن نجیبیُ- 

 .سری بُ تایید تکان داد

ُ ت باز کنً-   !نيی تّنً بیشتر از این ِاس

... - 

ُ ی خّدشً ابزاریُ-  چُ برسُ بُ زنایی کُ راٍّ ِاسُ چنین ىردایی ...نگاٌ اِن ىرد بُ بچ
نيی ذارو آینین سرگذشتش یکی ...حتی بَش برنخّرد پیشنَاد پّل دادو...راحت کردن

 .ىحه اِن زنا بشُ

ُ ِار ِ با اندٌِ ِافری گفت ُ ی آخرش رِ زىزى  :دو ِ بازدو عيیقی کشید ِ اداىُ داد. جين

ٌ شً آشتی کنُ...بذار شرش کً بشُ-   .شاید این جّری با خانّاد
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بی تّجُ بُ ىن کُ حتی تّان جً خّردن از سِر جاو رِ نداشتً بُ سيت عاطفُ ِ حيید 
 .رفت

دمً ىی خّاست در این سن ِ سال از آدو ٍای اطرافً بیشتر شناخت داشتُ باشً تا بُ 
ٌ ی خّدو نباشُ ٍنّز ًٍ ٍضً حرف ٍاش سخت . ىّقعش خنجری بر گنّی زخً خّرد

نيی تّنستً درک کنً چنین پدر ِ ىادرٍایی ِجّد داشتُ باشن ِ رِحشّن بُ . بّد
 .راحتی با شیطان گرٌ خّردٌ باشُ

 .این پّال برای ٍرىز چیزی نیست...نگران نباش گنبرگ جان- 

ُ و . یک محظُ از نزدیکی زیادش ِ صدای زىختش از جا پریدو ُ ی سین دست رِی قفس
 .گذاشتً ِ کيی عقب ایستادو

ٌ ش بّد  .مبخنِد ىحّی رِی چَر

 .نيی خّاستً بترسّنيت- 

نگاٌ جدی ِ ىستقیيً رِ بُ . سعی کردو خینی زِد بُ خّدو ِ احساسً ىسنط بشً
ً ٍای پرىعنیش دِختً ِ با مبخند حرص دراری گفتً  :چش

 برای شيا ًٍ نباید این پّال چیزی باشُ، درستُ؟- 

... - 

ُ شّنً پّمدار-   !ىّکالی جّرِاجّر، ٍي

 .ىکحی کردو

 فقط قیيت از پشت خنجر زدن تّ بازاِر شيا چندٌ؟- 
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مبخند داشت ِ ...ىرد سن ِ سال دار ىقابنً حتی یک ِاکنش سطحی ًٍ نشان نداد
 .حرصً گرفت. از یک ِکیه زبدٌ، غیر از این ًٍ انتظاری نيی رفت. آراىش

 .رک ِ راست حرفتّ بزن- 

 پدر ىی دِنست ِکیه تیيّرو ٍستی؟ فقط نيی دِنً چرا ٍر بار بدشّ ىی گفتی؟- 

ُ ىّ انجاو دادو ِ ىیدو...قانّن، رفیق ِ دشين نيی شناسُ دختِر جّان-   .ىنً ِظیف

 :یک محظُ ىکخ کرد ِ قبه از ٍر عکس امعينی از جانب ىن، مبخند زدٌ اداىُ داد

ٌ ی این بازی ًٍ برای ىن فرقی ندارٌ کیُ، ىًَ ىنً کُ انتخاب ىی کنً-   .برند

 .با ابرٍِای درًٍ شدٌ، پّزخند پررنگی زدو

ٌ ی آریایی ٍا ىربّط -  این ِظیفُ بُ بزرگ کردن تیيّرخان یا رفاقت چندسامُ با خانّاد
 ىیشُ؟

ً ٍاش بُ شادی جيع شد اژند خینی . دستً انداختُ بّد. چین ِ چرِک ٍای کناِر چش
خّب ىی دِنست ىن دختری ٍستً کُ تازٌ سر از اجتياع برای درک آدو ٍای اطراف 

این سّال ٍا ِ . این پذیرش برای ىن سال ٍاست خینی سخت ِ دردناک بّد. درآِردو
ُ ش ىحسّب ىی شد ٍر چقدر ًٍ جدی ِ ىصيً . جّاب ٍا ًٍ بُ نّعی تفریحی ِاس

 .برخّرد ىی کردو باز ًٍ بی فایدٌ بّد

 بَت کُ سخت نيی گذرٌ؟ تیيّر اذیتت نيی کنُ؟- 

تياو اطالعاتش ىربّط بُ . حدس ىی زدو چیزی از شرط ِ شرِط ٍای تاج امينّک ندِنُ
ُ ی حساب شدٌ از جانب خّدش ِ پدر بّد کُ ىن فقط چند ىاٌ در عيارت کنار  یک نقش

ٌ ش بّد...ىَرِ باشً ُ ریزی حساب شد  .بُ غیر از رفتنً کُ بی اطالع این برناى
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ُ ای رِ نيایان  ناخّاستُ از حرص ِجّدیً، با محنی کُ خّشحامی زیرپّستی ِ عشق محظ
 :ىی کرد، دستی در ٍّا تکان دادٌ گفتً

ُ چیز تيّو...اتفاقًا ىرد خینی شریف ِ خّبیُ-  بدو نيیاد کيی بیشتر . ىَربّن ِ ٍي
 ...ىّندگار باشً، بعدشً

 :از خجامت مب گزیدٌ نگاٌ دزدیدو؛ طّری کُ اصالً ىخاطبً نیست، بق کردٌ زىزىُ کردو

 .بعدشً ىن ىی ىّنً ِ دمتنگی- 

بی دمیه از قرىزی ...ىن دقیقًا ىصداق بارز ىردو آزاری بّدو. تّ دمً  ٍای ٍای خندیدو
بًَ جابت شدٌ . صّرتش کُ تازٌ بعِد چند دقیقُ ىکاميُ ِاکنش نشان داد، مذت ىی بردو

ُ خاطِر پّل دو از رفاقت ىی زدٌ ٍرچند کاش بعدٍا بُ . بّد این ىرد دِست پدر نبّدٌ ِ ب
 .ٍيین استدالل سادٌ ختً ىی شد

 .دیر یا زِد برىی گردی بُ جایگاٌ اصنیت...سعی کن زیاد عادت نکنی- 

 .صدای ٍرىز نذاشت جّابی داشتُ باشً ِ بُ یک پّزخند صدادار اکتفا کردو

 :ىقابنيّن ایستاد ِ آشفتُ دست بین ىٍّای پرپشتش کشید ِ گفت

فقط ىی خّاو حضانت کاىه بگیری . برِ کارای قانّنیشّ بکن، سِر پّنصدتا کنار اِىدیً- 
 .کُ بعد زیر ٍيُ چیز نزنُ

ً نگاٍی بُ سيت حيید رفت« خیامت راحت باشُ»آژند   .ای گفت ِ بدِن حتی نی

 :بَش برخّردٌ بّد بُ درکی مب زدو ِ رِ بُ ٍرىز گفتً

ىن ىی شناسيش، اگر ىجبّر نبّد ٍیچ ِقت ازت قبّل ...عاطفُ تا آخر ىدیّنت ىیشُ- 
 .نيی کرد
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 .نفس آٌ ىانندی کشید. محنش بی نَایت غيگین شد

شاید تنَا کسی کُ آینینّ خّب ىی فَيُ ...ىن برای ىدیّن شدن کسی این کار رِ نکردو- 
ُ شّ حرِو خّشیاش کنُ...ىنً  .نبّد پدر خینی بَتر از پدریُ کُ زنّ بچ

... - 

حاال کُ یُ ىادر خّب دارٌ بذار ...نيی خّاستً یُ عير از اسً پدرش خجامت بکشُ- 
 .راحت ىادریشّ بکنُ

ٌ اش شدو ٌ رِ ِ بچُ . ىات ِ ىبَّت شدٌ، پرسّال خیر در ذٍنً فقط تصّیر یک ىرِد خند
 .بُ بغه نقش بست

 .بُ زِر نجّا کردو؛ اىا شنید

 پدِر تّ ًٍ؟- 

ُ شً-  تّ ذٍنً یُ آدو قّی ِ ...ٍیچ تصّیر درستی ازش ندارو، فقط ىی دِنً شبی
 .ىحکيُ

دِست داشتً از این محن حسرت بارش بُ آغّش بکشيش ِ ىحه یک ىادر دمداریش 
 .غیرقابه باِر بّد...این محن ىتاجر کُ تّ رِیا بیان ىی کرد. بدو

 ...ىادرىً...بعِد رفتنش، پدر ِاقعیً یُ نّجِّن شد کُ االن دنیاىً پاش ىیدو- 

 .نفسی گرفتُ صّرتش چین عيیقی از خشً افتاد

 االن کجان؟ ىردن؟- 

 :استّار ِ جدی شدٌ گفت. مبخند بی نَایت تنخی جّابً شد ِ بی جّاب چرخید

 .باید زِدتر تّ رِ بُ عيارت برسّنً...کاراشّ آژند ىی کنُ- 
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 .قدو برداشتُ داد کشید

 .تّ ىاشین ىنتظرو...با دِستت بیا- 

*** 

 بخش ٍشتً

 (...)بانک

ُ ی فرِش  ریال20000000: پایان

ٌ و بُ سّزش افتاد ِ باالجبار . اخً غنیظی کردو از شدت عصبانیت خّندن این پیاو، ىعد
ٌ ی غذا رِ رِی ىیز کشیدو بی ىیه چند قاشق برای رفع ىعدٌ دردو . ظرف دست خّرد

چند ساعت از سفارشش ىی گذشت، حاال کبابش طيع گّشت . طعً زٍر ىی داد. خّردو
ُ ٍای پشيی آفتاب خّردٌ بُ زِر چند مقيُ پایین . فریز شدٌ ىی داد ِ برنجش بّی کیس

ً نگاٍی بُ پیاىی کُ ىحه یک سینی ىحکً تّ گّشً خّردٌ بّد کردو. فرستادو . دِبارٌ نی
 !خدا بُ دادش برسُ اگر باز قصد دِر زدن ىن رِ داشتُ باشُ

 .گّشی رِ پرت کردٌ، تکیُ بُ صندمی خیرٌ بُ سقف، آٌ کشیدو

ٌ حنی برای رفع این کسنی پیدا ىی کردو خینی ِقتُ احساس ...باید تّ زندگیً بُ دنبال را
 .پیرىردٍای تنَای رِی نیيکت ٍای پارک بًَ دست دادٌ بّد

ٌ ای گرفتُ بّد ُ ٍای . تياو زندگیً ریتً یک نّاخت خستُ کنند ً نگاٌ بی رىقی بُ پّش نی
ٌ ی از ًٍ پاشیدٌ باشً؟ . زیر دستً کردو تا چند سال آیندٌ باید ىسئّل ارث یک خانّاد

خینی راحت با !...اِن ًٍ ٍربار مطف ىی کرد ِ ىنتش رِ ىی ذاشت کُ کاری نيی کنً
 !خراب کردن زندگیً زندگی ىی کرد
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نيی دِنً چند بَار رِ پشت سر ...شيارش سال ٍای زندگیً ًٍ از دستً در رفتُ بّد
 رِزٍای زندگی ىن، ىگُ بَاری ًٍ داشت؟...گذاشتً

ٌ ی تنخش ىرِر ...از اِن رِز نحس پرامتياس از اِن رِزی کُ ٍر شب ِ ٍر بار خاطر
ُ ٍای زندگیً یخ تر از ٍر زىستانی شد چَار فصِه . دیگُ بَاری نبّد...ذٍنً ىی شد؛ محظ

 .زىستانِی ىن درعین سپیدی سیاٌ بّد

 .با درد فشردو. دست دِر گردن کشیدو

ٌ ی یک ىرد کُ بُ اسً ىرد بّدن ٍر  ُ ای طناِب دار بیشترٌ یا بغض سنگین شد درد محظ
ُ ش ىی کرد ِ بُ ىرِر جان ىی داد ِ بُ ىرِر  جانیُ، ٍر دقیقُ، ٍر ساعت بُ ىرِر خف

 ىی ىرد؟

ٌ ی ىتحرکی بّدو کُ برای بقیُ زندگی ىی کرد...چند سال زندگی نکردو . چند سال ىرد
آراىشی کُ خالصُ ىی شد بُ زیاد ...چند سامی رِح سرگردانی بّدو بُ دنبال آراىش

ً دار کُ آخرش ىنتَی بُ قدرت ىی شد ٌ ی اس حاال . شدن ىنک ٍای سّدآِر ِ چند پرِند
 .ًٍ ریسيان ٍای سیاٌ این زندگی بُ پّسیدگی رسیدن ِ از ٍر طرف پارٌ ىی شدن

یک خیاِل شیرین در عین زٍر بّدن، دِبارٌ پنج سال پیش رِ یادآِر ذٍن ...یک درد
ُ و کرد  .خست

 .پّزخند زدٌ خّدو رِ بیشتر رِی صندمی قدرتً کشیدو ِ چشً بستً

بُ قدری فکر ِ خیال داشتً ! عاشقيُ...از زىانی کُ یادو بّد عيُ تّ گّشً زىزىُ ىی کرد
ٌ ٍای عاشقانُ یا حس یک جنس ىخامف نداشتً  .کُ ٍیچ برداشتی از نگا

آخر رسیدو؛ ...تختُ گاز ىی رفتً تا بُ آنچُ کُ ىی خّاستً برسً...غرق کار بّدو ِ درس
 .اىا با یک رِح ىردٌ
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ُ ٍا ًٍ دمنشین تر ُ ٍا بیشتر شد ِ تّج ٍر مبخند یا ٍر تّجُ بایگانی قنبً ىی شد . زىزى
 !ِ حس ىی کردو ِاقعًا دِست داشتنی ٍست

ٌ ٍای جان فشانش رِ بی دمیه رد ىی کردو، حس  تا زىانی کُ ٍر خّاستگار یا خاطرخّا
ُ ٍا فقط حس حيایت بّد؛ حس یک پدر  .تينک داشتً، حسی کُ قبه از زىزى

ً کً پررنگ شد؛ این حسی کُ ٍیچ ِقت درکش نکردو نیازی کُ نُ . شاید سر نیاز بّد. ک
! از سر ٍّرىّن ٍای ىردانُ زندٌ ىی شد؛ نیازی کُ ٍر ىردی رِ بُ زندگی اىیدِار ىی کرد

 .نیازی کُ جدا از نقش تیيّرخان بّد

 .دِست داشتً عشقش رِ ِاسُ ٍيیشُ برای خّدو داشتُ باشً...حس خّبی بّد

ُ چیز جدی شد یک رِز عادی بُ جای ...خّاستگاریً ىحه بقیُ نبّد. خینی زِد ٍي
اِل قبّل نکرد ِ بعِد کنی تعارف کنارو جای . ىیکائیه قبّل کردو بُ دانشگاٌ برسّنيش

ً کالسی ٍاش قصد ! بدِن ٍیچ حرفی تا انتَای ىسیر...گرفت ِقتی ىعذب از نگاٌ ٍ
ً ٍای جسّر ِ  پیادٌ شدن داشت، بی ىقدىُ خینی جدی ِ ىحکً ىحه ٍيیشُ رِ بُ چش

 .«ىال ىنی»: پرغرِرش گفتً

! اِن ىّقع فکر ىی کردو تياو زیبایی ٍای عامً خالصُ شدٌ تّ دِتا چشً آبی درشت
ٌ ٍای بنند کُ با ٍر . صّرتش بی نقص ترین اجزا رِ داشت مب ٍای باریک ِ سرخ ِ ىژ

ً ٍاش ىی رقصیدن  .پیچ ِ تاب چش

خینی راحت دل ِ دین ٍر ىردی رِ سست ىی کرد ِ ىن از این ِاٍيُ داشتً کُ 
 .عشقش سًَ ىن نشُ

با تياو ! قرىزی پّستش رِ گذاشتً بُ حساب خجامت عشقی کُ عيُ ازش حرف ىی زد
کاش بعضی از حس ٍا کالس جبت ناىی داشت؛ اِن ىّقع ٍيُ با . پختگیً جّانی کردو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  448  

بعِد یک ٍفتُ جّاب ىحبتش رِ . چند تا جزٌِ، عشق ِ نفرت رِ تشخیص ىی دادن
 .تاج امينّک داد

ُ قدر برای زندگیيّن نقشُ داشتً ِ ذِق  .چ

دمً خّش شد دیگُ شب ٍا جایی ٍست کُ با خیال راحت ِ با آراىش سر رِی بامش 
اىید تّ زندگیً یک بارٌ . خّابی راحت ِ آسّدٌ کُ ٍيیشُ حسرتش رِ داشتً...ىی ذارو

جدا از تياو ...صبح ٍا با آراىش ِ ٍدف مذت بخشی تالش ىی کردو. جّالن داد
 .ٍدف ٍاو

خیال پردازی ىی کردو . حاال کسی بّد کُ از تُ دل دِستً داشتُ باشُ ِ بی ریا عاشقی کنُ
ٌ ای کُ ٍيیشُ ناىعنّو بّد  .ِ نقشُ ىی کشیدو برای آیند

ُ ای کُ ىادر بُ پدر ىی داد رِ بُ ىن ًٍ  فکر ىی کردو ٍنيا ىی تّنُ خّشبختی افسان
 .یا عاشقً کنُ...بدٌ

ىجامسی کُ ىی دِنست . بعِد رسيی کردن ناىزدیيّن، ىَيانی ٍای سرساو آِر شرِع شد
ُ ی دمش ٍيراٍش ىی شدو تا اعتراض یا غری نزنُ . باب ىذاق ىن نیست؛ اىا بُ خّاست

ُ گیر شدٌ بّد ِ عصبی از استرس عرِسی ِ خداحافظی با زندگی »عيُ ىی گفت . بَان
 .«تّ نرو تر باش ِ دل بُ دمش بدٌ...ىجردیُ کُ برای ٍر دختری عادیُ

ُ ش. ىن ًٍ ناراحتیش رِ نيی خّاستً تا دیرِز رسيی بّدیً ِ . ىی دِنستً سختُ ِاس
 .حرفی نيی زدیً؛ جز پر کردن حساب بانکیش، حاال باید نقش ٍيسری داشتُ باشً

ُ ای ترتیب . بی قید تّ ٍر ىَيانی شرکت ىی کرد ٍر ىاٌ تّ عيارت بُ جبران، ضیافت شبان
طّری ىن رِ باال بردٌ بّد . ىی داد ِ ٍر بار با فخر بُ ٍيُ ىن رِ ناىزدش ىعرفی ىی کرد

 .کُ باِرو شدٌ بّد ىردی ٍستً کُ ىی تّنُ خّشبختیش رِ تضيین کنُ
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 .ٍنيا خّد جَنً بّد...عذاب امَی ٍيین بّد. پّزخند صداداری زدو

بیشتر از ىن برای اِن شب تنخ . برای خرید مباس عرِس، ىزِنی نبّد کُ نرفتُ باشُ
 .تالش ىی کرد

ٍر بار با ِسّاس جنّی ىن مباس ٍای سفید پف داری ىی پّشید ِ نظرو رِ ىی خّاست 
 :ِ با خندٌ ىی گفت

 حاال عرِس رِیاٍات شدو؟- 

. بُ ىن...بُ عشقش ىی خندید. با داىن ٍای پرچین سفید چرخ ىی زد ِ ىی خندید
ُ قدر بد ىی درخشید ً ٍای آبی رِشنش چ  .چش

آخر با یک بـ ـّسُ رضایت بُ درآِردن مباس ىی داد ِ با ِسّاس سراغ بعدی ىی رفت ِ 
 .ٍربار تکرار ِ تکرار

ً ٍاش  ُ ای کُ بُ اسً زندگی ساختُ بّدو، تياو شد؛ از خّشحامی چش ِقتی ساخت خّن
ُ ی عشقيّنُ»:چراغّنی شدن ِ با ٍربار چیدن ِساینی ىی گفت  .«این جا خّن

 !بُ قدری خّشحال ِ شاد بّد کُ ٍیچ ِقت، ٍیچ کس نفَيید چرا اخرش این شد

ٌ ی تنخی زدو بعضی از خاطرات رِ باید چشً . چشً باز کردو ِ خیرٌ بُ سقف. تک خند
خّابی تنخ یا شیرین . باز ىرِر کرد تا باِرت بشُ ِاقعًا اتفاق افتادٌ ِ یک خّاب نبّدٌ

 .کُ بُ ىرِر پیرت ىی کرد

خینی راحت ىی تّنست احساساتش رِ پشت نقاب آبی رنگش پنَان ...بازیگر خّبی بّد
 .کنُ

 .بی قرار بنند شدو...دِبارٌ قنبً تیر ىحکيی کشید
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 .چُ آبرِریزی شد بَترین شب زندگیً...ٍنّز ًٍ صدای جیغ ٍاش ِاضح بّد

ٌ ٍای سرتاسری اتاقً دست بُ جیب ایستادو ِ بُ ىاشین ٍای  پّزخند زدو ِ ىقابه پنجر
چند نفرشّن اىید . پرتردد خیابان کُ ٍرکداو برای زِد رسیدن عجنُ داشتن خیرٌ شدو

ُ ای زِد رسیدن این قدر بّق ىی زدن ِ سبقت ىی گرفتن؟  بُ زندگی داشتن کُ برای دقیق
ُ چیز رِ بزنن؟ چند  ً دل دارن کُ حاضرن بُ خاطرش قید ٍي چند نفرشّن ٍيسفری ٍ

 نفرشّن ىسافرن کُ با رسیدن بُ ىقصد باید پیادٌ بشن؟

ِقتی پدر رفت ِ ىادر دق کرد، حکً یک ىسافری رِ ...ٍيیشُ ىسافر زندگیً بّدو
 .داشتً کُ فقط باید کار ىی کرد

ىسافری کُ شب بُ شب سقف باالی سرش ىحکً نبّد؛ ِمی خّدش باید ىحکً 
 .ىی ىّند تا گرگ ٍای اطرافش دندان تیز نکنن ِ تياو ٍست ِ نیستش رِ نبرن

ىسافری کُ ٍيیشُ با ترس ِ مرِز یک کابّس ٍيیشگی بُ خّاب ىی رفت تا رِزٍای 
ُ حساب کنُ...سیاٍش رِ از سر بگیرٌ  .تا بُ ىّقعش تسّی

فارغ از کٌّ بّدن یا ىسافری ...فارغ از پناٌ بّدن...اِن شب بعِد چند سال زندگی
 .خّشحال بّدو؛ از تُ دل...حکً یک ٍيسر رِ پیدا کردو...بی آشیانُ

فکر ىی کردو کسی رِ دارو کُ ِقتی خستُ ِکّفتُ از سر کار ىیاو با یک خستُ نباشی 
 .خندٌ رِ مب ٍاو ىیارٌ ِ تياو خستگی ٍاو رِ بُ جّن ىی خرٌ

رِیا ساختُ بّدو سال اِل با ٍيسرو تياو ىسافرت ٍا ِ تفریح ٍای دنیا رِ ىیرو ِ بعد 
طفنک تاج امينّک چُ . آرزِی ىادرش ًٍ بّد. صدای بچُ تّ که عيارت ىی پیچُ

ُ ىّن داشت؛ چُ سادٌ بُ خاطرش سکّت کردو ُ ٍا ِاس  .نقش
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. ىی دِنست عالقُ بُ بچُ دارو کُ با مجبازی نچی ىی گفت ِ اخً کردٌ ىعترض ىی شد
ُ ی خجامت نيی ذاشت زیاد بَش نزدیک بشً؛ ِقتی ًٍ کُ  تا اِن ىّقع ًٍ بُ بَان

 .حرف بچُ ىی شد فاصنُ ىی گرفت بُ قَر

ٍنّز ًٍ محن شیرین ِ نّازش دست ٍای کّچک آینین زیر پّستً جریان داشت ِ 
 .عجیب این حس رِ خفُ ىی کردو

ُ ٍاو شرِع شد. نفسی گرفتً کاش پیش ىَرِ بّدو تا دِبارٌ ىعجزٌ . نبض شقیق
فرصت نکردو دِبارٌ دارٍِاو رِ بگیرو ِ االن بُ شدت نیاز بُ کيی آراو بخش . ىی کرد
 .کاش تياو خاطرات تنخ با ىسکن آراو ىی شدن. داشتً

بدتر از شیّن ٍای ...ٍیچ ِقت صدای جیغ ٍای از تُ دل عرِسً از ذٍنً پاک نيی شد
ىادر برای نبّد پدر . جان سّز ىادر بّد ِقتی طناب دِِر گردِن پَِن پدر حنق آِیزکردن

 ...عزاداری ِ امتياس ىی کرد؛ اىا عرِس ىن

ُ ی قنبً کُ ىدت ٍاست چرکی شدٌ بّد، بُ دنبال پیپ ىحه . مب گزیدو با زخيی گّش
 .ىعتادٍا بُ سيت ىیز حينُ کردو

با درد خّدو رِ رِی ...بُ سرعت رِشنش کردو ِ پکی زدو...تنَا ىرًٍ تنَایی ٍاو بّد
خفُ کردو ...جیغ ٍا دِبارٌ تکرار شد...آًٍ رِ پشت دِدٍا خفُ کردو...صندمی پرت کردو

ُ ی ىادر ...صدای امتياس ٍای ىادر بّد...تا از این ناىردی فریاد نزنً صدای ضج
 .صدای جیغ بّد...بّد

 .چشً بستُ ىحکً پک ىی زدو ِ ىی شنیدو

ىی دِنست شیّن ٍای یک زن ىن رِ یاد چی ىیندازٌ؛ اىا . ىی دِنست از جیغ بدو ىیاد
 .قرارىّن خّشبختی بّد؛ ناىردی کرد. زجرکشً کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  452  

ُ ای ًٍ دیدٌ بّد؟ ُ ىگُ دنیای ىن غیر ناىردی چیِز دیگ ٍِ 

دِست ِ آشنا فرقی نيی کرد، . ٍرکسی کُ ىی شناختیً دعّت کردٌ بّدیً...آخر شب شد
 .ىًَ دیدن شادیيّن بّد

ُ ٍا شد، ىگس ٍای دِر شیرینی با  بعِد چند سال، بعد از اِن رسّایی بزرگ کُ تیتر رِزناى
جيعیتی بّد کُ برای دیدن این شادىانی . خرید دِبارٌ عيارت بّی پّل حس کردن

یک شب بی خیال گذشتُ برای خّدىّن خّش ...بزن بکّبی بّد...اِىدٌ بّدن
ٌ ترین مباس رِ انتخاب ...یک شب خِّد ِاقعیيّن بّدیً...بّدیً عرِسً با این کُ ساد

کردٌ بّد؛اىا باز ًٍ قشنگ ترین عرِس شدٌ بّد کُ با دمبری کردن از سر شب تا آخر 
عطر دل انگیزی پیچیدٌ ...سرتا سر باغ پر از گه بّد. شب نفس ىی گرفت ِ ىی خندید

باغ بَاری شدٌ بّد؛ اىا یک شبُ برای ٍيیشُ زىستان ...بّد تّ باغی کُ فقط درخت بّد
 .شد

ُ ىّن کردن ِ براىّن آرزِی خّشبختی ىی کردن  .ٍيُ بُ شادی بدرق

ٌ ٍاو بغض . پیپ عزیزو رِ ىحکً از خشً رِی ىیز پرت کردو...خندیدو ىا بین خند
ٌ ٍاش جیغ ىی کشید. کردو برای آراو . ساعت دِازدٌ شد. ىحه اِن کُ ىابین خند

 .کردنش ىی خّاستً بُ اغّش بکشيش؛ اىا ای کاش نفسش رِ ىی گرفتً

نگاٍش قرىز ...بُ قدری جیغ زد ِ نامُ کرد کُ ٍيُ ِحشت زدٌ تّ کاخ آرزٍِاو ریختن
یقین بردٌ بّدن بالیی سر تازٌ عرِسً آِردو کُ ...نگاٌ ٍيُ بُ ىن بدبینانُ بّد...بّد

زن ٍا ٍيراٍش ناآراىی ىی کردن ِ اشک . ىحه ىرغ سركندٌ ِحشت زدٌ بال ِ پر ىي زد
ُ ٍای چند سال قبه رِ بی رحيانُ . ىردٍا ىتاجر نگاٌ ىی کردن. ىی ریختن دِبارٌ صحن
 .تکرار کرد

 .صداش بیشتر اذیتً ىی کرد...ىی دِنست ىن بیزارو...چشً رِی ًٍ فشردو
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 .پّزخند پردردی زدو. بی قرار دِبارٌ بنند شدو ِ با ضرب رِی ىبه چرىیً نشستً

ُ طّری آراو شد؛ اىا از اِن رِز بُ بعد کارو شد دنبال دِای دردش گشتن . نفَيیدو چ
ُ ش کنُ پیش ٍر حکیيی ِ طبیبی جیغ راٌ ىی انداخت ِ اشک . نيی ذاشت کسی ىعاین

رىال ٍا ىی گفتن جنی شدٌ، زدٌ بُ سرش؛ بقیُ ًٍ تشخیص بستری . ىی ریخت
ىی دادن؛ ِمی ىگُ ىی شد زنت رِ با دست ٍای خّدت بستری کنی؟ اِن ًٍ دختری کُ 

ُ گیرِی ٍنيا بُ خّدش معنت ىی فرستاد . خّدت بزرگش کردٌ باشی تاج امينّک با ٍر گّش
رِز بُ رِز تنَا زن ٍای زندگیً بیيارتر ىی شدن ِ کاری از دستً . کُ ىادری نکردٌ

 .برنيی اِىد

شب بُ شب سر اِن ساعت معنتی تّ آغّش . باِر نيی کردو دیِّنُ شدٌ باشُ
 .ىی گرفتيش تا بین بازٍِاو بُ آراىش برسُ؛ اىا بدتر جنّن بَش دست ىی داد

نااىید از ٍيُ جا بُ دست ِ پای ٍرىزی افتادو . ٍرکاری از دستً برىی اِىد انجاو دادو
با ٍزار پارتی بازی ِ رشٌّ تّنستً سر یک ىاٌ ببرىش . کُ خّدش ًٍ کً غصُ نيی خّرد

 ...اِن جا بّد کُ فَيیدو. پیش بَترین رِانپزشک دنیا کُ ٍرىز ىعرفی کردٌ بّد

ُ ای کشیدو  .ٍيُ چیز از نفرت بّد...ٍيُ چیز تياو شد...نفس خست

 .کاىه رِی کاناپُ درازکشیدٌ پا رِ پا انداختً

ُ ی زندگی  بعضی اِقات این قدر گذشتُ پررنگ ىیشُ کُ آدو یادش ىیرٌ تّ کداو محظ
 .قرار گرفتُ

ً خیز شدٌ با کيی دست درازی گّشیً رِ از رِی ىیز برداشتً ِ دِبارٌ بُ حامت اِمً  نی
ٌ ٍا رِ یکی یکی باال پایین کردو تا رِی . برگشتً با رفتن تّ میست ىخاطب ٍاو شيار

 .حداقه با کيی حرف ىی تّنست آراىً کنُ...اسً ىَتاب ىکخ کنً
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اسيش پررنگ باالی صفحُ حک شد . ىابین پیدا کردن شيارٌ، زنگ پیاىً بنند شد
 .«ِراج»

ٌ ٍاش افتادو ِ مبخند زدو  .بی تعنه پیاىش رِ باز کردو. ناخّاستُ یاد خند

ُ خاطِر ىادرت-  ُ خاطِر تّ! نيیای عيارت؟ ب  .پاشّ بیا! از صبح با ٍيُ دعّا دارٌ ب

ُ قدر خّبُ کُ ىن رِ نيی شناخت ِ بُ دِر از ٍر ترس ِ مرزی صيیيی صحبت  چ
ُ چیز رِ کنارش فراىّش ...ىی کرد انگار فقط این چند شب بدِن ٍیچ ٍّیتی راحت ٍي

 .کردٌ بّدو

 .بی اختیار تّ گامریً رفتً ِ زِو تنَا عکس گّشیً شدو

ُ ی مبً نشست بی خیال حس ِ حال چند دقیقُ قبه، بی خیال . مبخند پررنگی گّش
ُ چیز رِ فراىّش کردو با تياو . سردردو، بی خیال گذشتُ، با دیدن یک عکس ٍي

ُ کنندٌ نبّد ٌ ٍای از تُ دمش پر از آراىش بّد. پرحرفیش ٍیچ ِقت خست  .خند

بّی عطر چای ىی داد یا ...یعنی زندگی ىن ًٍ رِزی بُ آراىی فضای اِن النُ ىی شد؟
ُ ٍاست ...بّی زندگی؟ ٌ ٍای یک بچُ شنیدٌ ىی شد؟ ٍرىز ًٍ عاشق بچ یا صدای خند

درک ىی کردو چرا راضی شدٌ سایُ یک پدر بی ىسئّمیت رِ . کُ برای آینین ٍيُ کار کرد
 .از زندگی آینین کً کنُ

اصال ًٍ بعد از اِىدن بُ شرکت بُ رِی خّدش نیاِرد کُ کنار ىَرِ دیدٌ شدٌ، خینی 
ىن ًٍ ترجیح دادو بذارو بُ ىّقعش ٍيُ چیز رِ از زبان . طبیعی بُ کارٍاش رسید

 .حداقه خیامً از بابت ٍرىز راحت بّد. خّدش بشنّو

کاش رِزی بّد از ىردانگی انصراف بدی تا زنانُ دنبال یک آغّش ...آٌ کشیدو بی رىق
 .اىن بگردی
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*** 

ُ ی کّتاٍی باز شد. چشً رِی ًٍ گذاشتً  .تازٌ پنک ٍاو سنگین شدٌ بّد کُ در با تق

ً نگاٍی ًٍ ىی دِنستً این ِقت شب کی ىی تّنُ باشُ با عزیزترینش دعّا . بدِن نی
کردٌ ِ حاال حاال آراو نيی گرفت ِ ىحه ىن شرکت رِ برای ىشغّل کردن ذٍن انتخاب 

برای ىن کُ ٍر بار بی تاجیربّد، انگار چَاردیّار این اتاق رِ برای ىرِر خاطرات . کردٌ بّد
 .ساختن

 .خّنُ نيیرین؟ ساعت دِازدًٍ رد کردٌ! ٍنّز کُ این جایین...تیيّرخان- 

. بَش قّل دادٌ بّدو ٍر شب بَش سربزنً. یاد پیاىک ىَرِ افتادو! ساعت دِازدٌ
ٌ ٍا با یادآِری گذشتُ . اىشب بُ که فراىّش کردٌ بّدو. پّفی کشیدو بررسی پرِند

بُ رِی خّدش ًٍ نیاِردٌ بّد؛ اىا عيیقًا . حّاسً رِ بُ که از این قّل پرت کردٌ بّد
 .حس ىی کردو پیاىش بی ربط بُ این قّل نبّدٌ

 .با ىکحی نشستً

 تّ خّدت چرا این جایی؟- 

ُ ی آشکاری قدىی بُ جنّ برداشت ُ پت ُ ای گً کرد ِ با تت  .دست ِ پاش رِ محظ

 .اِىدو ىشّرتی داشتُ باشً- 

ٌ ش بی نَایت خستُ ِ کالفُ بّد ً ٍای ىشکیش بُ شدت قرىز ِ خّاب آمّد . چَر چش
 :اصال حال درستی نداشتً؛ اىا بُ اجبار گفتً. بّد

 .بگّ ىی شنّو- 

ٌ ای رِ از تّ جیب کاپشنش درآِرد ِ ىقابنً رِی ىیز گذاشتA4یک برگُ   . پر شد
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ُ ی کَکشان-   .یُ سَاىدار عامی پیدا شدٌ ِاسُ کارخّن

 :اىیدِارانُ اداىُ داد

 .یعنی تنَا سَاىدار کُ تياو شرایط ىا رِ قبّل کردٌ- 

ُ ی ِرشکستُ ریسک نيی کرد کنجکاِ برگُ رِ . حق داشت، کسی برای یک کارخّن
ُ درد بخّری نداشت. برداشتً دست بُ . برگُ رِ تا زدو ِ رِی ىیز پرت کردو. اطالعات ب

 :سینُ گفتً

ُ قدر از این آقای کاٌِ ىامکی ىی دِنی؟-   چ

ً ٍاو پّفی کرد ً ٍای ىن ًٍ قرىز بّد . ىی دِنستً بُ چی فکر ىی کنُ. خیرٌ بُ چش چش
 .ِ سردردو ًٍ ٍر محظُ بدتر ىی شد

 :ٍيین طّر کُ بُ سيت کشّی ىیز ىی رفت گفت

ِمی بُ مطف ...فّق دیپنً حسابداری...تحصیالت آنچنانی ندارٌ ...یُ جِّن سی سامُ- 
باٍش صحبت کردو ىیگُ ...پدرش تّ کار خرید ِ فرِش ِ پخش دارِ ىّفقً بّدٌ

ُ شّ زیادتر کنُ  .این کارخّنُ ًٍ بُ نظرش ایندٌ دارٌ...ىی خّاد سرىای

 .چشً ریز کردٌ تا آخر تّ کشّی ىیز خً شد

 قرصا کجاست؟- 

بدِن . خب یک دختر بی ىغز ٍيُ رِ بیرِن ریختُ بّد ِ باید تا صبح درد ىی کشیدو
 :جّاب پرسیدو

 بُ نظر خّدت چُ جّر آدىیُ؟- 
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ىتّجُ نیست شدن دارٍِا یا تياو شدنشّن شد کُ با ىکحی بعِد کند شدن نگاٌ 
ُ ای باال انداخت  .شياتت بارش کُ رِی ىن بی تاجیر بّد؛ ىطيئن شان

ُ ست-  ، خّش .تازٌ ِاردٌ؛ ِمی تّ بازار سری تّ سرا درآِردٌ، جربزٌ دارٌ...تنَا گزین
 ...اىا اگر شيا...حسابً ٍست

ُ ی سکّت دستً رِ باال بردو  .ٍنّز ًٍ پشت ىیزو ایستادٌ بّد. بُ نشان

اِن کارخّنُ ىدیریتش با خّدتُ خّدتً باید تصيیً ...نُ نیازی بُ تایید ىن نیست- 
 .بگیری

ُ ای زد ِ اختیار دارید آقایی گفت ُ ی . مبخند قدرشناسان ُ ی ىن فعال کارخّن دغدغ
ُ ًٍ ریختگی کارخّنُ ِ شرکت خّدو بّد. کَکشان نبّد  .ىَيترین ىّضّع فَيیدن ب

ٌ ی ساختيان ٍای سر بُ فنک کشیدٌ کُ تک ِ تّک  بنند شدو دست بُ سینُ رِ بُ ىنظر
 :رِشن بّدن با محنی بی تفاِت؛ اىا از درِن پر شک، پرسیدو

 از ٍنيا چُ خبر؟- 

ٍیچ ِقت سابقُ نداشت برای ٍيان حفظ غرِر . از سّامً بُ طرز غیر کنترمی ىتعجب شد
چُ برسُ بخّاو سّال ًٍ ...کُ با فَيیدن فرزاد نابّد شد، حرفی در این ىّرد ازش بزنً

پّزخند زدو، گاٍی آرزِ ىی کردو فرزاد . بکنً؛ ِمی ىی دِنستً حّاسش بَش ٍست
 .اىین بّدنش رِ کنار ىی ذاشت ِ بُ ٍيُ ىی گفت

 :بعِد کنی حالجی با ِمّو پایینی گفت. رِی ىبه تک نفرٌ خیرٌ بُ ىن نشست

 .دِ سُ باری تّ این ٍفتُ با ىیکائیه بُ ٍّای دکتر بیرِن رفتُ- 

ُ ای مب زدو ُ ای بُ فکر آدو ٍای اطرافش نبّد. خّب  .راحت زندگیش رِ ىی کرد ِ محظ
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 .ىی خّاو بدِنً چیکار کردٌ...از حساب ىشترک دِىینیّن کً شدٌ، برِ فاکتّراشّ بگیر- 

ٍنّز ًٍ یادو نرفتُ یک ىاٌ پیش بُ قصد گرفتن ِیزا بی اجازٌ پّل برداشت کردٌ بّد 
ىنی کُ با ٍر زدن دمً . کُ بُ دعّا ِ آخر ًٍ از گستاخیش بُ کتک ىفصنی ختً شد

ُ ی تن ِ بدن کبّدش رِ . بیشتر برای ٍردىّن خّن ىی شد ُ قدر غص تاج امينّک چ
 .ىی خّرد

 .ِارفتُ رِی ىبه پخش شد

 چرا حسابّ ىسدِد نيی کنی؟- 

ُ ای نسبت بَش داشتُ باشً، چند . اخً کردو قبه از این کُ ٍيسرش باشً ِ ِظیف
بُ عنّان یک پدر نيی تّنستً ببینً ٍنيا با . سامی ىسئّمیتش ىحه یک پدر با ىن بّد

ُ بازی ٍاش از یک نیاز بحرانی بُ ناو پّل ىحرِو باشُ فقط ازش تّقع اجازٌ . تياو دیِّن
 .گرفتن داشتً؛ ىحه ٍر پدری

 !پدر ِ دختری با پنج سال فاصنُ. تّ دمً نیشخند زدو

 .زنگ بزن ازش بپرس، دیدی جّاب نيیدٌ بُ خّدو بگّ- 

ُ ی با اکراٍی مب زد . ىی دِنستً نفرتش کيتر از ىن نسبت بُ ٍنيا نیست. باش
ٍیچ ِقت رِزی کُ بَش گفتً رِ یادو نيیرٌ، حتی نيی تّنست تا چند ساعت حرف 

بُ قدری حامً بد بّد کُ ىابین خشيً گفتُ بّدو ِ بعدًا کُ پیگیری کرد ىجبّر بُ . بزنُ
 .گفتن شدو

 .چرا طالقش نيیدی خّدتّ راحت کنی؟ بذار برٌ ٍرجا کُ ىی خّاد برٌ- 

ٌ ای برای ىن اٍيیت نداشت؛ . پّزخند زدو کُ از تنخیش جّابش رِ گرفت ٍنيا دیگُ ذر
باید . اىا آبرِو ِ ناىردی کُ در حقً کرد چیزی نبّد کُ بُ راحتی، راحتش بذارو
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ىی فَيیدو چرا این کار رِ با ىن کرد؟ ٍیچ ِقت ًٍ حاضر نشد دمینش رِ بگُ، ٍر چند 
یک بار ًٍ بَش فرصت دفاع کردن ندادو ِ ٍر بار کُ بُ اِن عيارت ىی رفتً دمینش بُ 

 .غیر از این بّد

اىا ...بازو کيشُ ىّندن تّ اِن خّنُ تا زىانی کُ ىٍّاش ىحه دندِناش سفید بشُ- 
 .اِن قدر تّ اِن خّنُ ىی ىّنُ کُ خّدش بُ ٍيُ بگُ

ُ تر شد. سر پایین برد. سکّت کرد ٌ ش گرفت ىداو تّ فکر دستی بُ تُ ریشش . چَر
با کيی دقت پی بُ . ٍیچ ِقت نفَيیدو چرا خّدش رِ شبیُ بُ ىن ىی کرد. ىی کشید

ٌ ای ىی بردن؛ اىا با تغییراتی کُ فرزاد بُ خّدش دادٌ بّد، تُ چَرٌ شبیُ ًٍ  تفاِت چَر
ٌ ای . شدٌ بّدیً ىٍّای تراشیدٌ ِ کالٌ سرش یا اخً کردن ٍاش، اگر رنگ پّست تیر

 .نداشت بی شک کسی باِرش نيی شد نسبتی نداریً

 :ٍيین طّر کُ بُ سيت کتً رِی جامباسی ىی رفتً گفتً. بُ قصد رفتن ایستاد

 .صبر کن میست اقالىی کُ کً بّد رِ بَت بدو- 

. با زیر ِ رِ کردن ىحتّای داخه کتً، گّشی ِ چند تکُ برگ اضافُ ًٍ بیرِن کشیدو
ٌ ای کُ سر از کتً درآِردٌ بّد نگاٌ ىی کردو  .ىتعجب بُ گّشی ساد

ً ٍای ىَرِ افتادو خّدو گّشیش رِ گرفتً تا راحت . با یک فالش بک کّتاٌ یاد ىزاح
 .برنگردٌ

ُ ی ىّرد نظرو رِ ىقابنش گرفتً قبه از . بُ سيت فرزاد کُ ىنتظر ایستادٌ بّد رفتً ِ برگ
 :این کُ دستش رِ باال بیارٌ برگُ رِ کشیدو ِ گفتً

ُ خاطِر ...برِ عيارت نذار قَرت با باجی طّالنی بشُ-  بَش زىان بدٌ، ىطيئن باش ب
 .ىادرتّ چشً انتظار نذار...شياٍا قبّل ىیکنُ
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با مبخند تنخی چشيی گفت ِ ! خّبی ِجّد ىَرِ این بّد چیزی از ىن پنَان نيی ىّند
 .بی حّاس خداحافظی کرد ِ رفت

ُ ٍاش رِ  بالفاصنُ گّشی کُ ٍیچ رىز ِ کدی نيی خّاست رِ رِشن کردو ِ تياو برناى
میست ىخاطبین کُ تياىًا پاک بّد ِ تنَا یک پیاو کّتاٌ داشت . ىّ بُ ىّ بررسی کردو
 .کُ آدرس عيارت بّد

گامریش رِ باز کردو ِ از چیزی کُ ىی دیدو بُ ِضّح تُ دمً مرزید ِ خدا رِ شکری کردو 
ٍيان عکس پرسننی سادٌ کُ رِز اِل از ىَرِ دیدو تّ گامریش . کُ بُ ىّقع رسیدو

ٌ ای کُ ازش پیاو رسیدٌ بّد رِ گرفتً؛ حتی بّق ًٍ نيی خّرد خط رِ . ذخیرٌ بّد شيار
 .شکستُ بّدن

ٍيین »یاد حرف ٍای ىَرِ افتادو کُ گفت ...دِبارٌ با ىکحی عکس رِ با دقت نگاٌ کردو
ُ طّر اِن ىّقع ىتّجُ نشدو ىی شناسنش. «کُ از عيارت بیرِن اِىدو دنبامً بّدن  !چ

 ىَرِ چُ ىنفعتی برای کسی ىی تّنُ داشتُ باشُ؟

*** 

 گنبرگ

خّدو ًٍ ىی دِنستً این بی حّصنگی از کجا بُ . بی حّصنُ ِ دىغ حاضر ىی شدو
. ىقابه آینُ ىربعی رِی ىیز خً شدو. کير ىانتّو رِ ىحکً بستً. یک بارٌ بُ جانً افتادٌ

ً ٍاو گّد شدٌ بّد دِبارٌ از یادآِری . دستی زیر چشيً کشیدو؛ از بی خّابی زیر چش
ُ ی آِیز شدٌ، نقش صّرتً شد حتی . چشً انتظاری دیشب اخً ظریفی با مب ِ مّچ

دِبارٌ بُ ! ىن بُ درک، دل باجی تا صبح خّن شد. یک پیاو خشک ِ خامی ًٍ نداد
ُ خاطِر کی ىاتً گرفتً؟ سریع بُ خّدو اِىدو ِ ! این چُ ِضعشُ؟...خّدو خیرٌ شدو ب

 .شامً رِ ىرتب کردو
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تا این جا ًٍ بُ اندازٌ . ٍيان دیشب بُ خّدو قّل دادو دیگُ ٍیچ پیاىی بَش ندو
پّفی ! کافی صيیيی شدٌ بّدو کُ بُ خّدش اجازٌ ىی داد چنین رفتاری داشتُ باشُ

انگار فرزاد ىّظف بّد . کشیدو ِ خیرٌ بُ آینُ مبخندی بُ این غرغر ٍای اِل صبحی زدو
ٍر دقیقُ جّاب ىن رِ بدٌ، تازٌ با تعصبی کُ فریبا دو ىی زد تا این جا ًٍ در حقً مطف 

ُ ٍاو ًٍ یک دل نبّدن. کردٌ بّد پاک . غر ىی زدو ِ خّدو خّدو رِ تّجیُ ىی کردو. بَان
تنَایی در النُ، رِانً رِ شست ِشّ دادٌ بّد کُ این قدر ضد ِ نقیض با خّدو حرف 

صاف ایستادو ِ با پس زدن فکرٍای بیَّدٌ، کیفً رِ برداشتً ِ پا بُ بیرِن . ىی زدو
 .گذاشتً

ُ ٍای  کیف بُ دست ىسیر امّنکً رِ تا درب ِرِدی باغ طی کردو ِ بُ خش خش برگ
 .پاییزی گّش ىی دادو

درخت ٍای سر بُ فنک . زىین ٍکتاری پردرخت باغ بُ شدت زیبا ِ رِیایی شدٌ بّد
ُ ی زىین ىی کردن برگ ٍای نارنجی ِ . کشیدٌ با ٍر نفس باد، اشک ریزان برگی رِ بدرق

با ٍر قدو، . قرىزی کُ شاٍد عشق بازی بَار ِ تابستان بّدن بی رحيانُ زیر پا مُ ىی شدن
سيفّنی کُ . چشً بستُ نفس عيیقی ىی کشیدو ِ بُ سيفّنی عشق گّش ىی دادو

صبح ٍای پاییزی باغ برعکس شب ٍای خّف آِرش . قارقار کالغ ٍا کاىنش ىی کرد
 .سرشار از آراىش ِ حس زندگی بّد

پاییز بُ عشاق دل گرفتُ یادآِری ىی کنُ بَاری »پدر ٍيیشُ عاشق پاییز بّد، ىی گفت 
. «آدو ٍا تّ پاییزٌ کُ دمتنگی رِ بیشتر حس ىی کنن»ىی گفت . «دِبارٌ داشتُ باشن

شب ٍایی کُ کناِر شّىینُ دِ نفری ىی نشستیً ِ راحت خاطراتش رِ ىی گفت بَترین 
ُ ٍای عيرو بّد ً ٍاو بُ یاد ىادر خیرٌ ىی شد ِ از عشقشّن ىی گفت. محظ . تّ عيق چش

عشقی کُ ناخّاستُ باعخ تغییر سرنّشت یک عدٌ ...عشقی کُ پر از حسرت بّد؛ پر از
ٌ ش برگ ریزان عيرش بشُ. شد  .ٍیچ ِقت فکر نيی کرد پاییز با شرِع دِبار
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. یکیش ًٍ بُ نظر آشنا ىی اِىد. یکی ىتعنق بُ ٍرىز بّد. سُ ىاشین ردیف پارک بّد
تنَا کاری کُ . اىرِز بُ قدری بی حّصنُ بّدو کُ حتی بُ خّدو زحيت پرس ِجّ ندادو

ُ ی ٍنيا بُ فریبا بّد؛ اىا از سّىین ىاشین آشنا ِ  تّنستً انجاو بدو ِاگذار کردن صبحان
ٌ ی  نفرت انگیز پارک شدٌ ىقابه درب عيارت، ىی شد حدس زد دِبارٌ تیيّر خان ِعد

 .مگدی بُ سپر ىاشینش زدو ِ بی حال دِبارٌ بُ راًٍ اداىُ دادو! صبحانُ این جاست

نيی دِنً چرا برعکس اِىدنً بُ این جا، دیگُ برای دیدنش . حامً دِبارٌ گرفتُ شد
ُ خاطِر این کُ از زىان اِىدنً یک محظُ ًٍ راحت نبّدو. رغبت نيی کردو ٍربار . شاید ب

اتفاقی ىی افتاد کُ ىن رِ از ىسیر اصنی خارج ىی کرد؛ بُ خصّص با عّض شدن 
ٌ ی ىَرِ  .یک بار

حداقه تا رِشن شدن دمیه نفرت این خانّادٌ، دِست نداشتً باعخ ِ بانی عير کّتاٌ 
ٌ ی پدر رِ ببینً  .شد

ُ قدر قبه از . انگار ٍيین دیرِز بّد کُ یک شب پاییزی ىَيان خّنُ باغ بّد پدر چ
ىداو بُ ىن ىی گفت تّ اتاقً بيّنً ِ ِقتی کُ صداو کرد پا تّ . اِىدنش بی تاب بّد

از »یادىُ نگران، ٍر محظُ کُ بُ زىان اِىدنش نزدیک تر ىی شد ىی گفت . اتاقش بذارو
ٌ ای ندارٌ. «فردا دیگُ پدرت نیستً  .شاید بَش امَاو شدٌ بّد فردا طنّع دِبار

ُ ای بیرِن فرستادٌ بّد ِقتی صدای فریادش رِ شنیدو، بی طاقت قید . ٍيُ رِ بُ بَان
ٌ ی رِ بُ حیاط اتاقش رفتً ُ قدر گردن کشی کردو تا ...قّمً رِ زدو ِ بُ سيت پنجر چ

ِقتی پا تّ اتاق ...بنکُ از پشت پردٌ ببینيش؛ اىا افسّس غیِر یک سایُ نصیببً نشد
ُ قدر شب ٍای پاییز سردٌ ِ دست ٍای پدر از شب ٍای پاییز  پدر گذاشتً فَيیدو چ

 .سردترٌ

حرف ٍای دیرِز . کّچُ طبق ىعيّل خنّت بّد ِ تا خیابان اصنی باید پیادٌ ىی رفتً
 .ٍرىز باعخ شدٌ بّد بُ این فکر بیفتً کُ بُ دنبال ٍّیت ىَرِ برو
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ٌ ش . ىَرِیی کُ ٍیچ اطالعاتی ازش نداشتً حتی یک بار ًٍ نسبت بُ ِجّد یک بار
 ِسط زندگیً تحقیق نکردو؛ این کُ پدر ِ ىادرش کی بّدن؟یا ِاقعًا پرِرشگاٍی بّدٌ؟

تصيیً گرفتً بُ تنَا اسً شنیدٌ شدٌ از زبان خّدش کُ خینی اتفاقی برای تاجیرگذاری ِ 
 .شاید تّنستً بُ این رِش دمیه پدر رِ بفَيً. ترحً ىن گفتُ بّد، برو

رفتار آژند ًٍ کُ بُ تيسخر از اطالعات ناقصً بّد، . پرِرشگاٌ آىنُ ىقصد اىرِز ىن بّد
ُ چیِز این پازل رِ ىی چیدو. بی تاجیر بُ این تصيیً ناگَانی نبّد بُ این . باید از اِل ٍي

امکی ! فکر کردو بخاری ًٍ از فرزاد بنند نيیشُ، چُ برسُ بخّاد اطالعاتی ًٍ بُ ىن بدٌ
 .دل بُ بّدنش خّش کردو

ٌ ی زیر پاو با بّق ىيتدی کُ از پشت  تّ ٍيین فکرٍا بّدو کُ با زدن مگدی بُ سنگ ریز
 .سرو اِىد، یک ىتر رِ ٍّا پریدٌ بُ سيت صدا چرخیدو

ُ ٍای دِدی چیزی ىشخص نيی شد یک آن با یادآِری اِن ىاشین . از پشت شیش
ٍيین کُ قصد دِیدن بُ سيت . ىشکی بی اختیار ٍراسان سری بُ اطراف چرخّندو

ُ ی سيت رانندٌ پایین اِىد  .خیابان کُ چیزی نياندٌ بّد رِ کردو، بالفاصنُ شیش

 ...ىَرِ ىنً- 

 ...صدا رِ بُ خّبی ىی شناختً؛ اىا. تردید کردو

ٌ ی بی کالٍش گّاٌ ٍيُ چیز بّد. سرش کيی کج شد ُ ی برق افتاد بی اختیار مبخند . کن
ٌ ی رانندٌ ایستادو. زدو ِ بُ سيتش رفتً ىجبّر شد شیشُ رِ تا انتَا . ىقابه پنجر

 .پایین بدٌ

 ...سالو صبح بخیر- 
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عینک دِدی ىارک دارش رِ با ژست خاصی برداشت ِ با اخً ظریفی بی سالو، کجا ىیری 
 .ىن ًٍ پشت بندش سریع پرسیدو. گفت

 پیش باجی ىیری؟- 

سّامً چرت بّد؛ چّن سر ىاشین بُ سيت برگشت بّد؛ اىا فَيید بُ تالفی سالو خّردٌ 
ٌ ش بی فکر پرسیدو  .شد

 !دیدو از عيارت بیرِن ىی اِىدی- 

ُ ٍای دِدی ىاشین کرد! دِىین ىاشین آشنا ٌ ی چشيی بُ شیش خب این . اشار
ٌ ٍا ىشخص ىی کرد تياو حس ِ  ٌ ی دِ پَنّش بُ پنجر ً ٍای شیطّن شدٌ ِ اشار چش

 .حال شیرین ىن رِ تّ باغ دیدٌ

ُ او رِ . بُ رِی خّدو نیاِردو فقط دعا کردو چشً بستن ِ نفس کشیدن ٍای ٍر دقیق
مگدی کُ بُ . بی اختیار رنگً پرید... ندیدٌ باشُ کُ پاک بُ خه بّدنً پی ىی برد، یا

 !ىاشین تیيّرخان زدو رِ دیدٌ کُ مبخند ٍای ىّزیانُ تحّینً ىی داد

 !چی شد رنگت پرید- 

مبخند ىَربانی . سعی کردو با حداکحر سرعت خّدو رِ جيع ِجّرکنً! دستً انداختُ بّد
 .زد انگار ىی خّاست خیامً رِ راحت کنُ

 .بیا باال ىی رسّنت- 

با یک مبخند معنتی ...اىرِز با خّدت عَد بستی»گنبرگ ِجّدو از درِن فریاد کشید 
گنّیی صاف کردو ِ بُ تالفی تياو پیاو ٍای بی جّابً ِ چشً . «خاص سریع جا نزن

انتظاری دیشب، ىحض کالس گذاشتن راست ایستادو ِ کالفُ بُ چپ ِ راست کّچُ 
با پّفی دستً رِ پایین . بعد ىچ دستً رِ باال بردو ِ بُ ساعت نگاٌ کردو. نگاٌ کردو
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آِردو ِ بامحنی کُ بی نَایت شبیُ آدو ٍایی بّد کُ از رِی ناچاری ىجبّر بُ قبّل چیزی 
 :ىی شدن گفتً

 .باشُ تا سِر چَارراٌ اِل ىنّ برسّن- 

ُ ش کُ از فرط تعجب ِ شاید حرِص پرِیی ىن بّد،  دیگُ ىنتظر نيّندو ابرٍِای باال رفت
 .ببینً

ُ جا کردو ِ از ىقابنش با قدو ٍای آٍستُ ِ پرناز بُ سيت دِر  کیفً رِ رِی شانُ جاب
ُ ای . ىی تّنستً صدای نفس ٍای پرحرصش رِ بشنّو. شاگرد قدو برداشتً دمً قَقَ

ٌ گری ِ زنانگی رِ بُ طّر . بّد کُ ىی زد ُ داری رِ بُ خّبی یادو داد، عشّ تَيینُ اگر خان
ُ ای یادو دادٌ بّد ِمی نيی دِنً چرا ٍیچ ِقت برای ! بُ قّل خّدش ٍيسرداری. حرف

شاید چّن ىی دِنستً اگر یک بار چنین رفتاری داشتُ باشً . ىحيد نازِ ادایی نداشتً
ٌ و ىی کرد یا بدتر عصبی ىی شد، شاید ًٍ قنبًا ىی دِنستً دِستً ندارٌ؛ اىا فرزاد  ىسخر

 .اذیت کردنش بی نَایت مذت بخش بّد

ُ ی خاصی در رِ باز کردو ِ نشستً . چند دقیقُ بیَّدٌ بُ این ناز ِ اداٍا رفت. با طيانین
 .اگر ىحيد بّد بی شک پا رِ گاز ىی ذاشت ِ ىی رفت

ٌ ش گفت ُ ای از خشً کرد ِ از بین دندان ٍای کنید شد  :دندان قرِچ

 .با ىن تا حاال کسی این طّری رفتار نکردٌ- 

ُ رِ چشً بگیرو، خّنسرد گفتً  :بی تفاِت بدِن این کُ از رِب

 ...اگر مّس نبّدی دیشب...تقصیر باجیُ مّست کردٌ- 

ُ ش کردو ً ٍای آىادٌ بُ حين ً نگاٍی بُ چش  .نی

 !با این ٍیکه قَر نيی کردی- 
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ً ٍاو خیرٌ شد. با ىکحی کاىه بُ سيتً چرخید ُ ای بُ چش آخر با . چشً ریز کردٌ جانی
 :آٍان کش داری ابرِیی باال انداخت ِ گفت

 !پس دردت اینُ- 

 .گیج نگاٍش کردو کُ سری بُ تاسف تکان داد ِ ىاشین رِ حرکت داد

بعِد چند دقیقُ سکّت، ٍيین طّر کُ با یک دست فرىان رِ ٍدایت ىی کرد ِ آرنجش 
ُ ی پنجرٌ تکیُ دادٌ بّد، با محنی خّنسرد ِ جدی گفت  :رِ بُ مب

 !ىن عادت ندارو پیاو جّاب بدو- 

 .چشيی در حدقُ چرخّندو. پس ىتّجُ ناراحتیً شدٌ بّد؛ اىا بُ رِی خّدو نیاِردو

 .ىن فقط بُ فکر باجی بّدو- 

ٌ ای کاىالً بًَ فَيّند حرف نزن تا یکی تّ دٍنت نخّردٌ ً غر  .با چش

ٌ ش نشست خینی سریع ىحّ شد ِ تياو  اخً ریزی کُ فقط برای سکّت ىن رِی چَر
انگار نُ انگار ىنی کنارش بّدو ِ دِست . تيرکزش رِ با فکری عيیق بُ رانندگیش داد

ً صحبتً بشُ  !داشتً ٍ

خینی زِدتر از اِن چیزی کُ فکرش رِ ىی کردو بُ چَارراٌ اِل نزدیک شدیً؛ اىا بدِن 
ً نگاٍی جدی پرسید ُ تر رِند ِ بدِن نی  :تّقف آٍست

 .بگّ ىی رسّنيت...کجا ىی خّاستی بری؟- 

نُ ىينّنً خّدو ». نيی دِنً چرا این بی ىحنی رِ جدی گرفتً ِ شدید بًَ برخّردٌ بّد
ٍيین کُ . بُ سيت خیابان فرعی پیچید. مب زدو؛ تّجَی بُ محن ناراحتً نکرد« ىیرىی

 :اِمین چراغ قرىز رِ رد کرد ىعترض گفتً
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 !خّدو ىیرو شيا دیرتّن ىیشُ- 

بعِد کيی ىکخ با محن بدی کُ دِبارٌ . بُ ىحض شنیدن شيا، ابرٍِاش باال پرید
ٌ ش رِ تاکیدی باال آِردٌ گفت  :ِحشتناک شدٌ بّد، انگشت اشار

ببین دخترخانً، سعی کن از تجربیات قبنیت خّب درس بگیری کُ کسی جز خّدت تّ - 
بُ خصّص این کُ بفَين بی کس ِکاری راحت ...این شَر درندشت آسیب نيی بینُ

برای ىن بردن تّ فرقی ندارٌ کُ از عيارت ...ىی تّنن بنندت کنن، آب از آبً تکّن نخّرٌ
ٌ ت کنً؛ اىا بذار تا پیدا شدن اِن دزدا . دنبامت راٌ افتادو حاالو ىی تّنً یک گّشُ پیاد

 .تنَا رفت ِ آىد نکنی

ٌ ی خشيگین تری داشت کُ بُ راحتی آدىی  باید اعتراف کنً بدِن کالٌ بی نَایت چَر
ٌ ترک ىی کرد دِست داشتً ىابین نصیحت ٍاش بگً کالٍت رِ بذار تا . ىحه ىن رِ زٍر

ً ٍاش ىداو بین ىن ِ خیابان در چرخش بّد  راحت گّش بدو، بُ خصّص این کُ چش
ُ ی ٍیچ کداو از دستش خارج نشُ  .تا رشت

 :با محن پرتيسخری بُ سيتش چرخیدو ِ گفتً

ٌ دا-   ...اىیدِارو ىنظّرت از دزدا اِن ىزاحيا نباشُ کُ خینی خند

 :خینی سریع ِ قاطع بین حرفً پرید ِ گفت

 !بعِد انجاو دادن کارات ىیریً پیش پنیس گزارش ىیدیً! اتفاقًا ىنظّرو ٍيّناست- 

ٍيین یک کنيُ کافی بّد عيق ىطنب رِ بگیرو ِ ٍّشیار شدٌ از استرس بُ کیفً چنگ 
تياو حرف ٍاش بُ کنار، بردن اسً پنیس چیزی بّد کُ بُ خیس کردن شنّار ًٍ . بزنً

با این غنطی کُ کردیً ِ ٍّیت قشنگً، برو گزارش بُ اسً یکی دیگُ ًٍ . ىی رسید
 !بنّیسً
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 .پّزخند خّنسردی زدو ِ نگاًٍ رِ بُ بیرِن دادو. سعی کردو عادی باشً

 !ىن نباید اِن ىّقع شب تنَا بیرِن ىی اِىدو...فقط یُ ىزاحً بّدن- 

 !پس باالخرٌ فَيیدی تنَا بیرِن نباید بیای...عجب- 

ُ دار ادا کرد دِبارٌ سر بُ سيتش . عصبی چشً رِی ًٍ فشردو. بی نَایت کنای
انگار برعکس رفتارش، نسبت بُ . نيی دِنً چرا اِن ىاجرا رِ فراىّش نيی کرد. چرخّندو

 :شيردٌ شيردٌ گفتً. ٍیچ چیزی بی تفاِت نبّد

 .از پس خّدو برىیاو! ىن بچُ نیستً- 

ٌ ای نرو کنُ؛ برعکس صّرتش جدی تر شد  .بدِن این کُ محنش رِ ذر

اگر پدر آینین طيع پّل نداشت، ...ىحه دیرِز! بچُ نیستی؛ اىا کارای بچگانُ ىی کنی- 
 .برای پنَان کردن دخترش از دستتّن شکایت ىی کرد ِ االن باید آب خنک ىی خّردی

ُ ی خّدىُ-  ُ و ىًَ نبّد چی پیش ىیاد...آینین ىحه بچ  .ِاس

ُ رِ پّزخند رِی اعصابی زد  .ٍيچنان بی تّجُ بُ ىن، خیرٌ بُ رِب

چند نفر دانای که ىیدِن دادن بُ یُ آدو بی صفت ِ گذاشتن راحت کاسبی - 
 .ٍرىز ِ اژندو خّب از احساسات شيا دِتا سّءاستفادٌ کردن!...کنُ

 :کالفُ جدی تر از خّدش گفتً

 ىیشُ ِاضح تر حرفتّ بزنی؟- 

انگار ىی خّاست ىطيئن . کيی ىکخ کرد ِ با نگاٌ کّتاٍی تياو زِایای صّرتً رِ کاِید
 بشُ ِاقعًا چیزی ىی دِنً یا نُ؟
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ُ ش جدا کنن، اِن ىردک از اِمً برای ترسّندن -  تا یُ سنی نيی تّنن ىادرِ از بچ
این دِبارو ىدعی کتکایی کُ خّردٌ ...دِستت اِىدٌ ِگرنُ قانّنًا کاری نيی تّنستُ بکنُ

 ...شدٌ تا با پّل رضایت بدٌ؛ اىا

ً نگاٌ شیطنت. نیشخند صداداری زد باری بُ ىنی کُ دٍانً یک بند انگشت باز ِ با نی
ٌ ش بّدو، گفت ُ ی حرفش خیر  :ىشتاِق اداى

بعِد چند ىاٌ پّل احتیاج پیدا !...حتيا پدر عاطفُ پّمدارٌ یا آبرِىند...بذار حدس بزنً- 
ُ ش افتادٌ ٍرىزو فَيیدٌ ِ از آژند خّاستُ چیزی از این ىّضّع بُ شيا ! کردٌ یاد بچ

ُ ٍا نگُ ِ یک راست بحخ پّمّ پیش بکشُ اگر آژند یا دِستت ازش شکایت ...نابغ
 .ىی کردن ىّظف ىی شد خرج آینینً بدٌ؛ پس بی دردسر قبّل کردٌ

ُ تر ِ ریزبین تر بُ ٍر چیزی تّجُ ىی کنُ ٌ ی . خب کاىالً فَيیدو گند زدو ِ باتجرب خانّاد
حيید ًٍ این . عاطفُ تّ شَرشّن سرشناس ترین بّدن ِ از ترس آبرِ ٍرکاری ىی کردن

ٌ و رِ جيع کردو ِ صاف بُ . نفس صداداری کشیدو. رِ بُ خّبی ىی دِنست فک افتاد
ُ رِ خیرٌ شدو ٌ او کُ ىّ بُ ىّ ًٍ شرح . فقط با چند پیاو حدس زد. رِب ُ قدر ىن ساد چ
از حرف ٍای بّدار ٍرىز باید ىی فَيیدو فقط ىی خّاد حيید از آینین . ِقایع ًٍ ىی دادو

ُ قدر راحت تعَد داد. دِر بيّنُ  .پّزخند زدو. حيید ًٍ چ

 چرا این حرفا رِ بُ خّد ٍرىز نزدی؟- 

 :بدِن ىجامی بالفاصنُ گفتً

ىی ترسیدی دِ رِز دیگُ تیيّرخان بفَيُ پای تّ ًٍ گیر !...اِِو، بذار حدس بزنً- 
 باشُ؟

ً نگاٌ عيیقی نُ قاطعی گفت  .تّجَی نکردو. با نی
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ُ خاطِر پدرش این کارِ کرد-   درستُ؟...ب

... - 

 پدر ِ ىادر ٍرىز آدىای درستی نبّدن، نُ؟- 

ً رنگی زدو، . دست ٍاش غیرارادی دِر فرىان ىشت ىی شدن ِ اخيش غنیظ تر مبخند ک
اصال ًٍ قصد دخامت . ىن جّابً رِ گرفتُ بّدو. نيی خّاستً بیشتر از این کنکاش کنً

ٌ ی پدرش ٍربار . تّ زندگی ٍرىز رِ نداشتً ٍر چند برعکس آدو ٍای تّ اِن عکس، چَر
ُ و ِاضح تر ِ شفاف تر ىی شد ِ بُ شدت دِست داشتً یک بار دیگُ اِن عکس رِ  ِاس

ٌ ی شیرینش زِو کنً بُ نظرو تنَا ىرد غریب تّ اِن جيع بّد کُ . ببینً ِ رِی خند
 .بدِن ٍيسرش با فاصنُ، بچُ بُ بغه ایستادٌ بّد؛ اىا مبخندش رِ داشت

 :بدِن این کُ تغییری تّ حامتً بدو با ِصف شیرینی گفتً

دیرِز ىحه یُ پدر از آینین حيایت ىی کرد، تا جایی کُ بُ خاطرش با حيید کتک ِ - 
 .تا ىی خّرد حيیدِ زد...کاری کرد

 .بُ خندٌ افتادو

از ...باید بّدیّ ىی دیدی چُ دادی ىی کشید. اگر نبّد تاج امينّک پّست بچُ رِ ىی کند- 
 ...آدىی کُ ٍيیشُ فقط دستّری ىیگُ...عصبانیت قرىز شدٌ بّد

ً ٍاو اداىُ دادو  :بُ ادای تاج امينّک بادی بُ غبغب انداختُ با مّچ کردن چش

ُ ی ٍنيا رِ بردی...دختر چایی بریز-   ...دختر تیيّرخان نبیندت...دختر صبحان

ٌ ی از تُ دمی رِی مب ٍاش . نتّنست خّددار باشُ ِ بُ خندٌ افتاد با ٍر حرفً خند
ُ داری کُ ىن رِ تحریک ىی کرد بیشتر حرف بزنً ِ اگر . نقش ىی بست ٌ ٍای نسی خند
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ٌ رِش بکشً تا  ٌ ی خند رِیی بّد دستی زیر چانُ بزنً ِ ىحّش بشً یا نقاشی از چَر
ُ ی ذٍنً بشُ  .ىنک

ٌ و سری کج کردو  .با یادآِری چیزی برای کنترل خند

 .اىا تّ این قدر تّ قیافُ بّدی نشد درست حسابی ببینيش! تیيّرخاَنً باالخرٌ دیدو- 

ٌ ش بیشتر شد کُ ىابین حرف زدنً دمً ضعف شد برای صدایی کُ زیادی  شدت خند
 .زیبا ِ ىردانُ ىی خندید

 .ٍرىز با دیدنش یُ دِر سکتُ رِ زد- 

ُ ای گفتً ُ و دادو ِ با صدای دِرگ  :تابی بُ سبیه نداشت

ُ طّری تحينش ىی کنُ-  ُ خاطِر ٍيین دیِّنُ ...طفنی ٍنيا با اِن سبیالش چ شاید ب
 .شدٌ

نگاٌ شادش . با این حرفً مبخند عيیقش با یک دو ِ بازدو عيیق تری خاتيُ پیدا کرد
 .بی تّجُ اداىُ دادو. تیرٌ شد

 ...40،41راحت ...سن ِ سامشً بیشتر از ٍنيا ىی زد- 

 ! سامش35ُ- 

 .اختیار کالىً از دستً خارج شد

 !اصال بَش نيی خّرد- 

 .تّ اشتباٌ دیدی- 

 . سامتُ؟ بُ اِن بیشتر ىی خّر35ٌیعنی تّ ًٍ - 
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حاال فَيیدو نسبت بُ تیيّرخان . نیيرخ پراخيش ناخّاستُ ِادار بُ سکّتً کرد
 .بی تفاِت نیست کُ این طّر ناراحت شدٌ

 .بدِن این کُ بُ طرفً نگاٍی کنُ مب زد

 چرا ساکت شدی؟- 

 .بُ گيان این کُ از دستً ناراحتُ برای بی احتراىی بُ تیيّرخان، آٍستُ بُ تّجیُ افتادو

 .قصدو بی احتراىی بُ کسی نبّد...نيی خّاستً ناراحتت کنً- 

... - 

 ...ِ حتی...ٍیچ ِقت نيی تّنً درک کنً بّدن ىردی کُ از زن ىریضش دِری ىی کنُ- 

ُ ای برای رفع ِ رجّع ِ حساس نشدنش بزنً یکً دیگُ بُ . نيی دِنستً دیگُ چُ بَان
سکّتش اداىُ ىی داد بی شک با صّرت خیس پیادٌ ىی شدو؛ اىا بُ یک بارٌ با یک 

ُ ی دستّری کالىً رِ برید ِ قنبً بُ جای زبانً شرِع بُ تپیدن کرد  .جين

ٌ ٍاتّ بگیرٌ-   .صداش زیادی دمنشینُ...ٍیچ ِقت نذار یُ اخً صدای خند

ُ ای داشت خیرٌ شدو ٌ ی خّنسرد اىا پراخيش کُ زیبایی ىردان  .ىات تّ سکّت بُ چَر

ُ ی تعریف ٍای این چنینی بّد رِ زیر ِ رِ  ُ قدر ىی تّنست یک جينُ دل ىن کُ تشن چ
ُ ی ىردی کُ ٍر حرفی رِ نيی زد. کنُ ُ قدر ذِق ىرگ شد از گفت . این گنبرِگ دمتنِگ پدر چ

ُ ی ىحبت ُ قدر ىن تنَا بّدو ِ تشن ىگر در این سن چند نفر پیدا شدن . بغض کردو، چ
 .کُ با چنین محنی از ىِن دیدٌ نشدٌ تعریف کنن

ُ ٍا بی رحين، حتی با یک ِاِ کشیدٌ یا یک حرِف بی صدا ىی تّنن راحت  ُ قدر جين چ
ُ ٍا ذِق ىی کنً؟ چرا . تّ گذشتُ پرتت کنن آخ پدر، تّ با ىن چی کار کردی کُ ىحه بچ
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ٍیچ ِقت نذاشتی اطرافً آدو ٍایی از جنس فرزاد باشن؟ برای اِمین بار، برای این محظُ 
 .ازت دمگیر شدو

 .آٌ بغض داری کشیدو

ٌ ٍای ىن برای ٍیچ کس زیبا نبّد-   ...حتی ىحيد...صدای خند

 .اخً کرد

 !ىحيد؟- 

رِزو تکيیه شد، حتی حّصنُ خّدو رِ ًٍ . با پّزخندی سر بُ سيتش چرخّندو
حاال ىی فَيً چرا دِست داشتً باٍاش صحبت کنً؛ . نداشتً ِ ٍر آن ىنفجر ىی شدو

چّن تا حاال کسی نبّدٌ با آراىش ِ دقیق بُ تياو حرف ٍاو گّش بدٌ؛ حتی پدر کُ 
حاال ىی پرسُ ىحيد کی . ٍیچ ِقت ىنی نبّد. فقط دِست داشت درس زندگی بًَ بدٌ

ُ چیِز ىن خجامت  بّد؟ چی بگً؟ بگً ناىزدو؟ برادرو؟ یا پسر سرایدار خّنُ باغ کُ از ٍي
 ىی کشید؟

خیابّن گردی بُ ...پرِرشگاٌ آىنُ، اگر دیرت ىیشُ نزدیکش نگُ دار (...)ىیرو خیابّن - 
 .اندازٌ کافی کردو

 چرا اِن جا؟- 

 .خّبُ نسبت بُ ىحيد ناىی پرس ِجّیی نکرد

 .ىی خّاو برو دنبال خّدو- 

ٍنّز ًٍ تّ حس ِحال حرفش بّدو ِ قنبً دِبارٌ بنای . آٍستُ ِ ىتاجر زىزىُ کردو
 .ناسازگاری برداشتُ بّد
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ُ ًٍ ریختً. پّفی کشیدٌ با چراغ راٍنيایی ىسیر رِ کج کرد  .فَيید ب

 .اىرِز زیاد کار ندارو...ىی شناسً اِن جا رِ، ىی رسّنيت- 

 .مبخند زدو

*** 

ُ ی قدیيی کُ بی شباٍت بُ ىدرسُ نبّد حیاط نسبتًا بزرگی . یک ساختيان پنج طبق
 .داشت کُ رِی تياو دیّارٍاش شعر یا حدیحی نّشتُ بّدن

آٍستُ بُ سيت . با تياو دل بازیش ِ استفادٌ از رنگ ٍا، باز ًٍ گرفتُ ِ دل گیر بّد
ُ ٍای ِرِدی قدو برداشتً ٍربار از این جا بُ اسً خراب شدٌ . یاد حرف ىَرِ افتادو. پن

 .ٍیچ ِقت نيی خّاست بُ یاد بیارٌ کجا بزرگ شدٌ. یاد ىی کرد

نيی دِنستً چُ . حاال کُ پا بُ این جا گذاشتُ بّدو دمینً رِ برای اِىدن درک نيی کردو
ُ ی یکی دیگُ بیارو ُ ای برای کنکاش تّ گذشت یا حتی کارو درست ٍست یا نُ؟ ...بَان

چند بار بین راٌ تصيیً گرفتً برگردو؛ اىا یک نیرِیی ىانعً ىی شد تا جایی برای 
 .پشیيانی نباشُ

ُ ٍا بُ گّش ىی رسید ِ چند دختربچُ بین  داخه ساختيان تازٌ صدای بازی بچ
ُ ٍای کّتاٌ ِ . راٍرٍِای تاریک ىی دِیدن سُ سامن باریک داشت کُ سيت راست راٌ پن

ىستاصه ِسط راٌ ایستادو کُ با دیدن دِ خانً نسبتًا جّانی کُ ٍر . بنندی قرار داشت
ٌ ی  ُ ٍای جدا ایستادٌ بّدن ِ پرد عریض ِ طّینی رِ نصب « یا حسین»دِ رِی چَارپای

 .ىی کردن، رفتً

ُ ای نداشتً. آٍی کشیدو ٍر سال این ىّقع . چند رِز دیگُ اِل ىحرو بّد ِ ٍیچ برناى
ُ ٍا پخش ىی کرد؛ اىا اىسال ُ زرد ىی پختیً ِ بین ٍيسای  ...پنَانی با تَيینُ شن
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 .با مبخند ژکّندی، ىقابنشّن ایستادو

ً ٍا رِز بخیر-   .سالو خان

ٍر دِ . ٍر دِ زن با ًٍ بُ سيتً چرخیدن ِ با سالو نسبتًا آراىی ىنتظر درخّاستً شدن
ٌ ی نسبتًا خشن ِ تندخّیی داشتن ٌ شّن . چَر بُ خصّص با ابرٍِای پَِن درًٍ شد

ُ ٍا...بی اختیار ٍّل کردو  !طفنک بچ

 :گنّی صاف کردو ِ بی ىقدىُ گفتً

 .آقای سیرِس کَکشان...پدر ىن یکی از خیرین این ىّسسُ بّدٌ- 

ٌ ی نیيُ . بُ آنی گه از گنشّن شکفت ٌ تر بُ نظر ىی رسید، پرد یکی از زن ٍا کُ جا افتاد
 .آِیز رِ ِل کرد ِ از چَارپایُ پایین اِىد

ً دردی گذاشت ُ ی ٍ  .دست رِی بازِو بُ نشان

 ...تسنیت ىیگً دخترو- 

 .ىينّنيی مب زد

ِقتی فَيیدیً فّت کردن این جا براشّن ىراسً گرفتیً؛ اىا . ىرد شریف ِ خیری بّدن- 
 .ىتاسفانُ نتّنستیً شيا رِ پیدا کنیً، ِکینشّن گفتن اسباب کشی کردین

مبخندی بُ ٍردِ زدو ِ با یک بنُ درست گفتن ایشّن، حرفش رِ کّتاٌ ! ای آژند ىّزىار
 .کردو

ٌ و اِىدو، ىَرِ حق شناس، ىی تّنید کيکً کنید؟-   االنً دنبال ىدارک خّاٍر خّند

 .اخً کرد

 چُ ىدارکی؟- 
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ُ ش بّدنً کافیُ-   .چیز زیادی نيی خّاو، ٍيین کُ کيی از گذشت

ً ٍاو بدو  .مب گزیدو ِ سعی کردو ىظنّو ترین حامت ىيکن رِ بُ صدا ِ چش

ٌ ی ىَرِ رِ پیدا کنً-   !ِصیت پدرو بّد تا خانّاد

 :زن با محن ىتاجری گفت

 ...ىتاسفً دخترو، ىن نيی تّنً کيکت کنً- 

ُ تر اداىُ داد ً نگاٍی کرد ِ آٍست  :ىردد بُ ٍيکارش نی

 ...ىسئّل بایگانی...ِمی خانً ٍيتی ىی تّنُ کيکت کنُ- 

ٍيین طّر کُ بُ ٍيکارش ىی گفت االن برىی گردو، دست پشت کيرو گذاشت ِ با 
 .ٍدایتً بُ سيت سامن سيت چپ، حرکت کردیً

نيی تّنً بذارو دخترش دسِت خامی از ...پدرت حق آب ِ گه تّ این ىّسسُ دارٌ- 
 .این جا برٌ

ٌ ای زدو خدا رِ شکر تّنستً فرزاد رِ راضی بُ رفتن کنً، ٍر چند زیاد ًٍ . مبخند کج شد
 .اگر این جا بّد بُ راحتی نيی تّنستً پرس ِجّیی کنً. راغب بُ ٍيراٍی نبّد

 .دِبارٌ حّاسً رِ بُ زن دادو، تازٌ سر درِددمش باز شدٌ بّد

را تا االن ...ٍر ىاٌ سر زىان ىعینی حساب این جا رِ پر ىی کردن-  ىا با پّل ٍيین خیا
 ...این جا رِ سرپا نگُ داشتیً، ِگرنُ ىی بینی کُ

ٌ ای بُ ترک دیّارٍا کرد  .اشار

 .رِ سرىّن خراب نشدٌ خینیُ- 
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... - 

ُ ٍا رِ ىنتقه کنن بُ یُ جای -  چند باری کيک خّاستیً؛ اىا ٍر بار ىی خّان بچ
آقای کَکشان قّمشّ دادٌ بّد تا ...برای بازسازی راضی بُ دادن بّجُ نيیشن...دیگُ

 .کيکّن کنُ

... - 

ُ ای -  ُ ٍا حقشّنُ جایی باشن کُ زیر سقفش احساس اىنیت کنن نُ این کُ گّم این بچ
تقصیر این طفه ىعصّىا چی بّدٌ پدر ِ ىادر درست حسابی ...جایی جيعشّن کنند

 .نداشتن

ُ ش مبخند ىی زدو ُ چینِی چی رِ ىی کنُ؛ اىا خبر نداشت ىن . با ٍرجين ىی دِنستً ىقدى
 .خّدو ًٍ االن سرپنَایی ندارو ِ نيی تّنً قّمی بدو

 .ىقابه در اتاقی کُ انتَای سامن بّد ایستاد

پارسال ...آقای کَکشان ٍّاش رِ خینی داشت...حتيا از دیدنت خّشحال ىیشُ- 
 .زانٍّاش رِ با پّل ایشّن عيه کرد

 :با این پا اِن پا کردنی باالخرٌ گفت. آٍی کشیدٌ مبخند تنخی زد

 .خّشحال شدو دیدىت، بازو بَيّن سر بزن- 

 :نيی دِنً یک دفعُ بر چُ اساسی برای دل خّش کردنش گفتً. جّاب مبخندش رِ دادو

فشار رِشّن خینی زیاد بّد، شاید ...شاید بدِنید این اِاخر پدر ِرشکست شدن- 
ُ خاطِر ٍيین فراىّش کردن  .ب

 .با آٍی حرفً رِ تایید کرد
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بُ اِن صّرت پّمی ٍنّز دستً رِ نگرفتُ؛ اىا بَتّن قّل ىیدو ٍيکاری پدر با این جا - 
 .قطع نشُ

 .مبخندش بُ آنی ٍيراٌ با خدا عيرت بدٌ دخترىی، تبدیه بُ اىید شد

*** 

ُ ای بُ در اتاق زدو ِ ِارد شدو ٍرچی چشً چرخّندو . سالو نسبتًا بنندی کردو. ضرب
ُ ی بنند ِ طّل دار کُ تّش پر از پرِندٌ بّد ِ یک ىیز ِ یک . زنی رِ نيی دیدو چند قفس

ُ ٍا بّد  .حتی ىیز ًٍ پراز پرِندٌ بّد. کاىپیّتر دستی کُ ِسط قفس

 .بیا این جا دختر جّن- 

ُ ی آخر خارج شد ُ ای سفید کُ از . از بین قفس ُ استکانی ِ ذربینی با ىٍّای پنب عینک ت
ُ ش بیرِن زدٌ بّد  .سن ِ سال دار؛ اىا خّش چَرٌ بّد. مبخند زدو. زیر ىقنع

ُ ت بکنً؟-   چیکار ىی تّنً ِاس

ٌ و اِىدو-   .ىن ىَرِ حق شناسً دنبال پرِند

 :مبخنِد ىعناداری زد ِ با زِو شدن دقیقی گفت. نگاٍی بُ سرتاپاو انداخت

پر از ...ىن ىَرِ رِ بُ خّبی ىی شناسً...تّ باید دختر ىعرِف آقای کَکشان باشی- 
 .تّ خینی با اِن فرق داری...خّدخّاٍی بّد

 .با بردن اسً پدر صّرتش بُ ِضّح غيگین شد

 !زِدتر از اینا ىنتظرت بّدو، چرا االن؟- 
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خّدو رِ ىَرِ ىعرفی کردو تا تیری تّ تاریکی باشُ برای زِدتر . از محنش شّک شدو
انجاو شدن کارو؛ اىا حاال نيی دِنستً چُ جّابی برای انتظارش بدو؟ ٍيین سّال رِ 

 :پرسیدو

 چرا باید ىنتظر ىن باشید؟- 

 .بُ سيت ىیزش قدو برداشت ِ پشت صندمیش نشست

فقط عکستّ دیدٌ ...ٍر ىّقع بُ این جا سر ىی زد از تّ ىی گفت...گفتُ بّد یُ دختر دارٌ- 
 .خینی دِست داشت ٍيراٍش باشی...بّدو

 .تیپ اتّ کشیدٌ ِ تيیزش رِ از نظرگذرِندو

 ...شيا با پدرو- 

 .مبخندی ىا بین حرفً زد کُ از خّدو خجامت کشیدو

این جا فقط ىن ًٍ سن ِ سامش بّدو، ٍر سامً یُ نفر جایگزین بعدی ...نُ دخترو- 
ً صحبت . ىی شد، کسی رِ نيی شناخت غیِر ىن ُ  رِ شناختیً درحد یُ ٍ کً کً ٍيدیگ

ٌ ٍای ىن  .کُ ٍيیشُ تّ بّدی ِ نّ

ُ ی چشيً چکید. ببخشیدی برای این سّءتفاًٍ یک بارٌ مب زدو . قطرٌ اشکی از گّش
ُ ش تنگ شدٌ بّد ُ قدر دمً ِاس حاال خّشحال بّدو اشتباٌ نیّىدو ِ ِاقعًا ٍدفش . چ

 .فَيیدن ىن بّد

 .ٍرچی ىی دِنید خّاٍش ىی کنً بُ ىن بگید...ىی خّاو از ىَرِ بیشتر بدِنً- 

باالخرٌ . نگاٌ پرتردیش چیزی نبّد کُ بُ راحتی فکرٍای خّشایندی کنً. ىنتظر ایستادو
 .پشت سرش حرکت کردو. بعِد چند دقیقُ رضایت بُ بنند شدن داد
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ُ ٍا ىی رفت با خّنسردی گفت  :ٍيین طّر کُ بُ سيت قفس

ٌ ٍا رِ ىی بینی؟ ىنً رفتنی شدو-  دعا ىی کردو قبه از بازنشستگیً ...ناىرتبی این پرِند
ٌ ٍا رِ قبِه رفتن باید ىرتب کنً...بیای ُ ٍایی ان ...تياو این پرِند ُ شّن زیر ِ بً بچ ٍي

 .بعضی ٍاشّنً خامیُ، بدِن ٍیچ ىشخصاتی...کُ سرنّشتشّن بُ این جا ختً شدٌ

 .آٍی کشید

ُ ٍایی کُ ...خّبُ دارو ىیرو ِ نيی بینً رِز بُ رِز دارٌ تعدادشّن زیادتر ىیشُ-  رابط
ُ ٍای بی گناٍی کُ پاسّز ٍــ ـّس ىیشن یا برچسب حر و *ِ*آخرش ختً ىیشُ بُ بچ

 ...زادگی بَشّن ىی خّرٌ یا

 :نفسی گرفتُ ىقابه یک قفسُ ایستاد ِ اداىُ داد

ُ شّن رِ راٍی این جا ىی کنن ِ ىیرن دنبال -  یا پدر ِ ىادرایی کُ از فقر، جگرگّش
ُ شّن یُ سرنّشتی داشتن کُ بُ این جا ختً ىی شدٌ...زندگیشّن  .ٍي

ُ ٍا بیرِن کشید ٌ ی قدیيی رِ از بین قفس  .پرِند

ُ ی بی کس کُ قربانی شد...ىَرِ ٍیچ کدِو از اینا نبّد-  اسيشً خّدو ...یُ دختربچ
ٌ اش  .ىحه قرص ىاٌ بّد...انتخاب کردو ِ نّشتً تّ پرِند

 .دست دراز کردو تا بگیرو کُ عقب کشید. ىقابنً گرفت

 ىَرِ خّدش کجاست؟- 

... - 

 االن خّشبختُ؟...آقای کَشان ىی گفت ازدِاج کردٌ- 
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دِست نداشتً چیزی از . سکّت کردو ِ آٍستُ پرِندٌ رِ از بین دستش بیرِن کشیدو
 .ىَرِ بگً

 .باز ًٍ محنش پرغصُ شد. سکّتً رِ رِی بدبختی ىَرِ گذاشت

ُ شّنّ بخّری، ٍيین کُ ىیرن بازو -  ُ ٍا تا زىانی کُ این جان یُ جّر باید غص این بچ
ُ جّری زندگی کنن  !باید نگران این باشی تّ این جاىعُ بُ این بزرگی ىی خّان چ

فعالً کُ ىَرِ ىی تّنست گنیً . ٍّل زدگیً برای فَيیدن نذاشت بیشتر از این تعنه کنً
 .خّدش رِ بُ تنَایی از آب بیرِن بکشُ ِ نیازی بُ نگرانی نبّد

ٌ ی رِزناىُ ِ ىشخصات خّد ىَرِ، چیِز زیادی نبّد. پرِندٌ رِ باز کردو . بُ جز چند برید
ُ ٍای رِزناىُ رِ خارج کردو ِ یکی یکی تیترٍاش رِ خّندو  .تک

بزرگترین رئیس " ا. ت"اعداو »... « آتش سّزی کُ باعخ ىرگ چند نفر بی گـ ـناٌ شد»
ُ ی شَر ُ ٍای سفید خانيان سّز»... «کارگران خشً خّد را خامی کردند»... «کارخان  .«پنب

با . ىی دِنستً این تیترٍا ىتعنق بُ کی ىی تّنُ باشُ. با ٍر تیتر سرو بُ دِران افتاد
ٌ ش ِ صّرت شطرنجیش بغض کردو ِ بی اختیار دست رِی  دیدن دست ٍای زنجیر شد

خّدش بّد، قِد بنند ِ رشیدش رِ بُ خّبی بُ یاد . عکس سیاٌ ِ سفید قدیيی کشیدو
 .داشتً

ٌ ٍا رِ باال پایین ىی کردو  :ىبَّت شدٌ با زبان عاجز از بیان گفتً. یکی یکی برید

 ...اینا- 

ُ و رِ کاىه کنً ُ ی پشت سرش دست بُ سینُ تکیُ داد. حتی نيی تّنستً جين  .بُ قفس

ُ ٍا کيک کنُ جيع ىی کردو-  ُ ٍاو اِن زىان چیزی ...ٍر چیزی کُ بُ این بچ این رِزناى
ُ ای پیدا ىی شد  .بّد کُ تّ ٍر خّن
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سست ِ بی حال . اعداو پرسرِصدایی کُ فریبا ىی گفت...آریایی بزرگ، پدر تیيّرخان
 .رِی زىین نشستً

 :ٍيتی پرسّز اداىُ داد

جا بُ جا ...پدر ِ ىادرش نگَبان اِن کارخّنُ بّدن. ىَرِ قربانی ٍيین آتش سّزی شد- 
ُ شّن  ...ىی سّزن؛ ِمی بچ

ُ ای رِ باال بردو کُ تیترش ىربّط بُ اعداو ىی شد  .بُ امتياس افتادو ِ تکُ رِزناى

 .خّاٍش ىی کنً از این اعداو بگید- 

ُ ش کشید ُ ی ىقنع ُ ٍا بّد . دستی بُ گّش آٍستُ رِی صندمی فنزی کُ بین قفس
 .نشست

. یکی از ِکیالی سرشناس شَر خبر اعداىش تّ که شَر پیچید... سال پیش بّد21- 
ُ ی ایران ُ ی پنب ُ ٍا ىّاد ...کً خبری نبّد...صاحب بزرگترین کارخّن فَيیدٌ بّدن تّ پنب

ٍیچ کس باِرش ...چند تا از کارگرا مّش دادٌ بّدن...جاسازی ىی کردٌ
ُ ی ...سرشناس بّد...نيی شد ٌ شّ شطرنجی کنن، ٍي ُ ٍای شَر چَر نیازی نبّد تّ رِزناى

 .شَر ىی دِنستن کیُ

ٌ ی این ىرد نيی خّرد. خدایا قنب ِ رِحً بُ یک بارٌ آتش گرفت  .بُ چَر

حقشّنّ ...ٍيین کُ خبر اعداىش رسید، کارگرا برای گرفتن حقشّن شّرش کردن- 
چند نفرِ ...ىی خّاستن، ِقتی دیدن حرفشّن بُ جایی نيی رسُ کارخّنُ رِ آتیش زدن

... بعِد چند رِزو آزاد شدن...گرفتن؛ اىا زیر بار نرفتن، ىی گفتن برای پّل این کارِ کردیً
پدر ِ ىادر ىَرِ ًٍ پاسّز اِنا شدن، ىیگن بچُ رِ تّ اتاقشّن گذاشتن ِ خّدشّن 

 .رفتن تا آتیشّ خاىّش کنن
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ُ ٍا زجر کشیدٌ . تّ فکر فرِ رفتُ بّد. یک دقیقُ سکّت کرد ُ پای این بچ انگار ِاقعًا پاب
 .بّد

اىا ىیگن اِن طفنکً زیر این ٍيُ ...یکسال اِل، بچُ رِ زن صاحب کارخّنُ نگُ داشتُ- 
بعد از اِنً ِارث بعدی ...فشار کً ىیارٌ ِ بُ سال شٍّرش نيی رسُ کُ دق ىی کنُ

ٌ ست...این جا ىیاردش  .اسيش آخر پرِند

 .«تاج امينّک آریایی»...سریع بُ آخر پرِندٌ نگاٌ کردو

 .چُ بالیی سر این خانّادٌ اِىدٌ بّد...خدای ىنی مب زدو

تا ٍيین چند سال قبه ...ٍيُ یادشّن رفتُ بّد...بعد از اینً دیگُ خبری ازشّن نبّد- 
برای پسرشً خینی ناىُ ىی فرستیً تا کيک کنُ؛ اىا از ...کُ ىیگن دِبارٌ برگشتن

این جّر جاٍا فراریُ، حتی چندباری خّاستیً برای کيک حضّری صحبت کنیً راضی 
 ...برعکس پدرش کُ اِنً...نشد

ٌ آِری نيی خّاستً آخرش رِ بشنّو ىی ترسیدو آخرش بُ نفرت از پدر ختً . بُ طرز دمَر
بُ خّدو . باِر نيی کردو...قنبً از این حرف بُ درد اِىد. بشُ ِ تياو باِرٍاو فرِ بریزٌ

نَیب زدو؛ ىگُ پدر رِ نيی شناسی؟ ٍرچیزی ىيکن بّد، غیِر ربطش بُ اتش سّزی 
 ...کارخّنُ ِ شاید ًٍ اعداو

 .مب گزیدو

 پدر از کی ىَر رِ ىی شناخت؟- 

ُ جا کرد  .چشً ریزکردٌ عینکش رِ رِی بینیش جاب

بُ این جا کيک ىی کرد؛ اىا ...دقیقًا بعِد رفتن اِنا آقای کَکشان بُ این ىّسسُ اِىد- 
ٌ ای داشت، تا ٍیجدٌ سامگیش کُ از این جا بردش  .نسبت بُ ىَرِ یُ حساب ِیژ
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 .بی حال بُ قفسُ تکیُ دادو. نفسً گرفت

 پدرو چرا ىی خّاست اینا رِ بدِنً؟- 

ٌ و نگاٍی انداخت ِ سریع بنند شد ِ با میّان آبی برگشت ٌ ی زار شد ىقابنً . بُ چَر
دِبارٌ رِی . حامً دست خّدو نبّد. از دستش گرفتً ِ یک نفس سر کشیدو. گرفت

 .صندمی نشست

چند رِز قبه ىرگش اِىد قسيً داد ٍر چی این چندسال از خّدش ِ ىَرِ ىی دِنً - 
ىنً خینی ىدیّنش بّدو، اگر نيی اِىدی خّدو پیدات ...ىی دِنست ىیای...بَت بگً
 .ىی کردو

 .مبخند تنخی زد

ٌ ی این جا بّد؛ اىا با ٍیچ کس سازگاری نداشت-  تّ این چند سال ...ىَرِ بزرگ شد
خینیا ىی گفتن دخترشُ نيی خّاد زنش بفَيُ، حرف پشت ...پدرت ساپّرتش ىی کرد

ُ ٍا رِ ...سرش زیاد بّد چند باری با ىادرت این جا اِىد کُ رفتار اِنً بی تاجیر نبّد، تا بچ
 .ىی دید شرِع بُ گریُ زاری ىی کرد

 ...دخترش؟ این قابه تحيه تر بّد؛ اىا

ُ و چسبّندو. پّزخندی زدو حتی دِست نداشتً بیشتر از این . پرِندٌ رِ بُ تخت سین
ٍرچی بّدٌ . ٍرچُ زِدتر باید کارٍای اقاىتً رِ ىی کردو ِ برای ٍيیشُ ىی رفتً. بدِنً

ُ ٍا بّدٌ ِ بُ ىن ربطی نداشت  .ىربّط بُ گذشت

*** 

یک محظُ ًٍ نيی تّنستً . تنّ تنّ خّران قدو برىی داشتً. سرو بُ شدت درد ىی کرد
حتی اگر ىَرِ خّاٍرو باشُ، باز ًٍ . حدس ٍایی کُ در ذٍن ىی زدو رِ ٍضً کنً
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شاید با بزرگ کردن ىَرِ ىی خّاستُ . ىطيئن بّدو پدر ربطی بُ آتش سّزی داشت
ُ خاطِر ٍيین کینُ ازىّن بُ دل ...عذاب ِجدانش رِ کيتر کنُ شاید ًٍ تیيّرخان ب

 .گرفتُ بّد

ٌ رِ کج کردو حتی نيی دِنستً از کداو ىسیر باید بُ عيارت . راًٍ رِ بُ سيت پیاد
 .احتیاج بُ حرف زدن داشتً تا ىغزو تَی بشُ. برگردو

 .ىَرِ...ىَرِ- 

. مبخند بغض داری بُ رِش زدو. بُ سيت صدا چرخیدو. بی اختیار پاٍاو از حرکت ایستاد
دِبارٌ کالٌ دِست داشتنیش رِ گذاشتُ بّد . بُ سيتً با قدو ٍای بنند ِ استّار ىی اِىد
ُ قدر خّب کُ بُ حرفً گّش نکرد. با یک اخً غنیظ، کُ اگر نداشت فرزاد نبّد باید . چ

حدس ىی زدو با راحت قبّل کردنش تصيیً گرفتُ بیرِن ىنتظرو بيّنُ ِ سيج تر از این 
 .حرف ٍاست

 .با یک بند اخً ىقابنً ایستاد

 چند ىرتبُ باید یُ حرفی رِ بَت زد؟...کجا سرتّ پایین انداختی ىیری؟- 

ُ خاطِر ىن؟...حرص ىی خّرد. بین تياو بغض ٍاو؛ بین تياو فکرٍا مبخند زدو! غر ىی زد  ب

 .دستً رِ مرزان بُ سيتش بنند کردو

نيی تّنستً قبّل کنً، تازٌ پی بُ . رنگ پریدگیً عیان بّد، چیزی بُ ىرز بیَّشی نداشتً
تا االن دنبال یک راز خانّادگی ىی گشتً نُ رازی کُ چند نفر رِ . عيق ىاجرا بردٌ بّدو

ٌ ی اِن ىرد زنجیر بُ . ىن طاقت آخرش رِ نداشتً؛ ىی دِنستً. زیر خاک کردٌ چرا چَر
 دست این قدر غيناک بّد؟

 :فرزاد چشً ریز کردٌ گفت
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 حامت خّبُ؟- 

 .بُ زِر مبخندی زدو

 بریً؟- 

ٌ و گذاشت  .دستش گرو ِ بزرگ بّد. دست بین دست ٍای یخ زد

 .نگاٍش ىشکّکانُ بین ىن ِ در پرِرشگاٌ چرخید

 چیزی شدٌ؟- 

حتيا تّ . پدرو رِ بُ خّبی ىی شناخت. احتیاجی بُ گفتن ىن نبّد. حتيًا ىی دِنست
 .ىحه پسرش...شاٍد اعداو چی...اِن ىاجرا بّدٌ

 .فقط یاد گذشتُ افتادو...نُ- 

 .باِر نکرد

ُ ای نداری بریً-   .اگر کار دیگ

ُ ای مب زدو ً ٍاو سیاٌ تاریکی کرد. باش  .ٍنّز راٍی نرفتُ چش

. با کيی ىکخ بُ خّدش اِىد ِ ایستاد. ناخّاستُ بُ سيتش برای تکیُ زدن کج شدو
ٌ و گرفت ُ ساىان از ِاکنشش خند ُ ٍاو گذاشت. تّ این ِضع ناب  .دست رِی شان

 چرا این قدر سردی؟- 

 .مب گزیدو تا بغضً نترکُ، تا رسّای عاميً کنُ

 .ىیشُ سریع تر بریً- 

 ىَرِ؟- 
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ُ قدر شیرین شدٌ بّد گنبرگ رِ ًٍ ىی تّنست بُ ٍيین ...بعِد یک رِز ندیدن صداش چ
 زیبایی ادا کنُ؟

 .فشارو افتادٌ...چیزی نیست صبحانُ نخّردو- 

 .ىشخص بّد باِر نکردٌ؛ اىا بی حرف بُ سيت ىاشین کشیدو. ىکحی کرد

ُ خّد بستُ شد. چشً بستُ عقب کشیدو ً ٍاو خّدب تنَا چیزی کُ شنیدو صدای . چش
 .ىَرِ گفتن بنندش بّد

*** 

داد . ىی دیدو ِ نيی تّنستً حرفی بزنً. خامی از ٍر حسی؛ ىحه یک رِح ىعنق بّدو
ىی زدو ِ با صّرتی پر از اشک مباس ٍای تّی کيد رِ ىحکً تّ چيدان رِی تخت دِ 

ٌ ای پرت ىی کردو سر . ىن این اتاق رِ نيی شناختً؛ اىا احساس بیگانگی نداشتً. نفر
ٌ و دِرو ناىنظً . بّدو ِ بی رِح؛ فقط یک گّشُ تياشاگر خّدو بّدو ىٍّای بنند شد

 .زد بُ تن داشتًیک ىانتّ ِ شّار گشاد کُ تّ تنً زار ىی. پراکندٌ بّدن

احساس . دست رِی دستش گذاشتً تا از دِر کيرو بازش کنً. دستی دِر کيرو پیچید
ُ ش تّ گّشً . قفه دست ٍاش بیشتر شد. خفگی ىی کردو ُ ٍای ىردان صدای زىزى

 .بُ سيت صّرتش چرخیدو. حرف ىی زد؛ اىا ىن ٍیچ صّتی نداشتً. ىی پیچید

ً ٍای آبی رنگش نزدیک صّرتً بّد ِ با دمتنگی نگاًٍ ىی کرد ٌ ی از تُ . چش دیگُ خند
 .غيگین بّد ِ پرحرف . دمی رِی مب ٍاش جا خّش نکردٌ بّد

. تصّیرش ِاضح تر شد. بین حصار دست ٍاش گً شدٌ بّدو. نيی تّنستً حرفی بزنً
باز ًٍ خّدو رِ دیدو کُ بُ طرز ِحشتناکی داد . نگاٍش بُ پشت سرو کشیدٌ شد

ٌ ش گذاشتً. ىی زدو دمً ىی خّاست . بی اختیار برای دمداریش دست رِی صّرت پژىرد
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. ىی خّاستً بَش بفَيّنً این زن ىن نیستً. پرغصُ...مبخند زد. باٍاش حرف بزنً
ٌ آِری گً شد. صداش زدو ُ ی دمَر اىا ىن دِست ...صداو ىی زدن...صداو تّ ٍيَي

 .داشتً اسيش رِ بدِنً تا یک بار دیگُ نگاًٍ کنُ

 ...ىَرِ- 

خیسی رِی صّرت ِ فین . تصّیرش ىحّ شد. پنک ٍاو مرزید. صداش آشنا بّد
ً ٍای سنگینً رِ باز کنً ُ ٍای آشنایی بّد ىجبّرو کرد چش  .فین ٍایی کُ ٍيراٌ با آٌ ِنام

ً ٍاو تا آخرین حد باز ِ قنبً  دیدن صّرت نزدیک ِ ىحه گچش باعخ شد بَت زد چش
ُ ش بیشتر . بُ شدت از ِحشت بزنُ فَيید ترسیدو کُ سریع عقب کشید ِ شدت گری

بُ . خّدو ًٍ ٍنّز تّ شّک بّدو. نيی تّنستً برای ترسش کاری انجاو بدو. شد
ً ٍای آبی آشناش  .خصّص چش

 .دست رِی صّرت ىنتَبً گذاشتً

جای تعجب داشت، ! بین این ٍيُ آدو چرا اِن باید بُ خّابً بیاد؟. خدای ىنی مب زدو
ٌ تر بّد...با تياو شباٍتش بُ ٍرىز؛ باز ًٍ تّ خّاب فَيیدو پدرشُ  .جا افتاد

سعی کردو با کشیدن نفس ٍای عيیق پی درپی . صدای تیز ٍنيا تيرکزو رِ بر ًٍ ىی زد
 .بُ خّدو بیاو ِ بعدًا بُ این کابّس فکرکنً؛ اىا ٍنّز ًٍ تپش قنب داشتً

ُ ٍاش گرفتُ بّد ِ پشت سر ًٍ تکرار ىی کرد  .فریبا دستپاچُ از شان

 .خانً چیزی نیست، نيی خّاد نگران بشید- 

سّزش . بُ زِر از ضعف زیاد کُ باعخ سرگیجُ ِ مرزیدن دست ِ پاٍاو شدٌ بّد نشستً
ً رنگ سّزن بّد. دستً رِ حس کردو خینی دِست داشتً قبه از آراو . ىچ دستً رد ک



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  489  

ُ طّری بُ این جا اِىدو؟ ٍنيا بی تاب  کردن ٍنيا، از فریبا بپرسً فرزاد کجاست ِ چ
 .اشک ىی ریخت ِ ترسیدٌ بُ ىن خیرٌ شدٌ بّد

ُ ٍای بی پناٌ فریبا رِ کنار زد ِ بُ سيتً اِىد. دست ٍاو رِ بُ طرفش دراز کردو . ىحه بچ
 .بُ آغّشش کشیدو

ً ٍایی کُ حاال آشنا تر از ٍر آشنایی شدٌ  ُ الی ٍق ٍق ٍای بنندش با چش بریدٌ بریدٌ الب
 :بّد سر باال آِرد ِ گفت

ُ خاطِر ىن...تیيّر اذیتت کردٌ؛ ىن ىی دِنً-   .ىن دیدو...ب

 :برای آسّدگی خیامش نرو کيرش رِ نّازش کردو ِ با مبخند ىطيئنی گفتً

 .ىن فقط یکً فشارو پایینُ، ٍيین...تّ خیامت باشُ...ٍیچ کس ىنّ اذیت نکردٌ- 

ُ ایش چند جانیُ ىات بًَ خیرٌ شد ً ٍای اشکی شیش  .با چش

. دمً بُ رحً اِىد! بُ قدری از ٍيسرش ىی ترسید کُ حرفً رِ باِر نيی کرد...خدای ىن
 .باز ًٍ ىحض دمداری اداىُ دادو

 .خیامت راحت...ىن تّ این کنبُ تنَاو...تیيّرخان کاری با ىن ندارٌ- 

دیگُ نيی دِنستً چُ حرفی بزنً تا از این حامت گیجی در . ىستاصه بُ فریبا نگاٌ کردو
 .فریبا بالفاصنُ بُ جانب داری از ىن کنارش نشست. بیاد

 .ٍنيا خانً، اِن فرزاد بّدٌ، شيا با ًٍ اشتباٍشّن گرفتین- 

... - 

 .آقا بعد از صبحانُ سریع رفتن- 

 .مبخند تنخی، چاشنِی پّزخندی زد
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 ٍيُ بًَ ىیگن دیِّنُ؛ اىا ىگُ کسی اًٍ پیدا ىیشُ عشقشّ نشناسُ؟- 

چُ حرفی باقی ىی ىّند برای دل داری دادن زنی بُ . ىات ِ شرىندٌ بَش خیرٌ شدیً
 !شکنندگی ٍنيا؟

 .آٍستُ بنند شد ِ تّ خیال خّدش زیر مب زىزىُ ىی کرد

تّ این ٍّای سرد با . ىٍّای پریشان خرىاییش اطراف صّرت الغرش رِ قاب گرفتُ بّد
ُ خاطِر ىن اِىدٌ بّد. پیراٍن بنند نازکش یخ ىی زد بّدنش این جا خّب . با این ِضع ب

 .ٍنيای ىظنّو ىن...بّد

 ...ٍنيا- 

. بُ زحيت رِی پا ایستادو ِ ژاکت بافتً رِ برداشتُ بُ سيتش رفتً. بُ سيتً چرخید
ُ ٍاش گذاشتً آٍستُ آستین ٍاش رِ دستش کردو ِ . ىحه یک ىادر ژاکت رِ رِی شان

 .بعد تّ تنش ىرتب کردو

ُ ش گرفتً. صاىت ِ بی حرکت نگاًٍ ىی کرد با بغضی کُ ناشی از این ىَربانیش . از یق
ُ ش گفتً ً ٍای پرغص  :بّد، تّ چش

 این نگرانیت برای ىن، یعنی دِستیً؟- 

ُ ایش قدىی عقب گذاشتً کُ  چند جانیُ خیرٌ نگاًٍ کرد، تا جایی کُ از ترس جنّن محظ
قادر بُ تعبیر نگاٍش نبّدو؛ اىا تعجبش رِ بُ خّبی . دستش رِ آراو تّ دستً گذاشت

انگار تّقع نداشت با تياو کتک ٍای ناحقی کُ ازش خّردو دست بُ . حس ىی کردو
 .چنین کاری بزنً

ً ٍاش رِ آٍستُ بُ تایید باز ِ بستُ کرد ِ بی حرف پا بُ بیرِن گذاشت ُ ٍاش . چش شان
ٌ تر شدن ُ ٍاش سنگین تر شدٌ بّدن. افتاد  .انگار درد رِی شان
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 .ِقتی کُ بین درخت ٍا گً شد در رِ بستً

 .االن چند ساعتُ باال سرتُ تا بیدار شی- 

 .رِی تخت کنارش نشستً

 از کجا فَيید؟-

 .دیدٌ بّد فرزاد از تّ ىاشین بیرِن ىیارتت- 

حتی فکرش رِ ًٍ نيی تّنستً بکنً بعد بیَّش . نگاًٍ بُ سيت رد ِسُرو کشیدٌ شد
چُ رِزی رِ شرِع کردٌ . شدنً چُ اتفاقی افتادٌ ِ با چُ ِضعی ىن رِ بُ کنبُ آِردٌ

ٌ ٍای رِزناىُ افتادو. بّدو خّاب بی ربطی ًٍ کُ . ناخّاستُ مرزیدو. دِبارٌ یاد برید
ُ خاطِر آشفتگی ذٍنً بّد  .دیدو حتيا ب

ىجبّر شدٌ بیيارستان ببرتت، اِن جا بَّش ىیای؛ ...گفت بیرِن بّدین حامت بد شدٌ- 
 .بُ ىنً زنگ زد تا بیاو پیشت...اىا بالفاصنُ خّابت ىی برٌ، بعدا این جا ىیارتت

 :سری بُ تایید تکان دادو ِ خّنسرد گفتً. اِىدٍیچی یادو نيی

 .طبیعیُ حامً بد بشُ...صبحً بدِن صبحانُ زدو بیرِن...یُ رِز کاىه نخّابیدو- 

نيی خّاستً بیشتر از این حساسش کنً، تّ سنی بّد کُ ىنطقی بُ بیَّش شدن 
از تردید برای ِاگذاری غذا بُ فرزاد ِ غنّ کردنش دربارٌ . ناگَانی ىن نگاٌ نيی کرد

 .ىّىنیش باید حدس ىی زدو اصال دِست ندارٌ برخّردی باٍاش داشتُ باشً

 .بعد کنی ِىن ِىن مب گزیدٌ پرسید

 چرا نگفتی با فرزاد بیرِن ىیری؟- 
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ُ ی جّاب پس دادن نداشتً، اِن ًٍ بُ کسی کُ چند سال از ىن کّچکتر  اصال حّصن
ُ ی برادرش بّد  .بُ صّرت غیرارادی چندشً شد. بّد ِ دنبال رابط

ُ ی دردسرٍای  ُ ای بگً ِ ىحترىانُ بیرِنش کنً؛ اىا حّصن خینی دِست داشتً بُ تّ چ
 .بعدش رِ نداشتً ِ چیز پنَانی ًٍ نبّد

فک نيی کردو ...تعارف کرد ىی رسّنيت، ىنً رِی ٍّا قبّل کردو...اتفاقی دیدىش- 
 .باعخ دردسرش بشً

 .ٍنّز ًٍ داغی دست ٍاش حس شدنی بّد! دردسر

 :با مب کج کردنی گفت. چشيی چرخّند

ُ ت ناٍار آِردو-   !بخّرکُ باز فشارت نیّفتُ تا زحيت بُ کسی بدی...ِاس

 .زحيت رِ کشید

ُ ی حرف زدنش . دِد از سرو بنند شد. ٍيین کُ خّاست بیرِن برٌ صداش کردو کنای
ٌ ی  ً ٍای جدی فرزاد کُ ىطيئنً اجاز باید عصبیً ىی کرد؛ اىا عجیب با یادآِری چش

ىن ًٍ دیگُ بچُ نبّدو تا . دخامت بُ ٍیچ کس رِ نيی داد خیامً راحت ِ آراو بّد
ُ ای تّ زندگیً بیاد تا با نیش ِ کنایُ اذیتً کنُ ُ ی دیگ اگر اِن . دِبارٌ اجازٌ بدو تَيین

ىّقع ًٍ در برابرش کّتاٌ ىی اِىدو ىی دِنستً ىحيد ًٍ حيایتً نيی کنُ ِ ترس از 
دست دادنش رِ داشتً؛ اىا شناختی کُ نسبت بُ فرزاد پیدا کردٌ بّدو، این حس رِ بُ 

 .ىن امقا ىی کرد تا خّدو باشً ِ نگران ٍیچ چیز نباشً

حتيًا تّقع داشت . طنبکار نگاًٍ ىی کرد. مب رِی ًٍ فشردو تا حرف ناشایستی نزنً
 !برادرش ىن رِ تّ خیابان ِل ىی کرد

 :شيردٌ شيردٌ با محن جدی ِ صدای نسبتًا بنندی گفتً
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 !بین ىنّ فرزاد چیزی نیست- 

 !غیِر ىَرِ گفتن خّش آٍنگش!...غیِر داغی دست ٍاش!...غیِر چند ٍيراٍی...چیزی نبّد

 !ىی خّای بُ خّدش بگً تا تّجیَت کنُ- 

 .شرىندٌ مب گزید. بُ آنی رنگش بُ شدت پرید

 .خب، ىنً شک کردو...ٍنيا گفت چند دفعُ دیدٌ این جا اِىدٌ- 

ُ ای جيع شدو ِ زانٍّاو رِ بغه . محنش پر از پشیيانی بّد در خّدو ىچامُ شدٌ گّش
 .گرفتً

 .ٍنيا اشتباٌ ىی کنُ- 

 بُ داداشً ىیگی؟- 

 .بگً کُ دیگُ این جا نیاد؟ آٍی کشیدو

 ...نُ- 

ٌ ش خّردٌ شد ُ و . مرزش صداو با مبخند ذِق زد ُ ای رِی گّن بُ سيتً اِىد ِ با بـ ـّس
ُ جایی دِبارٌ با ِاضح شدن دِ . ببخشیدی گفت ٌ ای جاب سری تکان دادو ِ بدِن ذر

ً ٍاو، بی اختیار آٍستُ پرسیدو  .چشً آبی ىقابه چش

 اسً پدر ٍرىزخان چی بّد؟- 

 .دیدی بَش نداشتً؛ اىا بَتش از سّال بی ربطً ىشخص بّد

 .تّرج- 

 .تّرج...زیر مب چند بار تکرار کردو
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 .ىن رفتً، کارو داشتی زنگ بزن- 

ُ ی بی آِاو، صدای دِر امّنک بنند شد  .بالفاصنُ با باش

ىن ًٍ . کارو بُ جایی کشیدٌ بّد کُ از کابّس پدِر خّدو خّاب پدر ٍرىز رِ ىی دیدو
 .دیّانُ شدو

*** 

درد داشتً؛ دردی کُ از صبح بُ جانً افتادٌ . اىشب با تياو شب ٍای دیگُ فرق داشت
ُ و ىی زد  .بّد ِ ىی دِنستً آخر تیشُ بُ زندگی نداشت

عجیب با دیدن یک خّاب گنگ، احساس ىی کردو ىن ِاقعًا خّدو نیستً ِ باید برای 
 .بّدن خّدو دست ِ پا بزنً تا این فکرٍای ِاٍی رِ پس بزنً

ىی خّاستً باز ًٍ بشً ٍيان گنبرگ چند ىاٌ پیش کُ . بُ جان شکه ِ شياینً افتادو
ً کً داشت برای ٍيیشُ فراىّش ىی شد برای خّدو کُ اىرِز فَيیدو ...نُ برای بقیُ. ک

 !اسيً خّش آٍنگ نیست ِ ىَرِ زیادی خّش آِاست

از سِر شب، راس . عذاب ِجدان داشتً برای کيی آرایش کردن ِ مباس زیباتر پّشیدن
ٌ ی قدیيی ِ ىناسبً رِ پّشیدو ِ  ساعت ٍشت، دٌ بار دِ تیکُ از مباس ٍای باقی  ىاند

ىن از این اخالق ٍا نداشتً تا کسی رِ با ناز یا کيی آرایش . دٌ بار صّرتً رِ پاک کردو
ُ ی اعداو یا . اىشب فقط ىی خّاستً ٍيُ چیز رِ فراىّش کنً. جذب کنً شاید صحن

حداقه برای چند ساعت . یک خّاب با الک قرىز یا یک رژ مب صّرتی از بین ىی رفت
 .سرگرىً ىی کرد

ُ ی تنَایی ِ سادگیً فاصنُ . شاید ىن ًٍ باید تغییر ىی کردو ىن ًٍ باید از اِن پین
 .ىی گرفتً تا دنیای اطرافً رِ بَتر بشناسً
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ىگُ ىن چی کً از دخترٍای . با خّدو، با اطرافیانً...ىی خّاستً برای اِمین بار بجنگً
اطرافً داشتً کُ برای کسایی کُ بُ بّدنشّن احتیاج داشتً باید جّاب پس ىی دادو؟ 

چرا باید آدىی ىحه فریبا ناراحت بشُ برادرش با ىن ىعاشرتی داشتُ باشُ ِ از ترس 
 برادرش سکّت کنُ؟

ُ ی پدر کُ رِی پاٍاش ...ىن ٍنّز ًٍ گنبرگ کَکشان بّدو گنبرگ یکی یک دِن
پدری کُ ىَرِ رِ ...ىی نشست ِ تّ گّشش زىزىُ ىی کرد تّ میاقت بَترین ٍا رِ داری

 .ىی گفت میاقت دختر ىن باید یک ىرد ِاقعی باشُ. جایگزینً کرد تا آسیبی نبینً

ىگُ جز یک ٍيراٍی ِ اعتياد چُ کاری ...دٌ بار بُ خّدو گفتً فرزاد ًٍ یکی ىحه ىحيد
ُ ت کردٌ کُ حرف خّاٍرش رِ بُ دل گرفتی؟ اىا یکی از عيق دل فریاد ىی زد ...ِاس

 .تنَایی کُ سال ٍاست با داشتن آدو ٍای اطرافت ٍيیشُ داشتی...تنَاییت رِ پر کردٌ

ً ٍای زیبای  ٌ ٍای شیطّنی ٍرىز برای خان دمً بعد از سال ٍا در این سن، کيی از اِن نگا
دمً ...دمً کيی ىحبت ٍای ناب ٍرىزانُ ِاسُ ىَرِ ىی خّاست...اطرافش ىی خّاست

 .دمً عجیب دنبال بَانُ ىی گشت. عجیب ىحبت ىی خّاست

ُ ٍا رِ شيارش ىی کردو ٌ و نشستً ِ بُ یاد گذشتُ عقرب چُ . رِی تخت فنزی ساد
ُ ٍا رِ درک نکردو، چُ رِزٍایی گنبرگ ناب پدر بّدو؛ اىا جنس  رِزٍایی گذشت ِ جانی

 .ىحبت پدر فرق داشت، کاش ٍیچ ِقت ناب نبّدو ِ کيی سرکشی بُ یادو ىیاد

ُ ی دِ چشً آبی ...دمً اىشب پر از تنَایی...دمً اىشب پر از بَانُ بّد ً غص دمً اىشب ٍ
 .شدٌ بّد کُ بُ طرز عجیبی ىابین فکرٍاو فراىّش نيی شد

ساعت دٌ بُ بعد زیر مب ذکر ىی گفتً تا اىشب رِ فراىّش نکنُ ىنی ًٍ تُ این عيارت 
 .چشً انتظار یک ىَيان ناخّاندٌ نشستُ
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نيی دِنستً چی بپزو رِی یک پیکنیک قراضُ، بدِن ٍیچ اىکاناتی تا بُ ىذاقش خّش 
ٍّا سرد بّد ِ تنَا چیزی کُ بُ ذٍنً رسید سّپ بّد کُ . بیاد ِ تشکری ًٍ کردٌ باشً

 .تّ این ٍّا ىی چسبید

ُ ای بُ در خّرد ٌ داری بنند شدو، فراىّش نکردٌ بّد. ضرب ىحه . با دستپاچگِی خند
 .خً شد تا ًٍ قد در نیً ِجبیً بشُ...ٍيیشُ اتّ کشیدٌ ِ خّش تیپ

خّاست کاىه تّ بیاد کُ با سالىً سر باال . ٍنّز نگاٍش بُ ىن رنگ پریدٌ نیفتادٌ بّد
 .آِرد ِ سرش بُ سقف خّرد

ٌ و گرفت ُ قدر یک آرایش سادٌ ِ یک بنّز ِ شنّار نّ یکی . خند حتيا تعجب کردٌ کُ چ
 .ىحه ىن رِ در این حد تغییر دادٌ

ً رنگ ِ یک ریيه  ُ ای کُ داشت حتی با یک رژ ک ُ خاطِر فرو بچگان صّرت ىن ب
ً دٍندٌ تغییرش زیادی تّ ذِق ىی زد ِ چند سامی ًٍ بُ سنً اضافُ ىی کرد  .حج

شاید چّن ٍيیشُ ىن رِ . ِگرنُ آرایش آنچنانی نداشتً کُ بُ این صّرت بَت زدٌ بشُ
. سادٌ دیدٌ ِ این تغییر رِ کُ بُ خاطرش ًٍ عذاب ِجدان داشتً، ىتعجبش کردٌ

ٌ ش چند برابر شد ٌ ی بَت زد بُ ٍیچ عنّان نيی خّاستً . عذاب ِجدانی کُ با دیدن چَر
ُ ش رِ دارو  .این احساس رِ داشتُ باشُ کُ قصد جنب تّج

 .بُ در شّخی زدو تا طبیعی تر برخّرد کنُ

 شاو بکشً آقا؟- 

 :با چپ چپ پرغیضی گفت

ُ ایُ؟-   .زِد پاکشّن کن...این چُ ریختّ قیاف

 .گیج ابرِیی باال انداختً
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ُ ت نیست-   .حیف صّرت ىعصّىانُ ِ بچگان

ُ و؟  !از آرایشً خّشش نیّىد...صّرت ىعصّىان

ُ ش کنً ُ ای حّام ُ  تّ چ دستی در ٍّا تکان . باید اعتراف کنً ىحه خّاٍرش جا داشت ب
 :دادو ِ بی تفاِت بُ نطقش گفتً

 .ٍيین...فقط خّاستً یکً تغییر کنً- 

ُ تر از ِحشت نگاٍش زىزىُ کردو  :ِ آٍست

 !ِ بُ کسی ًٍ ىربّط نیست- 

 :ابرٍِاش بیشتر تّ ًٍ پیچ خّرد ِ با نیيچُ تيسخری گفت

فقط یُ نفر تّ این خّنُ پیدا ىی شد کُ شکه خّدش بّد، حاال تّ با این قیافُ - 
 ىی خّای تغییر کنی؟

بُ دل گرفتُ، فرزاد شرىگینی زىزىُ کردو کُ بی حرف با دِ سُ قدو بنند بًَ رسید ِ 
تا کناِر شیر آب تُ باغ کُ ىخصّص . زیر مب غری زد کُ فرزاد بی  فرزاد. دستً رِ گرفت

 .آبیاری درخت ٍا بّد کشیدٌ شدو

 :اخطاری رِ بًَ گفت

 .پاک کن تا خّدو پاک نکردو- 

بُ ٍّای این کُ فرزاد ًٍ . چنان آتشی در دمً افتادٌ بّد کُ چیزی بُ زار زدنً نياندٌ بّد
ٌ و خّشش نیّىدٌ ِ رِی قصد ِ نیت ىن گذاشتُ تا  ٌ ی آرایش شد ىحه ىحيد از چَر

. معنت بُ تّ ىحيد کُ تياو اعتياد بُ نفسً پای حرف ٍای تّ نابّد شد...تحریکش کنً
 .صّرتً از زِر بغض ِ ناراحتی گرفتُ ِ پراخً شد
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 .پّفی کشیدٌ ىقابنً ایستاد

 چرا این شکنی شدی؟- 

ً ٍای عصبیش گفتً  :با تياو صداقتً رِ بُ چش

 ...فقط خّاستً...قصد بدی نداشتً ىن- 

 .خدای ىن با چُ رِیی ىی گفتً فقط کيی قصد زیبا شدن داشتً

ُ و سرو رِ باال بیارٌ ِ چند محظُ  سکّت شرىگین ِ مب گزیدنً باعخ شد نرو از زیر چان
 .عيیق ِ پرىَر نگاًٍ کنُ

سنتً !...حیف این صّرت زیبا نیست کُ با این چرندیات خراب بشُ؟...آخُ عزیزا ىن- 
 .بیشتر کردٌ

صّرت زیبا؟ ٍيین دِ کنيُ کافی بّد تا گرىای آراىش بخشی !...بُ ىن گفت عزیِز ىن
 .زیر پّستً جيع بشُ ِ خّنی دِبارٌ بُ جریان بیفتُ

نگاٌ دزدیدو ِ از خّدبی خّد شدٌ کُ تّ ابرٍا سیر ىی کردو، آٍستُ دِ زانّ نشستً تا 
شیر آب رِ باز کردو ِ ٍيین کُ دست پر آبً رِ بُ . صّرتً رِ بدِن اعتراض بشّرو

صّرتً زدو، کنارو خً شد ِ با محن تذکری تند تند تاکیدی ىی گفت کداو قسيت از قنً 
ُ و خراب بشُ ٌ ی ىعصّىان  .افتادٌ تا ىبادا چَر

 .رِی صّرتً، تا کير خً شدٌ بّد. شیر آب رِ بستً ِ سرو رِ باال بردو

 خّب شدو؟- 

ً ٍاش برق . اٍِّو بی تفاِتی گفت مبخند زدو، نيی خّاست بُ ىن رِیی بدٌ؛ اىا چش
 .بدجنسی مب زدو. رضایت ىی زد
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تا بُ خّدش بیاد از زیر . ٍيین کُ خّاست بنند بشُ، ىشت پر آبی رِی صّرتش ریختً
دستش دِر کيرو حنقُ شدٌ . ٍنّز بُ کنبُ نرسیدٌ بّدو کُ بًَ رسید. دستش فرار کردو
خّاست زیر گّشً چیزی زىزىُ کنُ کُ با دیدن نزدیکی صّرتش، تّ . بُ عقب کشیدو

ىتعجب از این ِاکنش سریع . جیغ کّتاٍی کشیدو. یک محظُ خّابً براو تداعی شد
نفس نفس . بدِن ىکحی بُ سيت کنبُ پا تند کردو ِ در رِ پشت سرو بستً. ِمً کرد

خدای ىن، ٍر کاری ىی کردو باز ًٍ فراىّش . ىی زدو ِ دست رِی قنبً گذاشتً
 .نيی شد

*** 

ٍيین طّر کُ صّرتً رِ با حّمُ خشک ىی کردو، . بعِد چند دقیقُ بُ خّدو ىسنط شدو
حاال . مپ ٍاو گه انداختُ بّد، کالً پّست گندىیً قرىز شدٌ بّد. ىقابه آینُ ایستادو

ُ قدر فرقُ بین گفتن. ىی فَيً آرایش اصال بًَ نيیاد ُ قدر خّبُ کُ ٍست...چ  .چ

سّپ خّش عطرو رِ با جان ِ دل تّ بشقاب ریختً ِ با جزیی ترین ىّاد رِش رِ تزیین 
ُ ای ًٍ برداشتً ِ بیرِن رفتً. کردو  .با گذاشتن تّ سینی، حّم

ُ ی درخت نشستُ بّد سینی رِ ىقابنش . باز ًٍ ىحه ٍيیشُ پیپ بُ دست رِی تن
ً ٍاو باال اِىد. گرفتً ُ ی . با ىکحی نگاٌ براقش تا چش تعجب، تحسین، ىحبت، ٍي

ً ٍاش خالصُ شدٌ بّد بدِن . آٍستُ پیپ رِ از دستش گرفتً. حس ٍای خّب تّ چش
 .مبخند کجی کنج مب ٍاش نشستُ نگاٌ دزدید. سینی رِ بُ دستش دادو. ىيانعتی داد

 :کنارش نشستً ِ با ِمع گفتً

ُ ت سّپ پختً، ىحه دستپختای ىاىانا نیست-  اىا از پیپ کشیدن ِ بیکاری بَترٌ ...ِاس
ِ... 
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ُ ش بُ این سکّت جنب شد، قدردان . ىکخ طّالنی کردو تا بًَ نگاٌ کنُ ٍيین کُ تّج
 :گفتً

ُ خاطِر تشکر بابت اىرِز-   .ِ ب

ً رنگی زد  .مبخند ک

 خّب خّابیدی؟- 

ُ ش پایین ىی اِىد. بی جّاب خندیدو ٌ ٍای آب از چان  .ٍنّز ًٍ قطر

ٍیچی نگفت، فقط نگاًٍ . دست جنّ بردو ِ بُ آٍستگی صّرتش رِ با حّمُ پاک کردو
ٌ ٍا بیزار بّدو  .کرد؛ نگاٍی پر از حرف کُ ىن از این نگا

 ىحيد کیُ؟- 

چُ . حاال نگاٌ ىن بّد کُ باید دزدیدٌ ىی شد. دستً خشک شدٌ رِی صّرتش ىّند
ُ خّد افتاد. حرفی بّد  .سر پایین گرفتً ِ دستً خّدب

ُ ٍای شب کسی باشُ کُ-   ...اگر تعَدی ٍست یا کسی رِ ىی خّای نيی خّاو نیي

 .ىحيدی نیست...نیست- 

ً تر اداىُ دادو. خّدو ًٍ از قاطعیتً تعجب کردو  :سر باال بردٌ ىحک

یُ آدىی کُ رِیای بچگیاو ِ حياقت بزرگیاو حساب ...ىحيدی نیست کُ تعَدی باشُ- 
 .ىی شد

ُ ٍای تخس، پک  اخً کردٌ سینی رِ رِی زىین گذاشت ِ با گرفتن پیپش ىحه پسربچ
 :عيیقی کشیدٌ جدی شدٌ گفت

 .حسرت صداتً ىشخص نشُ...بگّ تا دیگُ با بردن اسيش بغض نکنی- 
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این یعنی تا نگً مب بُ سّپ نيی زنُ؟ اىا . آٌ کشیدو، بُ سینی سّپش نگاٍی کردو
 !صراحت کالىش ِ جدیت رفتارش نشان ىی داد تا نگً راحتً نيی ذارٌ

ُ ی قنبیش با ىن صحبت کرد . بی اختیار ذٍنً پرش زد بُ اِمین باری کُ در ىّرد خّاست
رِی . شبی کُ فَيیدو برای ٍيیشُ باید قیدش رِ بزنً ِ ٍیچ ِقت سًَ ىن نبّدٌ

. ایّان خّنُ باغ نشستُ بّد ِ بُ دِر از چشً اکبری ِ تَيینُ، آخر شبی سیگار ىی کشید
ِقتی . ىی دِنستً ٍيیشُ ِقتی ىضطربُ یّاشکی سیگاری دِد ىی کنُ...ىی شناختيش

ُ ٍا قَر ىی کرد  .ًٍ کُ اعتراض ىی کردو تا چند رِز ىحه بچ

 !االن کُ باید خّشحامی باشی! چرا ىاتً گرفتی؟- 

ً نگاٍی بُ ىنی کُ پشت سرش بُ در تکیُ زدٌ بّدو  مبخند تنخی زد ِ با حامی داغّن، نی
 .کرد

 .زیاد نااىیدو گنبرگ...اىرِز گفت باید فکراشّ بکنُ- 

 .سعی کردو بغضی نکنً تا مرزشی نداشتُ باشً

 .چرا؟ بُ نظر ىیاد دِستت داشتُ باشُ- 

یُ دختر خّب ِ ...آقا ًٍ زیاد ٍّاشّ دارٌ...ًٍ زبر ِ زرنگ...ىَرِ ًٍ خّشگنُ- 
ٌ ش سرایدارن زندگی کنُ؟ ُ چیز تيّو حاضرٌ با آدىی ىحه ىن کُ خانّاد  ٍي

ُ قدر اِن شب سخت گذشت؛ اىا االن جز . برای ىن کُ اٍيیت نداشت...مب گزیدو چ
ٌ ی تنخ چیزی بُ یاد نياندٌ بّد  .یک خاطر

ُ ش ىًَ باشُ-  ٌ ش ىشخص نیستن کُ خانّادٌ ِاس  .خّد ىَرِ خانّاد

 .نیشخند زد؛ ىحه ٍر بارکُ ٍر حرف اشتباٍی ىی زدو
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پدرت یُ عير بُ دختری گرفتش، تياو اىکاناتی کُ تّ داشتی اِنً داشتُ حاال شدٌ - 
ُ ٍاشّ ىی دِنُ...این  .حتيًا قدر داشت

ٌ و ىقایسُ . آدو بی انصافی بّد خینی راحت اىکانات ِ شخصیتً رِ با خّاٍر خّند
 :بی تّجُ بُ تکُ تکُ کردن غرِر ىن اداىُ داد. ىی کرد

 بُ نظرت بین ىن ِ این پسر پّمدارٌ کیّ انتخاب ىی کنُ؟- 

ُ قدر سادٌ بّد، برای ىَرِیی کُ خینی ِقت پیش رضایت بُ ازدِاج دادٌ بّد افسّس  چ
 .ىی خّرد ِ سیگاری دِد ىی کرد

 ...یک شبی بّد ىحه اىشب؛ اىا این آدو کجا ِ اِن. بُ سيت فرزاد چرخیدو

این آدو برای تسکین چُ دردی یا فراق چُ یاری دِدی بُ . ىاِت پیِپ بین دستش شدو
ُ ٍاش ىی فرستاد؟ ژستش رِ دِست داشتً ٍنّز ًٍ خّنسرد بدِن تّجُ بُ ىن . ری

ُ ٍای دل ىن بّد راست ىی گفت، ىحيد . دِدی از دٍان خارج ىی کرد ِ ىنتظر گفت
چرا فکر . فراىّش شدٌ بّد؛ اىا ٍر بار از شکستُ شدن رِح ِ دمً بغض ىی کردو

ُ رِو نشستُ با تياو آدو ٍای زندگی ىن فرق دارٌ؟  ىی کردو این آدىی کُ رِب

 .ناخّاستُ مب بُ درِددل زدو

دختری بّدو کُ با جّن ِ دل ٍرکاری ...ٍيیشُ از دستپختً بدش ىی اِىد- 
اٍه ...اٍه ٍر ٍنری از نقاشی بگیر تا آشپزی یا ٍر چیزی کُ فکرش رِ بکنی...ىی کردو

ٌ ی برنج با ...درس نبّدو شرایط دانشگاٌ رفتنً نداشتً، عشقً قه قه کردن آب جّشید
 .چشیدن عطر بّی قّرىُ سبزی بّد یا ساعت ٍا نشستن رِی ایِّن ِ نقاشی کشیدن

نيی دِنستً زدن این حرف ٍا برای کسی کُ خّدش زندگی ىشابَی داشتُ . ىکخ کردو
 :درستُ یا نُ؟ اىا باالخرٌ باید برای آراو شدن دمً بُ یک نفر ىی گفتً
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ُ ی آقا زندگی ىی کردن-  ٌ ش خّن باباش سرایدار، ىاىانشً ...با خانّاد
 ...پسرشّنً...خدىتکار

 .آٌ پرحسرتی کشیدو

رِزی نبّد بُ چشيً نیاد، ٍرچی ...شد ٍيُ کس...پسرشّن با پّل آقا شد آقای دکتر- 
ٌ دار باشُ، دِستش ...ترقی ىی کرد ىن کيتر ىی شدو اگر بگً عادت شاید خند

جرىً ...جرىً دیپنيً بّد ِ ٍنرٍای دستیً. اىا فقط ىن دِستش داشتً...داشتً
ٌ و بّد ٌ ی زیادی ساد  .چَر

ً ٍای برق گرفتُ بُ سيت فرزاد چرخیدو. صدای جیغ باعخ شد سکّت کنً . با چش
 .صّرتش قرىز شدٌ، نفسش بُ شيارٌ افتادٌ بّد

 فرزاد حامت خّبُ؟- 

ىا بین جیغ ٍای ىيتد برای آراىشش اداىُ . «بگّ نيی خّاو صدایی بشنّنً»مب زد 
 .دادو

 .گنبرگّ دِست داشت- 

 .تّ دمً پّزخند زدو

 .دختر کَکشان- 

ُ ی درِغ ٍا بافتنی بّد تا با خیال راحت ...یک پّزخند دیگُ کاش زندگی ًٍ ىحه ٍي
ُ ی زندگیت رِ ىی بافتی  .ریس

ُ چیز تيّو بّد-  چی کً داشت آقای دکتر برای ...زیبا، پدر پّمدار، باٍّش. گنبرگ ٍي
 .ترقی
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 .پیشانیش رِ ىحکً با دست ٍاش ىاساژ ىی داد. آٌ کشیدو

 حامت بدٌ؟- 

ٌ ش با حال خرابی مب زد  .بُ زِر از الی مب ٍای چفت شد

ُ و حرف بزن-   .فقط ِاس

ىابین دمّاپسیً کُ شش دنگ حّاسً پی عرق ٍای رِی پیشانیش بّد، بی حّاس زبان 
 .باز کردو

ُ ش شدو ٍیچ کس23بعِد ...با اِىدنش دیگُ نگاًٍ نيی کرد-  از !... سال یک شبُ ِاس
ىی دیدو ِقتی اِن کنارشُ . کً کً ىَرش از دمً بیرِن رفت...ناىزد شدو خّاٍرش

ٌ ٍایی کُ ٍیچ ِقت برای ىن نبّد ُ قدر خندٌ رِی مباشُ، خند ىی دیدو ىنتشّ . چ
ٌ و آرزِو بّد یُ بار سّار پراید . ىی کشید ِ ىنّ در کنارش خار ىی کرد بُ جرو نکرد

دانشجّ . دٌ بار بَش گفتً، دٌ بار اِن بّد. قدیيیش بشً دِر ىیدِن با ًٍ دِر بزنیً
ُ ش ىّتّر خرید، ىنً عشق ىّتّر تّ دمً ىّند یک بار دستيّ بگیرٌ تّ عامً . بّد آقا ِاس

 .بچگی بگُ بیا اینً سًَ اىرِز تّ

 :بُ سيتش سر چرخّندو ِ با نیشخندی کُ زیادی آشنا بّد، اداىُ دادو

خینی سختُ از یکی بت بسازی اِنً تبر ...فراىّش کردو؛ اىا تحقیراش ٍيیشُ باٍاىُ- 
ُ تّ بسّزِنُ  .بردارٌ ریش

انگار سال ٍاست ىنتظر گفتن یک زخً کَنُ . با کيی حرف احساس تَی شدن داشتً
ٌ ای کردو ِ بی تّجُ بُ . بّدو کُ حاال بُ شدت آراىش داشتً بعِد ىکخ کّتاٍی تک خند

ٌ ش، برای عّض شدن حال ِ ٍّاش گفتً  :صّرت قرىز شد
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حتيا تیيّرخان بُ دسِت راستش خّب ىیدٌ کُ ٍيچنین ...راستی تّ چرا پراید نداری؟- 
 .ىاشینی داری

دستپاچُ . ٍيین کُ خّاست از تُ دل بخندٌ با آخ بنندی، ىحکً دست بُ سرش گرفت
 .بنند شدو

 .سرو ىی زنن بَت، سردردت خّب ىیشُ...پاشّ برِ دکتر- 

 .دردش رِ پشت مبخنِد کجی پنَان کرد

 .عادت دارو...چیزی نیست- 

بی تاب رِی دِ زانّ نشستً ِ با برداشتن ظرف سّپ، قاشق پرسّپی رِ ىقابه دٍانش 
 .گرفتً

ُ ی این سّپا رِ بخّر بعدش با ًٍ ىیریً دکتر، اصال ىی خّای آقا ٍرىزِ صدا -  بیا ٍي
 کنً؟

ُ ای گفت  .چشً رِی ًٍ فشرد ِ بُ زِر ن

 ...فرزاد- 

ُ ای، قاشق رِ تّ دٍانش . چشً باز کرد، با کيی ىکخ مب ٍاش از ًٍ باز شد بدِن ِقف
خّشحال از این کُ بُ حرفً گّش ىیدٌ، قاشق بعدی رِ بنند کردو کُ دست بُ . گذاشتً

 .دمش بردٌ، خً شد

از نگرانی، ترس یا ٍر حسی کُ با دیدن صّرت دردىند قرىزش ِحشت بُ جان ِ دمً 
قصد رفتن بُ عيارت رِ داشتً کُ . انگار خّدو درد ىی کشیدو. انداختُ بّد، زیر گریُ زدو

 .صداو کرد
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 ...نيی خّاو کسی بفَيُ ىن این جاو- 

 ...اىا- 

 .آىرانُ ىیان کالىً پرید

 .برِ بُ باجی بگّ قرص ىعدٌ با یُ ىسکن قّی ىی خّاو- 

ٌ تر شد ُ ی بعدیش سّز سرىای پاییز سّزند  .خّاستً قدىی بردارو کُ با شنیدو جين

 .اگر کسی بفَيُ دیگُ نيی تّنً این جا بیاو- 

نيی خّاستً محن جدیش یا . با تياو شدن حرفش، بی ىعطنی بُ سيت عيارت دِیدو
ُ ی اخطاریش رِ برای خّدو یادآِری کنً فقط یک چیزی در ذٍنً ىداو تکرار  جين

 .ىی شد، اگر نیاد ىنی ٍست کُ تّ اِن امّنک از تنَایی دق کنُ

ً ٍای اشکیً بُ ٍّای این کُ حامً بدٌ نگران دِرو چرخید تا با  باجی با دیدن چش
ٌ و رِ تسکین بدٌ حتی تا نّک زبانً ًٍ نیّىد تا از درد . جّشندٌ یا کيی شربت درد ىعد

ُ قدر از این بابت خجامت کشیدو کُ بُ جای پسرش شربت نِّش جان  پسرش بگً ِ چ
 .بُ زِر با صدا زدن فریبا دست از سرو برداشت. ىی کردو ِ دمّاپسً بّد

ىن ًٍ در کسری از جانیُ تياو شربت ٍا ِ قرص ٍا رِ بُ دست گرفتُ تا کنبُ یک نفس 
دیگُ تاریکی باغ بُ چشيً نيی اِىد ِ برعکس یک چشً بینا پیدا کردٌ بّدو کُ . دِیدو

 .فقط ىی خّاستً ٍر چُ سریع تر بَش برسً. راٌ کنبُ رِ بی ترس پیش گرفتُ بّد

ُ باز بّد از چیزی کُ . قدىی بُ داخه برداشتُ بین چَارچّب خشکً زد. در کنبُ نیي
مبخند زدو؛ نُ از خّشحامی، از . ىی دیدو آراىش بُ تک تک سنّل ٍای بدنً رسید

 .اعتيادی کُ بُ ىن پیدا کردٌ بّد کُ رِی تختً دراز کشیدٌ غرق خّاب بشُ
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! درد ًٍ ىی کشید؛ اىا آراو بّد رِی تخت ىن....اخً داشت. ٍنّز ًٍ صّرتش قرىز بّد
ٌ ی پایین تخت خیرٌ شدو ٌ ای . ٍيُ رِ خّردٌ بّد. بُ سّپ کاىه خّردٌ شد بدِن ذر

. مبخندو غیرارادی کش دار تر ىی شد. باالی سرش ایستادو. سر ِ صدا در رِ بستً
کالٍش رِ . یک ِری دست بُ سینُ خّابیدٌ بّد ِ کيی پاٍاش از تخت بیرِن زدٌ بّد

ُ ش کشیدٌ بّد . ىحه یک شیء گران بَا رِی ىیز گذاشتُ بّد ِ کتش رِ ًٍ رِی باالتن
آراو کت رِ جایگزین پتّی خّدو کردو ِ برای گرو کردن بیشترش، چادر نيازو رِ رِش 

ُ ی . کشیدو با گذاشتن کتش رِی ىیز؛ یکی از شال ٍاو رِ دِرو پیچیدو ِ ِسّس
با تياو پرخّابِی اىرِزو، این بار آسّدٌ کنار تخت بُ . برداشتن کتش رِ از ذٍنً پس زدو

 .دیّار تکیُ زدٌ نشستُ خّابیدو

ُ ی ىسدِدی ست  زندگی شاید آن محظ

 کُ نگاٌ ىن در نی نی چشيان تّ خّد را ِیران ىی سازد ِ در این حسی است

 کُ ىن آن را با

 ادراک ىاٌ ِ با دریافت ظنيت خّاًٍ آىیخت

 در اتاقی کُ بُ اندازٌ یک تنَایی ست

 «فرِغ فرخزاد»

*** 

ُ ست تّ زىان  ُ قدر خّبُ بعضی اِقات با بّدن یک حس کُ برای خّدت ًٍ ناشناخت چ
 ...حتی اگر یک خّاب باشُ یا یک رِیا. غرق بشی ِ رِز ِ شبت با بّدنش یکی بشُ
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ُ ی کّچک، بُ خّدت ىیگی زندگی ىگُ  بعضی اِقات با بّدن یک دل خّشی، یک رِزن
ُ و کسی شد کُ ِجّدش پر از  ُ ی ىن تّ ظنياِت النُ حقیران بَتر از اینً ىیشُ؟ رِزن

 .حس اعتياد ِ آراىش بّد

ُ طّری صبح شد ىًَ نبّد ٌ ش بعِد . شبً چ ٌ ٍای خیر نياز صبحً رِ ىجبّر شدو زیر نگا
ُ چیز شد...ىًَ، بّدنش بّد کُ برای ىن. رفتنش دِبارٌ بخّنً، ىًَ نبّد  .ٍي

زیبا بّد ِقتی چشً باز کردو دیدو . صداش آراىش داشت ِقتی تّ خّاب صداو کرد
ً تر از پتّی خّدو رِو کشیدٌ شدٌ  .پتّیی ضخی

ً ٍای پف  ً ٍاو، خّاستنی ترین چش ً ٍای ىشکی براقش بین نیيُ باز کردن چش چش
ٌ ی دنیا بّد  .کرد

ُ ی فکری...بًَ گفت دیشب بَترین خّاب عيرش رِ داشتُ گفت . خّابی بدِن دغدغ
گفت سردی ٍّا رِ نفَيیدٌ؛ ِمی تا صبح . تختً از صدتا تخت سنطنتی دنیا بَتر بّدٌ

ً ٍاو نگاٌ نيی کرد. گرو بّدٌ فرزاد سربُ زیر شدٌ . نگاٌ ىی دزدید...ِقتی ىی گفت تّ چش
ً ٍاش . ناراحت بّد...فرزاد، از سربُ زیری ِ غرِرش نبّد کُ نگاٌ ىی دزدید...بّد چش

ىی گفت چیزی نیست؛ اىا ىی دِنستً فشار رِشُ ِ . شب تا صبحی پر از غً شدٌ بّد
 .نيی تّنُ مب باز کنُ

چند باری ناسزایی بُ تیيّرخان دادو کُ تياو کارٍاش رِ رِی دِش فرزاد ِ ٍرىز 
ّ ٍا تّ کار بزرگترٍا دخامت »: ىردانُ خندید گفت... خندید. گذاشتُ خانً کّچّم
 «.نيی کنن

ُ ش کنً این دیدارٍای پنَانی »: گفت. ىانعً شد. ىی خّاستً تا عيارت بدرق
 «.قشنگ ترٌ

 .ِ اىا ىن ًٍ تغییر کردٌ بّدو...فرزاد از ٍيان شب تغییر کرد ِ ىن
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*** 

ُ ی بنند ِ عصبیش، این  ُ ی ىحکيی زدو ِ آخر با کی چندبار پشت سر ًٍ بُ در ضرب
 .اجازٌ رِ بُ خّدو دادو تا بدِن جّاب پا بُ داخه بذارو

ُ ای ىات سر جاو خشک شدو اگر از دست . ٍنّز از در کاىه داخه نشدٌ برای محظ
ُ ای ىحه ٍنيا در آسایش بّدو ِ رِزو رِ بُ خّبی شرِع ىی کردو، ىطيئنًا یک  دیّان

ٌ ای ىحه ىَرِ نيی ذاشت راحت تّ این خّنُ نفس بکشً  .عقد

مباس ٍای راحتی ىَرِ ِ حتی . اتاق بُ طرز ِحشتناکی شنّغ ِ بُ ًٍ ریختُ بّد
کحیفی استفراغ . مباس ٍای زیرش رِ بی قید رِی تخت ِ زىین پراکندٌ ریختُ بّد

ٌ ای تّ اتاق  ىانندی رِی فرش کنار کاناپُ تا دِر سرِیس رِ پر کردٌ بّد ِ بّی ىشيئزکنند
 .پیچیدٌ بّد

آٍی . رِی کناپُ ِ دِ عسنِی تخت، پر از ىجنُ ِ پیراٍن ٍای کحیف ٍرىز ِ ىَرِ بّد
 .کحافتی بّد کُ از در ِ دیّارٍای این اتاق بنند ىی شد. کشیدٌ ِارد شدو

ىقابه تخت ایستادو ِ با دستی کُ سینی بُ دست داشت، خً شدو تا پتّی نیيُ آِیز 
خّن زیر . بُ آنی از چیزی کُ زیر پتّ دیدو ىنصرف شدٌ؛ عقب کشیدو. رِ بنند کنً

معنت فرستادو بُ ىَرِیی کُ رعایت ٍیچ چیز . قرىز شدو ِ خجامت زدٌ. پّستً جَید
 .رِ نيی کرد

نگاٌ دزدیدٌ یک راست بُ سيت ىیز رفتً ِ با گذاشتن سینی صبحانُ سعی کردو 
ُ چیز رِ فراىّش کنً  .بنند ٍرىزخانی گفتً. ٍي

ُ ت . دِر بامکن باز بّد باد خنک اِل صبح پاییزی کُ بُ داخه ىی ِزید باعخ ىی شد رِحی
ىن کُ بُ خّدی خّد اىرِز با ِجّد اِن عطر خّشاینِد اتاقً، حسی داشتً . قبراق تر بشُ

ُ ای قابه ِصف نبّد  .کُ با ٍیچ کني
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سرش رِ بُ آسيان، تند تند دستی بین . پشتش بُ ىن بّد. تّ بامکن ایستادٌ بّد
ٍيین کُ بُ . با چند ىرتبُ بردِن اسيش، تازٌ ىتّجُ حضّر ىن شد. ىٍّاش ىی کشید

ً ٍایی کُ یک کاسُ خّن ِ بُ اندازٌ یک بند انگشت  سيتً چرخید، یکُ خّردٌ بُ چش
بُ یک بارٌ تياو ِجّدو مرزید ِ نّک انگشت ٍاو یخ . زیرش گّد افتادٌ بّد، خیرٌ شدو

ً ٍای غيگینش شبیُ پدرش شدٌ بّد. کرد ناخّاستُ با . با این ظاٍر ژِمیدٌ ِ چش
ً نگاٍی بُ اتاق، خّدو رِ تجسً کردو کُ بُ جای ىَرِ مباس پرت ىی کنً با این . نی

 .تفاِت کُ چيدانی نبّد

 .بی رىق داخه شد

 سالىتّ خّردی؟- 

ٌ ش سالىی ًٍ پشت بندش گفتً  .ببخشیدی مب زدو ِ دستپاچُ از نگاٌ خیر

. بُ سيت سرِیس بَداشتی رفت. سری تکان داد ِ ىتقابالً سالو صبح بخیری گفت
 .این از طرز نگاٌ ِ راٌ رفتنش کاىالً ىشَّد بّد. کسه ِ کالفُ بّد

 .ٍيین کُ قصد باز کردن دِر سرِیس رِ داشت صداش زدو

 ٍرىز؟- 

 .سرجاش ىنتظر ایستاد

ٌ ی پرسیدن چنین سّامی رِ دادو  .نيی دِنً چرا بُ خّدو بدِن ٍیچ شکی اجاز

 بازو گنبرگ بدِن اجازٌ جایی رفتُ؟- 

ُ ش بُ . مبخند تنخی زد. بُ سيتً چرخید عجیب برای بی خیال نشان دادن ظاٍر اشفت
ً تر کرد ِ گفت  :خّدش ىسنط شدٌ گرٌ رِبدِشاىبرش رِ ىحک
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 .صبح حامش بُ ًٍ خّرد، گفت ىیرٌ تّ باغ قدو بزنُ...نُ- 

 ...پس چرا تّ- 

 :ىیان کالىً بُ تندی گفت

 .نگران گنبرگً ٍستً...فقط یکً بدخّاب شدو- 

اصالً ًٍ ىشخص نبّد دِبارٌ . آٍانی گفتً ِ سرو رِ با چیدن ظرف ٍا گرو کردو
ُ ش کردٌ ُ ای بُ ناو ىَرِ خست  .دعّاشّن شدٌ ِ اعجّب

ِقتی صدای بستُ شدن دِر سرِیس اِىد بالفاصنُ بُ سيت تخت پا تند کردو تا اِن 
 .شیء پالستیکی رِ نیست ِ نابّد کنً

ىن ًٍ این بین کيی بُ ىرتب کردن . بُ ظاٍر دِشی ًٍ گرفت کُ صدای آب بنند شد
 .مباس ٍا ىشغّل شدو تا بعد از رفتنش با یکی از دخترٍا کاىه اتاق رِ تيیز کنً

ُ ای بیرِن اِىد، از دیدن ىن کُ ىشغّل تا زدن  ِقتی با سِر خیس ِ مباس حّم
 :مباس ٍای ىَرِ بّدو با محن دستّری گفت

ُ ت کُ این نیست...بذار خّدش بیاد جيع کنُ-   !ِظیف

ُ ای اکتفا کردو ُ تر از اِن بّد کُ دِبارٌ تاکیدی رِی حرفش داشتُ . بُ باش بی حّصن
 .بُ سيت پارتیشن رفت. باشُ

. پشت ىیز نشست. بعِد چند دقیقُ حاضر ِ آىادٌ از پشت پارتیشن بیرِن اِىد
 .مبخندی بُ رِش زدو ِ برای ریختن چای بُ سيتش رفتً

 ىی خّای برو دنبامش؟- 

ُ ای جدی گفت  .ن
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 .گشنش بشُ خّدش ىیاد- 

ُ ی خّدش رِ ًٍ نداشت این رِی ٍرىز دیدنی . چایی رِ ىقابنش گذاشتً. حتی حّصن
ٌ دار بی اختیار بُ یاد فرزاد افتادو ِ با ٍر اخً ِ تخيش با ًٍ . بّد، شاید ًٍ خند
ُ شّن ىی کردو  .ىقایس

با ىزٌ کردن چای، مبخند تصنعی بُ این طرز . صاىت باالی سرش خانيانُ ایستادو
 :ایستادنً زد ِ گفت

 .چشيات از ًٍ باز شدٌ...ىعنّىُ دیشب خّب خّابیدی- 

 .دیشب جزِ بَترین شب ٍای زندگیً بّد کُ با تياو ِجّد حس عامی داشتً. خندیدو

ُ چیز عادت ىی کنی-   .کً کً بُ ٍي

 :مبخندو خشک شد ِ با محن سردی کُ از خّدو تّقع نداشتً گفتً

 .ىّندن تّ اِن مّنُ سگ آخرین چیزیُ کُ باید بَش عادت کنً- 

ٌ ی فنجان چای زیر دستش بّد . گفت« خّب کاری ىی کنی» ٍيین طّر کُ بی حّاس خیر
 :ِ آٍستُ با تُ فنجان رِی نعنبکی ضرب گرفتُ بّد اداىُ داد

 .یکیش ىن...اىا آدىای این خّنُ بدجّر بَت عادت کردن- 

 .ىن نيی خّاو ِاسُ کسی عادت بشً- 

 .این قانّن زندگیُ...خینی زِد بدِن این کُ بخّای ىحکّو بُ عادتی- 

آخرین جرعُ چای رِ ٍيراٌ با چشيکی . گیج بُ این ٍرىز عجیب ِ غریب خیرٌ شدو
ٌ ش بدٌ. سر کشید . بنند شد ِ ىقابه آینُ ىیز آرایشی ایستاد تا حامتی بُ ىٍّای ژِمید

ُ ی بزرگ پنیر ِ گردِیی درست کردو ِ با برداشتن کتش، کنارش ایستادو مقيُ رِ . مقي
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ُ ای خشک شد. بُ طرفش باال بردو نگاٍش بین ىن ِ مقيُ . برس بین دستش محظ
 .مبخند پَنی زدو. بعِد کيی تعنه از دستً گرفت. ىتعجب بُ چرخش دراِىد

 :چشً ریز کردٌ پرسید

 درستُ؟...تّ ىی خّای چیزی ازو بپرسی؟- 

ٌ  بّد کيی . اىرِز بُ قصد پرسیدن پا بُ این اتاق گذاشتُ بّدو. درست حدس زد
 .کنجکاِی بُ محن صادقً دادو

 اىا با ىن ىحه بقیُ نیستی؟...چرا اخالقت، نگاٍت، با ٍيُ فرق ىی کنُ- 

 .ىبَّت شدٌ بُ طرفً چرخید

 دِست داشتی باٍات ىحه بقیُ رفتار کنً؟- 

یعنی ...ىی خّاو بدِنً حرفای اِن رِزت کُ تّ خّنُ باغ زدی ِاقعیت دارٌ؟...نُ ِمی- 
 ...خب یعنی خینی...ىن

ىتّجُ . در دٍانً نيی چرخید بُ زشت بّدن خّدو اعتراف کنً یا اِن رِز رِ یادآِری کنً
ٌ و بُ باب سنیقُ نبّدنش شد  .اشار

 ...قبالً بَت گفتً تّ...زشت بّدن یا نبّدن تّ ربطی بُ نگاٌ ِ رفتارو ندارٌ- 

... - 

ٌ ای کُ-   ...تّ اِن قدر ساد

فقط یک فرزاد ىابین این کنيات زیبای اِل . زیر مب ناسزایی گفت ِ یک بارٌ سکّت کرد
 خینی دِست داشتً بپرسً چُ کار بُ اِن بیچارٌ داری؟. صبحیش شنیدو
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ً ٍاش داد نگاٌ . کت رِ از دستً گرفت ِ ٍيین طّر کُ ىی پّشید برقی بُ چش
ُ ای بُ سرتاپاو کرد ِ با ٍيان محن ٍيیشگی شیطنت آىیزش ىّذیانُ گفت  :خریداران

 .قّل ىیدو بَت خّش بگذرٌ...ىی خّای با تّ ًٍ یُ ىدت دِست باشً؟- 

ٌ ی اساسی بَش رفتً ً غر ٌ ش گرفت. چش  .خند

 آخُ تّ کُ جنبُ نداری ِاسُ چی این سّاال رِ ىی کنی؟- 

! اصال ًٍ ربطی بُ ىَيان امّنکً نداشت. نيی دِنً چرا دِست داشتً تاییدش رِ بگیرو
 !فقط...ىحض دل خّدو بّد

 یعنی اگر ىن گنبرگ بّدو، با ٍيین قیافُ قبّمً ىی کردی؟...اگر ىن جای گنبرگ بّدو- 

ً ٍاو سرد گفت  :پّزخند بی رنگی زد ِ تّ عيق چش

 .ٍیچ ِقت آرزِ نکن جای گنبرگ باشی- 

برای آخرین بار نگاٌ گذرایی بُ . مب ٍاو از ًٍ باز شد کُ بپرسً چرا، با اخيی ساکتً کرد
 :ظاٍرش کرد ِ با گذاشتن کالٍش گفت

 .ىیزِ جيع کن، الزو نکردٌ ىنتظرش بيّنی- 

*** 

سینی گرد استیه رِ کُ . ىرتب کردن اتاق رِ با یک بی خیامی بُ خّد ىَرِ ِاگذار کردو
 .اىرِز نسبتا سبک تر بّد رِ بنند کردو ِ با بستن در بیرِن زدو

ُ ٍا نرسیدٌ بّدو ىَرِ با سری پایین بُ سيت باال اٍستُ ىیّىد . ٍنّز بُ پاگرد پن
ظاٍرش . احتياال ٍرىز ًٍ بین راٌ دیدٌ کُ بالفاصنُ بعد رفتنش قصد اِىدن کردٌ

 .رنگ رِی زردش با ىٍّای باز بّرش زیادی تّ ذِق ىیزد. پریشان ِ دىغ بّد
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ً تر گرفتً ِ از کنارش رد شدو فاصنُ شانُ بُ شانُ ىچ دستً رِ . بی تّجُ سینی رِ ىحک
 :بدِن این کُ نگاًٍ کنُ گفت. گرفت ِ ىانع حرکتً شد

 جاسّسی ىنّ ىی کنی؟- 

این دیگُ ٍنيا نبّد کُ . چنان فشاری بُ ىچ دستً ِارد کرد کُ سینی از دستً کج شد
صّرتش از درد . دست ٍاو کُ پر بّد، با پا ىحکً بُ زانّش زدو. ىراعات حامش رِ بکنً

 .غریدو. جيع شد؛ اىا از رِ نرفت

 .دستيّ ِل کن- 

ٌ ٍا ٍنً داد ً تر کردٌ بُ سيت نرد  .تّ صّرتً خً شد. فشار رِ ىحک

 چرا رفتی پرِشگاٌ؟- 

اخً کردو ِ با فّت کردن نفسً . معنتی ٍا بَش خبر دادٌ بّدن. حاال فَيیدو دردش چیُ
 :تّ صّرتش عصبی گفتً

ُ ای ٍستی کُ این قدر رذمی-   .باید ىی فَيیدو از چُ بت

 .پّزخند زد

 فکر ىی کنی اِنا شَادت ىیدن ىن ىَرَِاو؟- 

ُ ای بُ ذٍنً خطّر نکرد تا شَادت بگیرو. فکرش کجاٍا ىی رفت با این . ىن اصالً جانی
 .حال فشاری با سینی بُ شکيش ِارد کردو کُ سریع عقب کشید

ُ ی قّمّ قرارا بزنً؟-   فکر کردی ِاسُ ىن کاری دارٌ زیر ٍي

 پس چرا رفتی زیر ِ بً زندگی ىنّ در بیاری؟- 

 !باالخرٌ باید ىی فَيیدو کیُ کُ چنبرٌ زدٌ رِ زندگیً- 
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 .ٍر دِ صداىّن در حد پچ پچ اىا از رِی غیض ِ خشً بّد

 .پس فَيیدی ىن خّاٍرتً- 

ٌ ای خّدو رِ نباختً  :با محن بدتر از خّدش گفتً. حتی ذر

 !تّ اِن قدر بدبختی کُ ٍّیت خّدتّ کتيان ىی کنی! خّاٍر ىن؟- 

... - 

یُ دختر بی سرپرست کُ تا یکسال نّن این ...بذار بگً کی ٍستی خانً ىَرِ حق شناس- 
ٌ ی ىن از عذاب ِجدان بُ این جا رسّندت کُ االن  ...خانّادٌ رِ خّردی بعدًا پدر بیچار

 .ٍاری شدی ِاسُ خّدت

ً ٍاش از خشً دِدِ ىی زد  .چش

اِنی کُ این چرندیاتّ بَت گفتُ چرا اسً ِاقعیيّ نگفتُ؟ بَت گفت پدرت اسييّ - 
عّض کردٌ تا کسی این سيیُ حق شناسّ نشناسُ؟ پدرت ىنّ کرد ىَرِ تا ردی ازو 

 .تا نفَين چُ گندی زدٌ...تا پیداو نکنن...نباشُ

فقط ىی خّاست دست رِی نقطُ ضعفُ ىن . ىی دِنستً چرت ىیگُ. بنند زد زیر خندٌ
ٍيتی ًٍ گفت . پدر ترسی از کسی نداشت تا بخّاد دخترش رِ پنَانی بزرگ کنُ. بذارٌ

پس ترس از چیزی داشتُ کُ حتی از دیرِز نيی خّاستً بَش ...ىادر ًٍ ىَرِ رِ دیدٌ
پدر بی ربط بُ اِن آتش سّزی نبّدٌ ِ با تغییر . حاال شکاً بُ یقین تبدیه شد! فکر کنً

ٌ ی آریایی دیگُ کيکی بَش نکنن ٍر چند بُ قدری ...اسً ىَرِ ًٍ ىی خّاستُ خانّاد
ٌ ی نگَبان رِ از یاد بردٌ بّدن ُ ی یتیً شد با تياو . گرفتار بّدن کُ این ٍيُ سال بچ

 .این حدسیات، تُ دمً باز ًٍ اىید داشتً ىاجرا بُ غیر از این باشُ

 .بدتر عصبیش کردو. بُ حرف ٍاش با نیشخند پررنگی گّش ىی دادو
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ُ سازی پدرت بّدٌ-   .ىی خّاستُ زنش بّیی نبرٌ...این صحن

ىادر اِاخر عيرش چنان افسردٌ شدٌ بّد کُ اگر پدر چند زن ًٍ ىی گرفت اعتراضی 
ُ ش رِ رِ کنُ...نيی کرد ُ ی نداشت  !چُ برسُ بخّاد بچ

فقط !...چرا گذاشت زن ٍرىز بشً؟!...تا حاال نفَيیدی چرا از بچگی خرجيّ دادٌ؟- 
 .ىی خّاستُ جبران کنُ

... - 

اصال درکش نيی کردو چرا ٍّیتش رِ بُ راحتی پنَان ىی کنُ ِ نيی خّاد ِاقعیت رِ 
از . شاید تٍّيات ىحبت ٍای پدر بّد کُ ىَرِ رِ این قدر طيع کار بار آِردٌ بّد. قبّل کنُ

ترس نگاٍش ىشخص بّد خّدش ًٍ بُ حرف ٍاش اعتقادی ندارٌ ِ فقط نيی خّاد 
. ترِس از دست دادن این زندگی اشرافی رِ داشت. ىن دنبال رِ کردن ٍّیتش باشً

ىی دِنست بُ راحتی ارادٌ کنً کنی . ترسی کُ بعد از ىرگ پدر ًٍ بُ سراغش اِىدٌ بّد
ُ خاطِر . سند ِ ىدرک رِ ىیشُ تا جابت کنً ىن دختر ِاقعی کَکشان ٍستً شاید ب

ٍيین پدر ٍيُ چیز رِ ىکتّب کردٌ بّد ِ جزِ ِصیتش ًٍ آِردٌ بّد اگر ٍرکداو زیر 
 .ارجی کُ رِز اِل فَيید خبری ازش نیست. قّميّن بزنیً ارجی بَش تعنق نيی گیرٌ

 .محنش آراو ِ پرخّاٍش شد. خّاستً عقب بکشً کُ با دست ىانعً شد

 ىیخّای چند سال زندان بیّفتی؟...زندگیتّ بکن گنبرگ- 

 :آٍستُ ِ ٍجی ِار گفتً. پّزخند زدو

ُ سازی اِن آتش سّزی بّدٌ کُ پدر ِ ىادر ِاقعیت تّش ىردن-  خّدتً خّب ...صحن
ُ خاطِر ترس از آدىی بّدٌ کُ  ىی دِنی اگر این جایی؛ اگر پدر خّاستُ گنبرگ باشی، فقط ب
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ُ ی انتقاو دارٌ ىنً ...ىی خّاستُ چیزی رِ بفَيیً کُ تّ ناىردی کردیّ کنار کشیدی...کین
 !پس خّدتّ آىادٌ کن برای رِ شدن این بازی... بدِن تّ دیر یا زِد ٍيُ چیزِ ىی فَيً

خّدو ًٍ خّب ىی دِنستً تُ برىال شدن . ناباِرانُ نگاًٍ ىی کرد. رنگ از صّرتش رفت
ُ چیز خّشایند نیست؛ اىا دِست ًٍ نداشتً آدىی ىحه ىَرِ تَدیدو کنُ  !ٍي

ُ ٍای زندان تصّر کن-   ...پس فقط خّدتّ پشت ىین

ىّذیانُ مبی  تر کرد، بُ ظاٍر آراو بّد؛ اىا با حرفی کُ زد فَيیدو باید ىنتظر یک اتفاق 
 .ناخّشایند دیگُ باشً

 .حرفایی کُ پشت سرش ىی زننّ شنیدی؟ یُ آدىی کُ ٍر شب یکیّ صیغُ ىی کنُ- 

 .اخً کردو

 .ىیگن عقیيُ کُ تا حاال با این ٍيُ زن نتّنستُ ِارجی برای خّدش بیارٌ- 

ُ ی حرفش فقط ىنتظر نگاٍش ىی کردو  .مبخند زد. از استرس اداى

ُ ست حاضر ىیشُ تّ زندان بندازدش؟ -  فکر ىی کنی اگر تیيّرخان بفَيُ زن ٍرىز حاىن
 کسی کُ خّدش ِارث ندارٌ؟

... - 

 !چی از این بَتر کُ بفَين ِارجشّن از دختر کَکشان نیست- 

... - 

ُ ی سّختُ بَترٌ یا دختر کسی کُ بدبختشّن کردٌ؟-   دختر نگَبان یُ کارخّن

 ...خفُ شّ- 
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از ضعف حرف ٍاش سینی تّ . چنان خفُ شّیی داد کشیدو کُ بُ آنی ِاقعًا خفُ شد
 .ٍيین کُ خّاست ىحتّیات داخنش بریزٌ از زیرش گرفت. دستً کج شد

 .در اتاق تاج امينّک باز شد، طّمی نکشید کُ ىتعجب بین چَارچّب دِر اتاقش ایستاد

 صدای تّ بّد ىَرِ؟- 

این بازی زیادی دیگُ طاقت فرسا ِ آزاردٍندٌ . شاید برای اِمین بار بّد اسيً رِ ىی گفت
ُ ی بی گـ ـناٌ ًٍ این . شدٌ بّد ىَرِ برای رسیدن بُ ٍدفش حاضر بّد پای یک بچ

 .ِسط باز کنُ

ٌ و پی بُ ٍيُ چیز بردٌ بّد؛ گفتً ٌ ی نگران ىَرِ کُ از حامت چَر  :بغض کردٌ رِ بُ چَر

 ....ىن گنب...خانً ىی خّاستً یُ حقیقتیّ بگً- 

ً ٍای عسنی ىَرِ ترسیدٌ ىیان کالىً پریدٌ گفت  :چش

ُ جان-  ُ شّ یادش رفتُ...ىن داد زدو عي داشتً بَش تذکر ىی دادو حّاسش ...ِظیف
 !جيع باشُ کیُ

 .رِی کیُ تاکید کرد

حتی اگر ایيان درست ِ حسابی ًٍ نداشتُ باشً؛ اىا عيیقًا بُ این اعتقاد داشتً 
خدایی ٍست کُ با گرد کردن دنیاش تقاص تياو بدی ٍای عامً رِ ىی گیرٌ ِ ٍّای 

ٌ ٍای بی گناٍش رِ دارٌ در اِن محظُ از خدا خّاستً پای بچُ بی گناٍی این ِسط . بند
ِ خال داشتُ باشُ ىن ًٍ . باز نشُ یا ٍّای ٍرىز رِ برای رٍایی از این ىار خّش خط 

 .شاید تقاص گـ ـناٌ پدرو بّدو کُ گردی دنیا دست بُ داىن نسنش شدٌ

ً ٍای پر آب بُ سيت تاج امينّک چرخیدو  .با چش
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 .ىن حامً اىرِز خّب نیست...ببخشید بانّ- 

ً ٍاش ىتاجر شد  .باِر کردنی نبّد؛ اىا چش

 ...برِ ىَرِ- 

 .آٍستُ از کنار ىَرِ رد شدٌ زىزىُ کردو

 .بترس از رِزی کُ دستت رِ بشُ- 

*** 

اصالً فکر این جاش رِ نکردٌ بّدو کُ ىَرِ . دست ِ پاٍاو ٍنّز از تَدیدش ىی مرزید
ً تر کنُ بیشتر از . خینی راحت با پس انداختن یک بچُ ىی تّنست جا پاش رِ ىحک
حداقه سر . خّدو عصبی بّد کُ چرا دٍان باز نکردو تا بُ تاج امينّک حقیقت رِ بگً

ُ ای فدا نيی شد ُ ای . مجبازی بچ ىی فَيیدو زندگیش با ٍرىز از رِی اجبارٌ ِ ٍیچ عالق
بی اختیار یاد ... حاال یک بچُ. این ِسط نیست جز بّی پّل کُ ٍرىز بُ خّبی ىی داد

 .این پایبندی بدِن عشق حق ٍرىز پرىحبت نبّد. ىحبت ٍای ٍرىز برای آینین افتادو

. دمً گّاٌ بد ىی داد؛ انگار از قبه ىی دِنستً این تَدید ىَرِ داىن ىن رِ ًٍ ىی گیرٌ
تَدیدی کُ ىسیر سرنّشت ...تَدیدی کُ باعخ شد این بازی خینی زِد بُ انتَا برسُ

 .ٍيُ رِ بُ یک بارٌ تغییر داد

ُ ش رِ ًٍ ندیدو  ُ طّری با سپردن سینی بُ یکی از دخترٍا کُ حتی قیاف نفَيیدو چ
دِست داشتً با کسی حرف . یک راست پاٍاو ىسیر عيارت تیيّرخان رِ پیش گرفت

با کسی کُ . با کسی کُ ٍیچی نيی فَيید ِ تّ دنیای خیال خّدش خّش بّد. بزنً
 .ىی تّنستً خینی راحت باٍاش درِددل کنً؛ شاید ًٍ ىشّرت
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برعکس ٍر بار از چفت ِ بست نبّدن درب عيارت سّءاستفادٌ کردو ِ بدِن ٍیچ سر ِ 
ُ ای یک ضرب درب اتاق رِ باز ِ  صدایی بُ سيت اتاقش پا تند کردو؛ حتی بدِن تق

 .خّدو رِ بُ داخه پرت کردو

ُ ی رِشن اتاقش نشستُ بّد پا رِ پا انداختُ با عقب . رِی صندمی راک، ىقابه شّىین
ٌ ای کتاب ىی خّند ُ ای از دیدن ِضعیتش . جنّ شدن صندمی با خیال آسّد برای محظ

شّکُ شدو؛ اىا ٍيین کُ ىن رِ بین چَارچّب درب اتاق دید ِ ِحشت زدٌ حامت 
 .بدِن ٍیچ شکی با چند گاو بنند خّدو رِ تّ بغنش پرت کردو. تَاجيی گرفتُ، ایستاد

فشار عصبیً بُ قدری بّد کُ فقط دنبال یک آغّش بی طرف بّدو تا با خیال راحت 
. نیاز داشتً تا افکار درًٍ برٍيً رِ کيی ىرتب کنً. بدِن ٍیچ ترسی...حرف بزنً

خینی ِقتُ خنجر . بغضی کُ ناشی از سردرگيی زندگیً بّد بُ راحتی پس زدنی نبّد
 .شدٌ گنّو رِ خش دار کردٌ بّد

ٍنّز تّ شّک اِىدن ناگَانیً ...با ىکخ طّالنی دست باال آِردٌ، رِی کيرو گذاشت
 .بّد

حس کردن گرىای دستش باعخ شد خینی زِد این بغض کشندٌ بترکُ ِ ىیان آب ٍای 
ُ ی بی تفاِت عيارت ً ٍاو، سّزناک مب بُ اعتراف باز کنً برای دیّان  .جاری شدٌ از چش

ىگُ شٍّرت ىی خّاد ...آخرش کُ ىی فَين ىن کی او...ىن این زندگی رِ نيی خّاو- 
ِِ معنتی دارٌ زندگیشّ ىی کنُ ِمی ىن چی؟ اِن ...باٍاو چی کار کنُ؟ غیر از این کُ ىَر

 پدرىّ کشت بس نبّد؟...مّنُ سگ شدٌ زندگیً

 :بی درنگ گفتً...برای یک دیّانُ پنَان کاری ىعنی نداشت

ُ ش بکنُ کُ حاال ...بُ ىن ىیگُ خّاٍرشً-  ىیگُ پدرىً خّاستُ تالفی این ًٍ سامّ ِاس
 ...ىن...دخترش بّدو...پدرو ىنّ دِست داشت...زن ٍرىز شدٌ
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 .چرا حس ىی کردو دست ٍای ٍنيا با ٍر گفتن ىن سرد ِ سردتر ىی شد

ُ ای سرو رِ باال بردٌ با دست ٍای مرزانً اشک ٍاو رِ گرفتً . ىستاصه تر از ٍر زىان دیگ
ُ و آرایش ىالیيش کُ  نگاٍش چندان دمچسب نبّد؛ اىا تّ اِن گیرِدار، ذٍن آشفت

ُ قدر . صّرتش رِ زیادی ىنیح ِ زیبا کردٌ بّد بُ ِجد آِرد ُ ای بُ خّدو گفتً چ برای جانی
 .ناز ِ دِست داشتنی شدٌ

 :چشً تّ چشً حیرانش اداىُ دادو

 .ىن خینی زِد از این جا ىیرو؛ ِمی قبنش ىی خّاو فکرو راحت باشُ- 

... - 

 .چیکار کنً کُ بفَين اِنی نیستً کُ ٍيُ ىی دِنن؟ بدِنن ىن دختر کَکشانً- 

با صدایی کُ دیگُ زىخت نبّد ِ . دستش رِ خینی نرو از پشتً برداشت ِ عقب کشید
 :برعکس نرو ِ نازک بّد اخً کردٌ ٍيین طّر کُ بُ سيت پنجرٌ ىی رفت گفت

 .تا االن چیکار کردی، از این بُ بعدو ٍيّن کارِ بکن- 

ٌ ای زدو  .پرتيسخر...تک خند

 !ىينّن از راٍنياییت- 

ٌ ی اتاق رِ کيی کنار زد ِ بی تّجُ بُ ىن نگاٍی بُ بیرِن انداخت  .پرد

 :زیر مب با پّزخندی زىزىُ کردو

 !از یُ دیِّنُ تّقع راٍنيایی داری- 

ُ ای کشید ِ دِبارٌ دست بُ سینُ بُ طرفً چرخید ِ طنبکار  با این حرفً نفس کالف
 .نگاًٍ کرد
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ُ ٍای کيد مباس ٍاش بّد رفتً . بُ سيت جای ىخصّص قرص ٍاش کُ تّ یکی از قفس
یاد . یکی یکی قّطی ٍای قرص ٍا رِ باال پایین کردو تا یک چیز بُ درد بخّری پیدا کنً

فرزاد بخیر کُ نصیحتش ىی کردو قرص آراو بخشی نخّرٌ؛ اىا حاال خّدو شدید بُ آراو 
 .شدن درد سرو نیاز داشتً

 چی ىی خّای از اِن تّ؟- 

 کدِو یکی از این قرصا برای سردرد خّبُ؟- 

ُ ای باِر بُ این آراىشش نداشتً ِ . ىحه احيق ٍا از ٍنيا سّال ىی کردو ٍنيایی کُ محظ
ً نگاٍی ! این آراىش رِ بُ حساب ٍر چیزی گذاشتً االا آنچُ کُ ِاقعیت بّد دِبارٌ با نی

 :بُ بیرِن با ىکحی مبی  تر کرد ِ گفت

 .اِن قّطی سفیدٌ- 

بین تياو قّطی ٍای رنگارنگ، چشيً قّطی سفیدی رِ شکار کرد کُ . سری تکان دادو
با نگاٍی بُ ٍنيا کُ خیرٌ ِ ىات نگاًٍ . بی تعنه درش رِ باز کردو. انتَای قفسُ بّد

ىی کرد، بی خیال دِ کپسّل قرىز رنگ رِ با ًٍ باال انداختً ِ با میّان آب پرتقال رِی 
ً خّردٌ بّد پایین فرستادو ُ ای احساس کردو با این کار رنگش . عسنی کُ نی برای محظ

 .پرید ِ قصد اعتراض داشت؛ اىا خینی زِد دِبارٌ نگاٍش خنحی ِ سرد شد

ُ ی صّرتی با شنّار جین کشی سفید پّشیدٌ . مبخندی بُ سرتاپاش زدو یک تاپ دکنت
ُ ای چشً ریز کردٌ زِو بیشتری بُ رِی ٍیکه . ىٍّاش ًٍ دوِ  اسبی جيع کردٌ بّد جانی

ٌ ی . حاال با این مباس ٍا پی بُ ِرزشکار بّدنش ىی بردی. ِ تیپش کردو انداو تراش خّرد
ُ ای جيع . بی نقصی داشت ىتّجُ این بررسی شکاکانُ ىن شد کُ اخً کردٌ ىعذب گّش

 .شد
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دستً رِ ! از ٍيُ نظر...سردردو بیشتر شد؛ اىا تازٌ فَيیدو این ٍنيای ٍيیشگی نیست
 :بی اختیار با گیجی کُ داشت بًَ دست ىی داد گفتً. بُ دیّار تکیُ زدو

ُ خاطِر ٍيین حامت خّبُ-  صبح کُ یُ ! قرارٌ تیيّرخان بیاد کُ خّشگه کردی؟ شایدو ب
ُ ای بّدی  .شکه دیگ

ُ ی سنگینی ِصه کردن پای راستً رِ حرکتی بُ . احساس کردو بُ یک بارٌ بُ پاٍاو ِزن
 .بُ سختی ىی تّنستً قدىی بردارو. جنّ دادو

نگاًٍ کشیدٌ شد بُ سيت قّطی کُ رِی عسنی . دست ٍاو بی حس شدٌ کنارو افتادن
ِحشت زدٌ نگاًٍ رِ باال ! تنَا قّطِی پنَان شدٌ...قّطی سفید. تخت گذاشتُ بّدو

ً ٍای ابی رنگ یخش ىی درخشید. کشیدو ٌ گر ىِن . چش با تک ابرِیی باال دادٌ نظار
 .افنیج شدٌ بّد

 ...اِن قرصا- 

 :خّنسرد ِ با نگاٍی ىات تر از ٍيیشُ گفت

 .نباید ىی خّردی- 

ٌ و رِ احساس ىی کردو سّی . ٍیچ حسی نداشتً، جز این کُ زیر ِ رِ شدن دل ِ رِد
ً ٍاو کيتر ِ کيتر ىی شد ُ طّر بُ یک دیّانُ اعتياد کردو. چش  .خدایا...معنتی چ

ً ٍاو از این فالکت بُ سّزش افتاد بُ ٍر جان کندی بّد با پاٍای بی حس شدٌ . چش
ُ ی تخت کشیدو با ٍيان تُ آِایی . حتی تّان بغض کردن ًٍ نداشتً. خّدو رِ بُ مب

 :کُ ىاندٌ بّد درىاندٌ گفتً

 ...یکیّ خبرکن- 

 !بدِن اجازٌ اِىدی- 
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ً رنگ بُ سيتً قدو برداشت  .آٍستُ با یک مبخند ک

 .بُ نفعتُ بُ کسی نگی دختر کَکشانی- 

تّ حال خّدو نبّدو، از صداش فقط یک آٍنگی بّد کُ تّ ذٍنً اکّ ىی شد؛ ىحه یک 
ً ٍاو ىی دیدو. سرو داغ شدٌ؛ بدنً ِسر ِ سرد. خّاب ناىفَّو حتی . ىرگ رِ جنّ چش

ٌ ی تشخیص نداشتً کُ بفَيً بُ کداو قسيت تخت بچرخً تا نیفتً از زیر بغنً . قّ
ً ٍاو پررنگ شد. گرفت ِ درازکشً کرد . در اِن محظُ فقط تصّیر یک نفر ىقابه چش

 .یک نفر کُ با تياو ىنگ بّدنً ىی دِنستً اگر بّد کيکً ىی کرد

 .این فقط یُ خّابُ- 

ٌ و با یک فرزاِد بی صدایی بستُ شد ً ٍای سنگین شد  .چش

*** 

 بخش نًَ

ىی خّاست بًَ ...حامش دست خّدش نبّد...دیشب ىست کردٌ اِىدٌ بّد خّنُ- 
 ...نزدیک بشُ، ىی گفت نخّردو؛ اىا

ُ ی . دستی بُ صّرت پژىردٌ ِ بی حامش کشید با ىکحی کُ سعی در ىزىزٌ کردن اداى
ُ ش داشت گفت  :جين

حاال کُ بُ این جا رسیدو ىی خّاو تا اخرش باشً، نيی خّاو قبّل کنً دختر کَکشان - 
ً آغّشی ىی خّاد خاىً کنُ  .دارٌ رِدست بًَ ىیزنُ ِ با یُ ٍ

ٌ ی سیگارو رِ تّ جا سیگاری رِی ىیز خامی کردو تکیُ بُ ىیز، دست . بنند شدو. تُ ىاند
طبق . بُ سینُ رِ بَش کُ اىرِز فقط ىحض درِددل بُ این جا اِىدٌ بّد، ایستادو

 .نگاٍش بُ سقف بّد. عادتش رِی ىبه سُ نفرٌ ِمّ شدٌ نشستُ بّد
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جّری کُ ...ىحه سگ ىی ندازىش بیرِن...ٍيین کُ بفَيً سند اِن زىینا کجاست- 
 .دست قارداشً بَش نرسُ

 .نیشخند شیرینی زدو. پّزخند تنخی زد

 ...فقط...ىن با اِن قيار بُ ٍدفً ىی رسً- 

ُ ی در ِ بعد گردن کشی فرزاد بُ داخه، باعخ نیيُ رٍا شدن حرفً شد . صدای تق
ٌ ش خیرٌ شدیً راحتش . ىستاصه نگاًٍ ىی کرد. کنجکاِ ٍردِ بُ صّرت رنگ پرید

ٌ ای گفتً...کردو  .چی شد

 :با کالفگی عرق رِی پیشانیش رِ پاک کردٌ گفت

ُ چیز راحت باشُ-  ُ چیز ٍست...تیيّرخان خیامت بابت ٍي  .ىن حّاسً بُ ٍي

این حرف از زبان فرزاد یعنی یک ! حّاسش بُ ٍيُ چیز ٍست. ابرِ در ًٍ کشیدو
 .فاجعُ 

ُ ی دِبارٌ بُ در ِ « چی کار کردی»برای اعتراف چشيی ریز کردٌ، ىچ گیرانُ،  گفتً کُ ضرب
ُ ٍای کفشی قاطی شد  .صدای تق تق پاشن

بعِد کيی ِقفُ رِی سرتاپاو ِ آخر . پشت سر فرزاد، با مبخندی ایستاد. ِارد اتاق شد
ٌ و کُ ىسنيا بَت زدٌ ِ ىتعجب بّد، با صدای آٍستُ ِ پرنازی گفت  :کنکاشی رِی چَر

 تّقع دیدنيّ نداشتی نُ؟...سالو تیيّرخان- 

 .ٍرىز بدتر از ىن بَت زدٌ ایستاد

نگاٌ ٍرىز کُ درگیر جفتيّن شدٌ . چشً ازو برنيی داشت، ىنتظر ِاکنش یا حرفی بّد
 .بّد بیشتر سنگینی ىی کرد
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ُ خّد دٍانً از خشً چفت شد اِن ًٍ بی خبر حتيًا بی دمیه ...اِىدنش این جا. خّ ب
 .نگاًٍ بین اِن ِ فرزاد بدبینانُ بُ چرخش دراِىد! نبّدٌ

دعا ىی کردو اِىدنش بی ربط با فرزاد باشُ، کُ از نگاٌ دزدیدن ٍاش ِ سر پایین 
 .گرفتنش ىحال ىيکن بّد

ُ او باز کردو ٌ و رِ از رِی سین ُ ی ىیز فشار ىحکيی از . دست ٍای قفه شد با گرفتن مب
 .پشت بُ ىیز ِارد کردو تا ٍنّز نیّىدٌ دادی نکشً ِ بیرِن پرتش نکنً

ىن عصبی ِ اِن با مبخنِد . ٍیچ کس قصد حرف زدن نداشت. سکّت بدی تّ اتاق بّد
ٌ ی ًٍ بّدیً  .خاصی خیر

. بُ زِر آرایش صّرتش شاداب نشان ىی داد. از چند رِز پیش الغرتر بُ نظر ىی رسید
رِسری کرو رنگ طرح دار ابریشيی با گرٌ شنی رِی ىٍّای . حجاب آنچنانی نداشت

ُ ربعی بُ پا ِ کیف . بنّندش بستُ بّد ىانتّ جنّ باز بنند ىشکی با جین آبی تیرٌ س
ُ ای ًٍ بُ دست داشت  .کّچک دستی زنان

ُ تری . بعِد ٍیچ ِاکنش از سيت، ىن با چند قدو کّتاٌ بُ سيت ٍرىز رفت مبخند دمبران
 :رِ بَش دست دراز کردٌ گفت. زد

ُ قدر تغییر کردی...حدس ىی زدو این جا ببینيت-  ىردتر ...از آخرین باری کُ دیدىت چ
 !شدی

 .با فشردن دستش مطف دارِی خشکی نحارش کرد. ٍرىز تک ابرِیی باال فرستاد

 گنبرگ خّبُ؟- 
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ٍرىز این بار . محن صداش پر از نگرانی ِ تينا برای راست گفتن از سالىت گنبرگ بّد
ُ ای گفت کُ ىتقابالً آیال حتيا ىیاو ىی بینيشی گفت با شه تر کردن گرٌ . جدی خّب

 :رِسریش رِ بُ فرزاد گفت

 ٍيراًٍ کجا ىّند؟- 

فرزاد کُ ٍنّز از خجامت این گند جدیدش نگاٍش رِ رِ بُ ىن باال نکشیدٌ بّد االن 
ُ ای تّ سامن پیچید. ىیادی گفت  .صدای صاف کردن ىردان

 :بُ بیرِن با دست اشارٌ کرد ِ گفت. فرزاد رنگ بُ رنگ شدٌ کنارتر ایستاد

 ...از این طرف مطفاً - 

ُ ًٍ زدنی ِارد اتاق شد ٌ ای فکر بُ خّبی بُ یاد . بُ یک چشً ب ىن این آدو رِ بدِن ذر
بّدن این یکی خارج از . نگاٌ گستاخ پرغرِرش کُ عجیب شبیُ بُ خّدو بّد. داشتً

 .از قصد تعجبً سالو ِ حّال پرسی بنند باالیی کرد ِ کنار آیال ایستاد. تصّرو بّد

ٌ ای کشیدو کُ صداش تّ اتاق پیچید. ابرٍِاو بد بُ ًٍ گرٌ خّرد داغ . نفس کنترل شد
ىن جدا بّدو . این اتاق حرىت داشت. خّن زیر پّستً از خشً بُ جّشش افتاد. کردو

از ىنی کُ از این آدو ٍا قصد انتقاو داشت، ىن برای آجر بُ آجر این شرکت زحيت 
 .نيی خّاستً حتی ٍّاش با نفس ٍای نجس این چنین آدو ٍایی امّدٌ بشُ. کشیدو

ٌ و گفتً ٌ رِی ٍردِ از بین دندان ٍای قفه شد ٌ ی خند  :بُ ىرز انفجار رِ بُ چَر

ٌ ی ىن راتّن دادٌ این جا؟-   کی بدِن اجاز

 .آقا ىن قبال از اِىدنشّن ىی خّاستً بگً بَتّن- 
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پشت بُ ىیز دستً بُ سيت تنفن رفت تا پدر ىنشی . بی تّجُ بُ فرزاد ىیز رِ دِر زدو
ً ٍاش در بیارو ٌ ی تک رقيی ىنشی رِ گرفتً. رِ جنّی چش بعِد چند بّق فرزاد . شيار

 .نیستشی گفت

 .فرستادىش طبقُ پایین- 

 .برزخی بُ طرفش چرخیدو کُ درجا خفُ شد

گّشی رِ با ضرب رِی . ىی دِنست اِمین نفر اِن رِ تنبیُ ىی کنً کُ سریع دکش کردٌ
 :ىیز پرت کردٌ رِ بُ آیال گفتً

 این جا چُ غنطی ىی کنی؟- 

 .آیال ىستاصه ِ کيی ترسیدٌ نگاٍی بُ کاٌِ کرد تا اِن جّاب بدٌ

ُ چیز اتاق رِ زیر نظر داشت االا ىن، سرخّش ِ بی اٍيیت بُ نگاٌ آیال، قدىی  کاٌِ کُ ٍي
 .بُ جنّ برداشت ِ ىقابه ٍرىز دست بنند کرد

 .سعادت دیدن شيا رِ نداشتً آقای ٍرىز آریایی- 

 !این یعنی سّامً اصال ىًَ نیست ِ نادیدٌ گرفتن ىن

. دمیه عصبانیت ىن رِ نيی فَيید. گیج شدٌ بّد. نيی شناختش. ٍرىز این بار تعنه کرد
 .فریاد کشیدو قبه از بنند شدن دستش

 .از این جا گّرتّن رِ گً كنيد- 

ٌ ش رِ با ابرِ باال انداختنی پایین آِردٌ بُ جیب . نچ نچ کاٌِ بنند شد دست دراز شد
 :یک طرفُ ایستاد ِ رِ بُ ىِن رِ بُ ىرز انفجار، گفت. برد

 .کسی شریکشّ بیرِن نيی کنُ- 
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ُ تر شد. از چی حرف ىی زد. پّزخند زدو! شریک  .صداو دِرگ

 ...فراىّش کردی ىن اِن بازی رِ- 

 .با خّنسردی ىیان کالىً پرید

 ...ىی دِنً اِن بازی ىنتفی شدٌ؛ اىا - 

ُ ی کت سبز یشيیش رِ عقب فرستاد با بردن ٍردِ دستش بُ جیب شنّارش . گّش
 :ژست طنبکارٍا رِ گرفتُ اداىُ داد

 !رِ صنایع چّب کَکشان ناىی سرىایُ گذاشتً- 

ً ٍاو ناباِرانُ رِ بُ فرزاد باال کشیدٌ شد. دست ىشت کردو  .چش

 نگّ کُ بُ آین ادو سَاو کارخّنُ رِ فرِختی؟- 

 :فرزاد سریع درىاندٌ گفت

 .تازٌ اىرِز فَيیدو...نيی دِنستً کاٌِ ىامکی اینُ- 

ٌ ش خیرٌ بُ ىن بّد. آیال بُ ٍّل ِ ِال افتادٌ کنارو ایستاد فَيید از . نگاٌ مرزان ِ ترسید
 .چیزی خبر نداشتً کُ این طّر رنگ پریدگیش عیان بّد

 .فکر کن ىا ًٍ ىحه بقیُ! چرا عصبی ىیشی؟- 

ً ٍای . بُ طرفش خً شدو ُ و رِ تّ جفت چش بازِش رِ چنگ زدو ِ نگاٌ برافرِخت
 :با صدای بنند شدٌ گفتً. نگرانش دادو

ُ و کشیدی آیال؟-  ُ ای ِاس البد دِ رِز دیگُ ىی خّای با این ىرتیکُ ...دِبارٌ چُ نقش
ُ جا کنی تّ اِن کارخّنُ  .ىّاد جاب
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... - 

ُ جّری اجازٌ داد ایران بیای... اِن بابای پّفیّزت چی؟-   ...البد اِنً! چ

از ترس قارداش جرئت ندارٌ رِ حرف ...کاٌِ ىنّ ایران آِرد...اِن از ٍیچی خبر ندارٌ- 
 .کاٌِ حرف بزنُ

پا رِ پا انداختُ، یکی از ىَرٍای شطرنج . کاٌِ خّنسردتر از ٍيُ رِی کاناپُ نشست
 :رِی ىیز رِ برداشتُ خیرٌ بَش گفت

اِن کارخّنُ ! پّمشً بُ تّ ندادو کُ این جّر جّش آِردی...ىن با تّ قرار داد نبستً- 
 ...ىدیر دارٌ، تّ ًٍ یکی ىحه ىن

تحيه کردن این بی احتراىی ِ پا رِ پا انداختِن . دندان ٍاو رِ رِی ًٍ فشار دادو
این جا دیگُ ترکیُ نبّد تا بخّاو کنترمی رِی خشيً داشتً . بی تفاِتش کار ىن نبّد
بُ سيتش خیز برداشتً تا با زبان خّدش بیرِن پرتش کنً کُ . باشً تا بُ آخرش برسُ

ٌ ی . جیغ آیال ِ گرفتن ٍرىز ىانع ٍر کتک کاری ىفصنی شد پر حرص رِ بُ چَر
 .خّنسردش فریاد کشیدو

 .گيشّ بیرِن- 

ٌ ای زد  .مبخند حرص خّرد

 .پّميّ بدٌ تا برو- 

ً زدٌ ایستادٌ بّد دادو  .نگاٌ برزخیً رِ بُ سيت فرزاد کُ ىحه ىجسيُ یک گّشُ غ

 .پّمشّ ٍيین االن بُ حسابش بریز- 
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ٌ ش با پّزخند کاٌِ یکی شد کاری نيی کنيی گفتً ِ دستً رِ از بین . سکّت شرىند
فقط ىی خّاستً بدِنً دقیقًا فرزاد از چی . عقب کشید. دست ٍای ٍرىز آزاد کردو

ُ و ىی داد. ىی ترسُ کُ ىحه ىّش آب کشیدٌ ایستادٌ نگاٌ . آخر با این کارٍاش بُ سکت
 .پرخشيی بَش انداختً

 چُ گندی زدی باز؟- 

ُ ای کشید ِ بی ىکخ گفت...ٍيُ ىنتظر بُ دٍان فرزاد خیرٌ شدن  :نفس کالف

دیرِز حساب کارخّنُ رِ پر کردو، باٍاشّن سفارش چّب دادو تا ٍرچُ زِدتر خط - 
ُ ی دیگُ بیان . تّمیدِ راٌ بندازیً بُ تياو کارىندا ِ کارگرٍا زنگ زدو تا از ٍفت

ُ ش ًٍ بُ حساب...سرکار  ...بقی

دست باال بردو تا بیشتر از این اداىُ ندٌ؛ این یعنی بی پّمی ِ تُ کشیدن حسابی کُ 
ُ ی شریکی کُ زیر دست قارداش بّد  .یک شبُ خامی شدٌ بّد از سرىای

ٍرىز ًٍ تازٌ پی بُ فرِش سَاو . تر، اخيً غنیظ تر ىی شدبا ٍرجينُ، از خشً سرخ
ُ ش برای این گند جدید فرزاد دست کيی از ىن نداشت. شرکت برد . صّرت برافرِخت

ُ ی صحبت ٍای فرزاد از خرید سَاو بُ طّر قانّنی گفت . کاٌِ بنند شد ِ جز بُ جز اداى
ىن ًٍ این بین با ٍر . بححش با کاٌِ باال گرفت. ٍرىز ًٍ از پس دادن سَاو گفت

ٍرکداو با صدای بنند . «ىن با تّ شریک نيیشً، پّمتّ ىیدو»ادعاش داد ىی کشیدو 
 .چیزی ىی گفتیً ِ حسابی داغ کردٌ بّدیً

آیال . بُ طرفش چرخیدو. با کشیدن شدن آستین پیراٍنً، بُ سيتی ىتيایه شدو
 .ىنتيسانُ رِ بُ ىن بریً بیرِنی گفت
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ىی خّاستً بدِنً ِاقعًا چرا این جاست؟ . بدِن اعتراض تا بیرِن از اتاق ٍيراٍش رفتً
ُ خاطِر ٍيین پشت در ایستادو چی »ٍيین کُ آستینً رِ ِل کرد . تّ راٍرِ کسی نبّد، ب

 .عصبی گفتً« ىیگیِ 

ٍيین طّر کُ نگاٍش جز بُ جز صّرتً رِ ىی کاِید، با . خّدش رِ کيی باالتر کشید
 :ِمّو پایین دمخّر گفت

 چرا فکر ىی کنی ىن ِ آرازو ىحه پدرىّنیً؟...چرا بَيّن اعتياد نيی کنی؟- 

نیشخند زدو، ىحه خّدش زِىش شدٌ بّدو کُ اصالً یک ذرٌ ىعذب . ٍنّز عصبی بّدو
 !ًٍ نيی شد

اینّ ِاسُ چی با خّدت ...این ىردک چی کُ گياشتُ قارداشُ؟...تّ ِ آراز ٍیچی- 
 آِردی؟

 .کاٌِ فقط سرىایُ گذاشتُ، کاری با بقیُ ندارٌ- 

ُ تر اداىُ داد  .آٍست

اگر داشت زیر ...قصد نابّدی تّ رِ ندارٌ! پیش خّدىّ خّدت باشُ، کاٌِ از خّدىّنُ- 
 .آبتّ زِدتر برای اِن بازی کُ زیرش زدی ىی زد

 .با شک ِ بدبینی نگاٍش کردو

 !البد اِن قدر از خّدٌ کُ چند رِز دیگُ باالی دار رفتنيّ ببینُ- 

ُ ش چُ بالیی سر زندگی ىا آِردن. جا خّرد با . خّب ىی دِنست پدرش ِ دارِدست
ً ٍای غيگین شدٌ آٍی کشید  :ناراحت گفت. چش

 .ىا حتی پاىّنّ تّ اِن کارخّنُ نيی ذاریً...چی بَت بدو کُ ضيانتی باشُ؟- 
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 چرا راستشّ نيیگی؟- 

 .گیج نگاًٍ کرد

 .تّقع داری درِغاتً باِر کنً؟ خّبُ کُ با ًٍ بزرگ شدیً، بَتر از ٍرکسی ىی شناسيت- 

... - 

ُ گذاری کاٌِ نیست-  درستُ؟ بَتر از ىن ىی دِنستین حسابً ...اِىدنت فقط برای سرىای
 !خامیُ تا کّتاٌ بیاو

... - 

 فقط ىی خّاو بدِنً دقیقًا چرا این جایی؟- 

 .مبخند آراىی زد کُ بّی غً ىی داد

ىجبّرو بُ ٍر رِشی شدٌ ...چّن تّ تنَا آدو قابه اعتيادی کُ ىیشُ بَش پناٌ آِرد- 
ٍرىز با گنبرگ ازدِاج ...بَت قبالً گفتً ىی خّاو ىنً بشً گنبرگ...کنارو داشتُ باشيت

 ...تّ ًٍ...کرد ِ از دست اِن کحافتا نجاتش داد

بدِن این کُ نگاٍی رِی اسً ىخاطب . بین حرفش صدای ىنّدی گّشیً بنند شد
داشتُ باشً، خیرٌ آیال کُ یک دفعُ سکّت کرد، از تّ جیب پیراٍنً درش آِردو ِ 

ٌ ی سبز رنگ رِ ميس کردو  .دایر

ُ ای بالفاصنُ بنند شد صداش زیادی آشنا . نیازی بُ فکر کردن نداشت. صدای اغّاگران
با این کُ چند سامی گذشتُ بّد از آخرین باری کُ صداش رِ پشت خط . بّد

ُ قدر صداش . ٍنّز ًٍ کش دار ِ پرعشٌّ حرف ىی زد! یا بًَ زنگ ىی زد...ىی شنیدو چ
ُ قدر زِد گذشت. بیگانُ بّد ُ قدر نسبت بُ صداش سرد ِ بی حس بّدو. چ انگار . چ

 .سال ٍاست ىرگ این صدا رِ شنیدٌ بّدو کُ بی رِح گّش ىی دادو
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ُ و جيع کن-   !بیا این دِست دختر ىخفیتّ از تّ خّن

ٌ ای بَش رفتً ِ با . آیال ًٍ ٍيراٌ ىن ىتعجب زىزىُ کرد! دِست دختر ىخفی چشً غر
ىطيئنًا حتی شک ًٍ . شرىندٌ مب گزید؛ اىا تياىًا گّش شدٌ بّد. فاصنُ ایستادو

ىَتاب ًٍ کُ . ذٍنً فقط بُ سيت ىَتاب کشیدٌ شد! نيی کرد ٍنيا پشت خط باشُ
 .ٍنيا ًٍ بی خبر نبّد...که شَر ىی شناختنش! ىخفی نبّد

ُ تر شد  .ٍيین کُ خّاستً قطع کنً، صداش بنند تر ِ ىّذیان

 !شایدو گنبرگ...ىاٍگه...ىَری...اِِو...اسيش چی بّد- 

 .«ىَرِ» بی اختیار تّ دمً تکرار کردو 

 !ٍيین کُ شبا پنَانی باٍاش سر ىی کنی- 

 .ىکخ کرد. معنتی این از کجا فَيیدٌ بّد

ً خّابتُ-   !تیيّرخان...شایدو ٍ

ً خّاب. تیيّرخان رِ تَدیدآىیز گفت طفنک ىَرِ ٍيین دیشب با . پّزخند زدو! ٍ
حاال ٍنيا با ىغز ىعیّبش چُ فکرٍا . فاصنُ از ىن تّ خّدش جيع شدٌ، خّابیدٌ بّد

بدِن حرفی قطع ! فکر ىی کرد از رِ شدن ىَرِ ىی ترسً. قصد تَدید ًٍ داشت. نيی کرد
 .پرغیظ عصبی تر از قبه مب زدو...کردو

 .ىگر دستً بَت نرسُ، ٍنيا- 

ٌ ای»آیال کنجکاِ   .گفت ِ دِبارٌ کنارو ایستاد« چی شد

 :رِ بَش گفتً

 کجا بّدیً؟- 
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ىَرِ ًٍ اصالً . ىًَ این بّد کُ ىن پاو رِ تّ اِن عيارت نيی ذاشتً. اٍيیتی نداشت
ُ و ىًَ نبّد  .ِاس

 .داشتً ىی گفتً- 

 :زبانی رِ مبش کشید ِ با نفسی اداىُ داد

فکر کردی قارداش راحت ىی ذارٌ بری پای ىیزش قيار کنی؟ آدىی کُ تا حاال خّدشّ - 
بُ کسی نشّن ندادٌ؟ اِن خینی راحت ىنتظر فرصتُ تا گنبرگّ از دستت بیرِن 

باید پاتّ از این بازی کحیف بیرِن ...فقط نيی دِنً چرا تا االن کاری نکردٌ...بکشُ
 .بکشی

 .دست رِی بازِو گذاشت

 .تّ حیفی آمّدٌ بشی- 

خینی سعی کردو حّاسً رِ جيع کنً ِ بُ حرف ٍاش گّش بدو؛ اىا بی اختیار ذٍنً بُ 
ٌ ای ىی دید ً ٍای پر آرایش آیال، دِ جفت چشً ىعصّو قَّ آیال با حجاب . جای چش

ٌ ی پاِک تّ ذٍنً کُ بی ریا ىحبت ىی کرد ِ  ىعصّو بُ نظر ىی رسید؛ اىا نُ ىحه اِن چَر
! اصال ىگُ ىَرِ خدىتکار ٍنيا نیست؟ پس چرا ٍنيا گفت بیا جيعش کن. ىی خندید

ُ خاطِر انتقاو از ىن بالیی سرش آِردٌ؟  نکنُ ٍنيا ب

ٌ ای از حرف ٍاش رِ ىتّجُ نشدو. بی طاقت دست آیال رِ پس زدو بُ سيت . حتی ذر
. یک ضرب ِارد شدو کُ ٍرسُ سکّت کردٌ ىتعجب بُ طرفً چرخیدن. اتاق پا تند کردو

صدای کجا ىیرِی آیال کُ بین چَارچّب در ایستادٌ بّد بنند . بی تّجُ بُ سيت کتً رفتً
 :ٍيین طّر کُ کتً رِ تنً ىی کردو رِ بُ کاٌِ گفتً. اٍيیتی ندادو. شد
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ُ ی قارداش ِارد زندگیً بشن، ! سَييّ ىی فرِشً-  بُ ٍیچ عنّان نيی خّاو دارِدست
 .فرزادو خّدش ىی دِنُ

 ...ىن ٍرچی داشتً دادو دیگُ- 

ُ ی اعتراضش نشدو ِ بی تعنه از در بیرِن زدو  .ىنتظر اداى

بُ قصد تّجیُ، تیيّرخان تیيّرخانی ىی گفت تا بُ . فرزاد پشت سرو راٌ افتاد
ٌ ی پارکینگ رِ زدو. حرف ٍاش گّش بدو  .بی تّجُ بَش ِارد آسانسّر شدو ِ شيار

*** 

ُ باز بّد ُ و . درب چّبی عيارت سفید نیي آٍستُ با دو ِ بازدو عيیقی پا بُ داخه خّن
ُ ای کُ ٍیچ ِقت رنگ ِ بّی زندگی بُ خّدش ندید. گذاشتً ُ ای کُ یک رِزی . خّن خّن

ُ گاٌ رِ داشت ِ  ُ و حکً شکنج با عشق ساختُ بّدو؛ یک چند سامی ىی شد کُ ِاس
ٌ ی خاطرات بد بّد تياو . ٍّاش برعکس پنج سال پیش خفُ ِ گرفتُ بّد. تداعی کنند

 .بّی اسارت ىی دادن...دیّار ٍاش بّی نفرت

ُ ای تّ سامن با حسرت ِافری ایستادو  .نگاًٍ بُ اطراف بی حس بّد. چند محظ

ٌ ٍا با چیدن ٍر  ُ ش رِ با عشق کشیدو ِ ىا ُ ای کُ نقش ٍیچ ِقت باِرو نيی شد خّن
ُ گاٌ رِح ِ جسيً  .آجرش اىیدی ىی بستً، بشُ شکنج

ُ ترین حامت ىيکن رِکش سفید رِی تياو ِسایه ٍا کشیدٌ بّد بُ . ٍنّز ًٍ با بی سنیق
ُ ای بیفتُ کُ ٍر . خّدش ًٍ رحً نيی کرد نيی خّاست ٍیچ ِقت چشيش بُ جَزی

ُ ی شٍّرش ىی برد ِ با دمی خّش ىی چید  .دختری با ٍزار آرزِ بُ خّن

کُ امحق ًٍ خّب بازی ىی کرد با . با ىن تا سٍّان رِحً بشُ...مج ىی کرد؛ با خّدش
ُ و با این قنب سنگ شدٌ  .اعصاب نداشت
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ٌ ٍا رفتً ٌ ٍا رِ باز کردو ِ پردش رِ . سراغ یکی از پنجر برای کيی تغییر ٍّا یکی از پنجر
 .کشیدو

ُ ی تحصینیً بّد ُ ی این عيارت جزِ اِمین کارٍای رشت ُ و، . نقش ُ ای کُ با تياو عالق رشت
 .ٍيیشُ اِمّیت آخرو بین کارٍاو بّد

ُ ی دِبنکس کُ فضای پایین رِ فقط برای سامن پذیرایی اختصاص . سادٌ بّد یک خّن
. یک سامن بزرگ ىجنه کُ با چند دست ىبنيان سنطنتی ِ راحتی پرشدٌ بّد. دادٌ بّدو

ُ ی سيت چپش ًٍ بزرگترین ىیز نَارخّری سنطنتی رِ گذاشتُ بّدیً برای  گّش
این طرح رِ فقط . پذیرایی از ىَيان ٍایی کُ ٍیچ ِقت پاشّن بُ این جا باز نشد

ُ خاطِر ٍنيا زدو ً ٍای بزرگ بّد. ب نيی خّاستً ىعذب . عاشق ىَيانی ِ برپا کردن ىراس
 .بشُ ِ ٍربار با گرفتن ٍر ىراسً ىجبّر بشُ بُ عيارت خاکستری برٌ

 .پّزخند زدو

ٌ ی زیاد ىشترکی تّ این خّنُ با ًٍ نداشتیً؛ اىا باز ًٍ این خّنُ نفسً رِ  خاطر
ُ و ىی کرد...ىی گرفت  .کالف

ُ خاطِر صاحبش پا بُ این جا گذاشتً بُ سيت . ىن آراىش اِن کنبُ رِ ىی خّاستً کُ ب
ُ ٍا پا تند کردو  .باید ٍرچُ سریع تر از ٍّای تعفن آِر این جا دِری ىی کردو. راٌ پن

ُ ی باال یک طبقُ آپارتيان کاىالً ىجزا ِ کاىنی بّد چَار اتاق سّئیت ىانند داشت . طبق
ِِ جدایی پنَان ىی شد؛ اىا دِ اتاق  کُ دِتا از اتاق ٍا ِ آشپزخّنُ از سيت راست با راٍر

ُ ی سيت چپ نشیين قرار داشتن کُ نشیين ِ پذیرایی با ستّنی از ًٍ جدا  دیگ
ُ ای . تياو اتاق ٍا رِ قفه کردٌ بّدو. ىی شدن آشپزخّنُ ًٍ اجاز ٌ ندادٌ بّدو ِسین

ُ ی ِضیعت ٍنيا ىی خّاستً بُ قدری در تنگنا قرار بگیرٌ کُ . تّش قرار بدن بُ بَان
ىجبّر بشُ ساعاتی در عيارت خاکستری حضّر پیدا کنُ؛ اىا بدتر از ىن مج کرد ِ با 
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ُ ش  رفتارٍایی کُ از خّدش نشان ىی داد، عيُ ىجبّرو کرد تا اجازٌ بدو جدا ِاس
ٌ ٍای غذاییش رِ تّ این عيارت تنَا باشُ خدىتکارٍایی کُ سر . خدىتکار بگیرن تا ِعد

ُ طّر تا االن . ىاٌ نشدٌ طی چند رِز فراریشّن ىی داد بُ جز ىَرِیی کُ ىّندو چ
 !ىقاِىت کردٌ

ٌ ىّن کُ یکی از اتاق ٍای سيت چپ بّد  با چند گاو بنند ِ ىحکً بُ سيت اتاق دِنفر
تنَا اتاقی کُ قفه نبّد ِ تنَا جایی کُ جرئت نکردٌ بّد تا االن تغییری بُ . رفتً

 .ِسایه ٍای داخنش بدٌ

تکیُ بُ دیّار . ىنتظرو بّد کُ عکس امعينی نشان نداد. درب اتاق رِ یک ضرب باز کردو
ٌ ش کنار بّد دست بُ سینُ ایستادٌ بّد ٌ ی بزرگ اتاق کُ کاىالً پرد  .کناِر پنجر

با کيی ِقفُ ِ خیرگی ىن بُ سرتاپایی کُ ٍیچ ِقت تیپ ٍای این چنینی برای ىن 
ٌ ی ىنظرٌ بیرِن شد. نيی زد، بُ سيتً چرخید ً نگاٌ کّتاٍی دِبارٌ خیر حرص . فقط با نی

 .ٍرچُ بّد بی نَایت در برابرش خّنسرد بّدو ِ بی تفاِت! ىی داد یا بی ىحنی ىی کرد

ُ ی ىن ِ ىَرِ شدٌ ىطيئنًا االن ًٍ دیدٌ بّد کُ از ! حاال ىی فَيیدو از کجا ىتّجُ رابط
 .پشت عيارت اِىدو ِ اِل ًٍ بُ کنبُ رفتً تا از نبّد ىَرِ ىطيئن بشً

ٌ ش بُ تياو باغ دید داشت ُ ی این جا طّری طراحی شدٌ بّد کُ ٍر پنجر اتاق . نقش
ٌ ىّن بُ سيت چپ باغ باز ىی شد کُ انتَای باغ ًٍ ىحسّب ىی شد  .دِنفر

ُ ی گرگی رِ اِن جا ساختً ُ خاطِر ٍيین کنب ُ ی زیادش بُ قدری بّد کُ تياو . ب فاصن
بیرِن نشستن ٍاىّن رِ بُ راحتی ىی دید، بُ خصّص با رِشنایی ٍر شب کنبُ کُ در 

 .تاریکی دیدش رِ ِاضح تر ىی کرد

 !فکر نيی کردو بیای- 
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 .کشیدٌ ِ نازدار...محنش ٍنّز ًٍ آشنا بّد

 .پّزخند زدٌ نگاٍی بُ اطراف دادو

ُ خاطِر تّ-   ...ىطيئنًا ب

ٌ ی ىَرِیی شد کُ چشً بستُ رِی تخت  حرفً تّ دٍانً خشک، نگاًٍ تیز شدٌ، خیر
ٌ ىّن درازکش بّد  .دِنفر

ُ رِو کُ ىحه  ُ ای مرزی بُ جانً افتاد از دیدن دخترک ٍيیشُ پرحرف رِب برای محظ
بی اختیار بُ سيتش قدو . ٍر فکر ِاٍی بُ سرو زد. ىیت ٍا گچ شدٌ خّابیدٌ بّد
ٌ ش، بُ مب ٍای قرىز . برداشتُ باالی سرش ایستادو چشً دِختً بُ صّرت رنگ پرید

ُ ش ً ٍای درشت بست ٌ ش، بُ چش  .خشکید

ٍربار با بی جّاب ىاندِن ىَرِ ىَرِ گفتنً، چیزی درِن قنبً خامی . چند بار...صداش زدو
ُ ی تخت گذاشتُ بُ طرفش خً شدٌ نشستً. ىی شد ِ فرِ ىی ریخت  .یک پاو رِ مب

 صدای ىنّ ىی شنّی؟...ىَرِ- 

مذت ىی برد از این نيایشی کُ . تياو حرکت ٍاو رِ زیر نظر داشت. نگاٌ ٍنيا سنگین بّد
ٌ ٍای خّدش کردٌ بّد. راٌ انداختُ ُ بازی ٍا ِ عقد ِِ ىظنّو ِ بیچارٌ رِ ِارد دیّان  .ىَر

ُ ش  .تکانی نخّرد...دست گذاشتً رِی صّرت ىعصّو ِ بچگان

 چُ بالیی سرش آِردی؟- 

ٍيیشُ سر یُ ساعت ىشخص ىی اِىد، این بار بدِن اجازٌ ىنّ با این ِضع دید، ىنً - 
 .ىجبّر شدو بَش قرص بدو
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ُ ی نرىش دِبارٌ. محن بی تفاِتش بدتر ِحشت زدٌ ِ عصبیً کرد چند ...زدو رِی گّن
 .بارٌ

 ...ىَرِ- 

 .سرد بّد؛ اىا نبض داشت. ىچ دستش رِ گرفتً

 اگر ىنً بّدو این قدر با این سرعت خّدتّ ىی رسّندی؟- 

ُ ٍای شّىیز سفید رنگش رِ . محنش این بار پر از جدیت ِ نفرت بّد تّجَی نکردو، دکي
ُ ش باز کردو ُ ی سین  .ِحشتً ٍر محظُ بیشتر ىی شد...شامش رِ شه تر. تا قفس

 چی بُ خّردش دادی معنتی؟- 

 .اٍيیتی ندادٌ پّزخند صداداری زد

 .ارجيّ بدٌ بعد راحت بُ کحافت کاریات برس- 

ٌ ی ىَرِ داد ُ ی باز شد ُ ی کحافت کاری خینی بد نگاٍش رِ بُ یق  .با گفتن کني

ً تر از ٍر بار گفتً  :این بار نگاٌ جدیً تّ نگاٌ آبی نفرت انگیزش نشست ِ ىحک

ُ ت گذاشت؟ ٍيّن بابایی کُ تا -  کدِو ارث؟ ٍيّن چند قرِنی کُ بابای ترسّت ِاس
ُ شّ زد؟ ٍيّن یُ قرِنی کُ جِّنیيّ پاش  فَيید برادرزنش قرارٌ اعداو بشُ قید زنّ بچ

 گذاشتً؟

ً ٍاش ىی بارید چند قدو جنّتر قدو برداشتُ دستی در ٍّا تکان . خشيی بّد کُ از چش
 .داد

ُ ت بّدٌ-   .ىنت چی رِ ىی ذاری؟ ىگُ ىن ازت خّاستً کُ حاال دِر برداشتی...ِظیف
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خّبُ ىی دِنست پدرش چُ بزدمی بّدٌ کُ . ىحه ٍر بار آب سردی رِی سرو ریختُ شد
خّدو خّاستً تیيّرخان بشً ِ بُ این جا ...اىا ٍیچ ِقت ىنتی نبّدٌ! حرفی ازش نيی زد

ٌ ای ىال دنیا برای ىن اٍيیتی ...این زن ٍیچ ِقت نفَيید. برسً ٍیچ ِقت نفَيید ذر
ُ خاطِر پدری بّد کُ ازو خّاست بعد از اِن باشً...ندارٌ بعد از . ٍر کاری کردو فقط ب

ُ ای کُ . اِنی کُ ىردی نبّد بُ جز زنی افسردٌ از فرار شٍّرش ِ ىرگ برادرش ِ سُ بچ
ُ گاٌ بشُ...باید بّد؛ کسی کُ بنند بشُ. ٍیچی از بازی رِزگار نيی فَيیدن . باشُ تا تکی

 .کسی کُ حق انتخابی نداشت

ٌ ی عصبیش زدو این حرف ٍا رِ ٍر بار تکرار ىی کرد تا ىن رِ عذاب . پّزخندی بُ چَر
ٌ ای اٍيیت نداشت. بدٌ  .برای ىن ًٍ ذر

ُ ی . دِبارٌ بُ ىَرِ خیرٌ شدو ىی دِنستً ٍنيا در حدی نیست کُ بخّاد صدى
ٌ ی بی رِحش این قدر نگرانً کردٌ  ِحشتناکی بَش بزنُ؛ اىا نيی دِنً چرا دیدن چَر

 .نفس خش داری کشید کُ بی اختیار با بند اِىدن نفسش رِ بُ ٍنيا فریاد کشیدو. بّد

 این چرا حس ندارٌ؟...چُ بالیی سرش آِردی؟- 

ً ٍاو گرد شدٌ بّد ُ ش سخت بّد. نفسً بُ شيارش...چش ً ٍای بست . تحيه دیدن چش
ُ ای جا خّرد؛ اىا ىحه خّدو داد کشید بُ جنّن . زد بُ سرش یک دفعُ. ٍنيا برای جانی

 .ِاقعی افتاد

 !یادت نيیاد؟- 

ً ٍاش بُ خّن نشستُ، پا تند کرد بُ سيت قّطی سفید رنگی کُ رِی تخت بّد . چش
ً ٍاو باال گرفتُ، ٍّار کشید. بُ چنگ کشیدش  .ىقابه چش

فقط نفس ...ىنً بی حس ىی شدو ىحه این...قرصایی کُ ٍر شب بُ خّردو ىی دادی- 
 ...ىی فَيیدو حرفاتّ...داشتً
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ٌ ای کرد  .بنند تک خند

بَش قرص ىی دادی تا آرِو بشُ تا از سرت بازش ...با تيّو زجر کشیدن زنت- 
باال سرو ىی ِشستی با خیال راحت از ...ِقتی ىی دیدی بی حس کنارت افتادو...کنی

 .تا پّل رِ پّل بیاری...کارخّنُ ِ اِن حساب کتابای کّفتی حرف ىی زدی

اِن چند ىاٍی کُ فکر ىی کردو بیيارٌ . شنیدن این حرف ٍا از زبان ٍنيا چیز بعیدی نبّد
ُ ٍای ذٍنیً ٍر محظُ بُ فکر ٍنيا ِ رِش . بدترین رِزٍای زندگیً بّد با تياو ىشغن

صبح ٍا کُ تيرکز کافی نداشتً تياو فکر ِ ذٍنً پیشش بّد؛ شب ٍا ًٍ . درىانش بّدو
ِقتی بد حال ىی شد قرص ٍایی کُ یکی از دکترٍای رِانپزشک دادٌ بّد بَش ىی دادو 

ٌ و رِ تنفنی انجاو ىی دادو. تا آراو بشُ ٍیچ ِقت قصدو از . بعد ًٍ کارٍای باقی ىّند
ٍیچ ِقت نخّاست ىن رِ ...افسّس کُ ٍیچ ِقت نخّاست بفَيُ. سر باز کردنش نبّد

 .ببینُ

ٌ ی ىعصّىش، در جّاب تياو . حاال خیامً از بابت ىَرِ راحت شد ً نگاٍی بُ چَر با نی
 :حرف ٍای تکراریش، خّنسرد ِ آراو، بدِن ٍیچ خً بُ ابرِ آِردنی بنند شدو ِ گفتً

ُ ت نيی ِشستی برای ىن -  اگر ٍيین پّل رِ پّل گذاشتنا نبّد این قدر راحت تّ خّن
 .نقشُ بکشی

ُ ای کُ ٍیچ کس از ترسش جرئت نيی کنُ پا تّش بذارٌ!...تّ کدِو خّنُ-   .خّن

 .صداو باال رفت؛ ىحه خّدش. فکً ىنقبض شد

 ىگُ ىن گفتً خّدتّ بزن بُ دیِّنگی؟...ىی خّاستی ىحه آدو بشینی زندگیتّ بکنی- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  544  

تّیی کُ فکر ىی کنی ٍيُ چیز ىال ...چّن تّ ًٍ باید ىحه ىن عذاب ىی کشیدی- 
مذت ىی بردو رنگ بُ رنگ شدنتّ ...تّیی کُ ىی خّاستی تصاحبً کنی ِمی نذاشتً...تّئُ

 .از صدای جیغاو ىی دیدو

 .ٍیستریک پّزخند زدٌ اداىُ داد

اِن قدر خّدخّاٌ بّدی کُ یک بار نپرسیدی تّ این زندگی کّفتی چی - 
ٍیچ ِقت نُ ...تّ باید حرف اِمّ تّ این خّنُ ىی زدی...ٍيیشُ خّدت بّدی...ىی خّاو

چرا؟ چّن تّ بُ این جا ...ىن بّدو نُ ٍرىز، ٍيیشُ باید بَت احتراو ىی ذاشتیً
 .رسّندیيّن

ٌ ی نگاٌ غضبناکً فریاد بنندتری کشید  .خیر

 .ازت انزجار دارو ٍیرىند- 

ٌ تر از ٍيیشُ شد ٌ و تیر دردی شبیُ یک اسً فراىّش . ىات شد...بُ یک آن نگاٌ تیر
ٌ ی ىریض ِ رنجّر ىادر ىقابه . شدٌ، یک ٍّیت گرفتُ شدٌ بُ جانً افتاد تصّیر چَر

ً ٍاو پررنگ شد  .ٍیرىند...ىادر آخرین نفر با نفس آخری مب زد. چش

. ببخشیدی مب زد...چند جانیُ ٍر دِ ىبَّت شدٌ بُ ًٍ خیرٌ شدیً. مبی بُ داخه گزید
 .خشک شدٌ ِسط ایستادٌ بّد

اِن ًٍ آدىی ىحه ٍنيا کُ . چند سامی ىی شد کسی اسيً رِ صدا نزدٌ بّد! ٍیرىند
دست ٍاش رِ ىشت . ٍيیشُ پر تيسخر تیيّر صداو ىی زد ِ ٍیچ ِقت باِرو نکرد

 .کردٌ؛ شرىندٌ سر پایین گرفت از نگاٌ ىاتً

از کنارش گذشتً . تبسً تنخی بُ این اسً فراىّش شدٌ، از این حرف ٍای زدٌ شدٌ زدو
 .ِ بُ سيت پنجرٌ رفتً
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تا حاال صد بار . تا حاال صد بار بیشتر بًَ گفتُ بّد ازو نفرت دارٌ. حرفی برای گفتن نبّد
بیشتر بًَ گفتُ بّد از خّدخّاٍیً، از خشک بّدنً نفرت دارٌ؛ اىا بردن این اسً زیادی 

ُ رِ دادو. حامً رِ عّض کرد  .نفس عيیقی کشیدو ِ نگاًٍ رِ بُ رِب

ُ خاطِر ٍيین دید تقریبًا ِاضحی بُ کنبُ داشت پّزخند . تُ باغ زیاد درخت نداشت، ب
ٌِ تُ باغ ىی شدو ِ سیگار . زدو حتيا تياو عذاب ٍاو رِ دیدٌ کُ بعضی شب ٍا پنا

 .عذاب ٍایی کُ با ِجّد ىَرِ کيتر شدٌ بّد. ىی کشیدو

ُ ی اٍامی این خّنُ ىی دِنن صدای جیغا ىال خّدت نیست-  یُ صدای اکّ ...ٍي
ٌ ست؛ ِمی کیُ کُ فکر شّ ىی کنُ فقط برای عذاب ىنُ؟  شد

... - 

ٌ ت-  ُ خاطِر ارجت یا ِیزای باطه شد  ...اگر ازو بدت ىیّىد چرا باٍاو ازدِاج کردی؟ ب

ُ ای نفس ٍای کش دارش رِ پشت سرو احساس کردو قدش بُ قدری بنند بّد . بعد جانی
ُ ٍاو ىی رسید نفس ٍای داغش بُ گردنً ىی خّرد ِ پّست گردنً رِ اذیت . کُ تا شان

 .آٍستُ دست رِی بازِو گذاشت. ىی کرد

 .راحت زندگیتّ بکن. بذار برو...سَييّ بدٌ خالصً کن- 

کاش ىَرِ اِن جا بّد ِ یکی از چایی ٍای خّش عطرش رِ دو . تنَا نگاًٍ بُ کنبُ بّد
 .حرکت دست ٍاش نّازش گرانُ آٍستُ باالتر ىی رسید. ىی کرد

یُ اىضا ...تّ نشدی؟ شب ِ رِزو تّ این خّنُ حرِو شد...ىن از این ِضع خستُ شدو- 
. ىیرو برای ٍيیشُ...بزنی برای ٍيیشُ ٍردِىّن از این خفگی از این زندان خالصیً

 .ىن جاو این جا نیست تیيّرخان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  546  

ً نگاٍی بُ سيت دستش انداختً . بُ طرفش چرخیدو! حاال شدو تیيّرخان اخً کردٌ نی
 .قصد تشنُ کردن داشت. کُ بالفاصنُ ترسیدٌ برداشت

بُ . اِن قدر کُ از پشت بُ دیّار خّرد. یک قدو عقب رفت. یک قدو بُ سيتش برداشتً
ُ ای بین ىن ِ دیّار گیر کرد ُ ای بین فاصن ٍنّز ًٍ فکر . نگاٍش رِ باال کشید. جانی

 !با یک نّازش یا یک مّندی...ىی کرد ىی تّنست ىحه گذشتُ خاىً کنُ

نفس ٍای . دستً رِ از باالی سرش رد کردٌ بُ دیّار زدو ِ رِش خیيُ زدٌ، خً شدو
ٌ ش بُ صّرتً ىی خّرد ٌ ش بُ بازی . ترسید ُ الی ىٍّای رٍا شد دست آزادو رِ آراو الب

بَتر از ٍرکسی عالیق ِ نفرتً رِ ىی شناخت تا بُ راحتی بازیً بدٌ؛ . آراو شد. در آِردو
 !اىا ٍیچ ِقت خّد ِاقعیً رِ نشناخت کُ بدِنُ ىن ًٍ اٍه بازی او

ً ٍاش خیرٌ شدو ُ ای سردی کُ دل . ٍنّز ًٍ گستاخ ِ پرغرِر بّد. تّ چش نگاٌ شیش
ً ٍاش حرف دل ىی زدن، نيی ذاشت برعکس . ٍرکسی رِ ىی برد خّبُ کُ حداقه چش

 .محن آراو ِ ىتاجرش درِغ بگُ

ُ ش سّق ىی دادو گفتً  :ٍيین طّر کُ دستً رِ آٍستُ از بین ىٍّاش رِی گّن

ُ و گرفتّ از ترس آبرِش بُ کسی ! کُ چند رِز بعدش بُ ریشً بخندی! بری-  بگی نقش
 .نگفت زنش حاضر شدٌ دیِّنُ باشُ ِمی باٍاش نباشُ

ُ ِارو نداشت . سست شدٌ از مذت نّازش ٍاو چشً بست. تّجَی بُ حرف ٍای زىزى
 !ىن ًٍ بُ خّبی ىی شناختيش. آراو انگشت ٍاو رِ بُ سيت مبش کشیدو

ىیگن از !...کیُ کُ شک کنُ یُ دکتر رِانشناس خّد بُ خّد دیِّنُ بشُ...آرٌ خب- 
 !ترس شٍّر بداخالقش بّدٌ کُ آخرو فرار کرد
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ٌ ش رِ نیيُ باز کرد ً ٍای خيار شد آٍستُ دست ٍاش رِ باال آِردٌ پشت سرو . چش
دمً بُ حال خّدىّن . بند بند ِجّدو بُ آتش کشیدٌ شد. گذاشت ِ بیشتر خيً کرد

زنً از . زن ِ شٍّری بّدیً کُ یک بار ًٍ درست ِ حسابی ٍيراٌ ًٍ نبّدیً. سّخت
کجای کارو اشتباٌ بّد . رِی نیاز بُ سيتً کشیدٌ شد ِ ىن ًٍ برای حرف کشیدن ازش

 .تیر کشید. قنبً بُ درد اِىد! کُ این شد عاقبتً

ٌ ی ریزی کرد. بینیش رِ آٍستُ بُ پّست گردنً ىی کشید نفس ٍاش داغ تر . خند
 .ىی شد

 .تّ گّشش زىزىُ کردو

 !ٍنّزو ىّندو چرا باٍاو این کارِ کردی- 

ُ ای کُ بُ حسرت گفتً درد پیچید در قنبی کُ ٍزار . درد پیچید تّ گنّی خشکً از جين
ُ ٍایی کُ ىی کشید  .تکُ بّد از غص

 .بیشتر چنگ زدو بُ ىٍّایی کُ رِزگاری عيرو بّد

 ...فکر ٍيُ جاشّ کردٌ بّدی معنتی- 

برای یک محظُ رنگ . سر باال آِرد. حرکت نرىش رِی گنّی گرفتُ از دردو ىتّقف شد
 .نگاٍش پرغصُ شد

چرا ...چرا این چند سال بُ کسی نگفتی؟ چرا ِقتی فَيیدی نذاشتی تّ کانادا بيّنً؟- 
 ًٍ خّدتّ عذاب ىیدی ًٍ ىنّ؟

ُ ش مب زدو ُ تر از خّدش نزدیک مب ٍای تشن  .آٍست

چّن شک داشتً بُ خّدو، بُ خّدت، نيی دِنستً کجای کارو اشتباٌ بّدٌ کُ زنً از - 
 .دستً فراری شدٌ
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ُ و گذاشت با ناخن ٍا بنندش . مبخند تنخی زد ٍيین طّرکُ با آراىش سر رِی سین
 .آٍستُ خط ٍای ىّرب فرضی ىی کشید

 !چّن ٍنّزو دِستً داری...نُ- 

. اخً کردٌ بدِن تعننی قصد عقب کشیدن داشتً کُ با دست ىانعً شد! دِست داشتن
ٌ ی آتیشش کرد ٌ ی مب ٍاو، نفس بُ نفس مب زد. صّرتً رِ قاب دست ٍای کّر  .خیر

ُ طّرٌ اىتحان کنیً؟-   چ

 :قبه از این کُ سر جنّ بکشُ با پّزخندی گفتً

ُ خاطِر خارج رفتنّ نفرت از ىنُ-  ُ ی این کارا ب  ...باید باِر کنً ٍي

. چانُ از خشً مرزاند. بغض کرد. با این حرف بُ یک آن دیّانُ شدٌ، سریع عقب کشید
 .جیغ کشیدٌ، فریاد زد تّ صّرت ىتعجبً

تّئُ عّضی با اِن تاج امينّک عّضی تر از خّدت نذاشتین ىن زندگیيّ - 
 ...نذاشتین با کسی کُ ....بکنً

ُ ی حرفش بُ یک بارٌ ىشت کّبیدو بُ آینُ . نيی خّاستً بشنّو. نعرٌ زدو قبه از اداى
قنبً؛ تياو ِجّدو بُ یک بارٌ داغ . تا نابّدش نکنً در یک محظُ...کنار دستً تا نکّبً

ُ تر. شد  .خفُ شد از کاِر ىن دیّان

ُ ی تّ بّدو...بگّ پای کسی ِسطُ تا ٍيین االن خّنتّ حالل کنً-   .بگّ کُ فقط بازیچ

طاقت شنیدن ٍر چیزی رِ داشتً؛ حتی نفرتی کُ سال ٍاست دو ىی زد؛ اىا شنیدن این 
ُ خاطِر یکی دیگُ دیّانُ شدٌ، . یکی از غیرت ىن؛ از ىرد بّدن خارج بّد این کُ زنت، ب

ُ خاطِر تعَد بُ عشق، برای یک نفس دیگُ  !ىجنّن شدٌ، نقش بازی کردٌ، ب
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ُ ت بی ِجّد-  با تياو ...ىنی کُ این ٍيُ سال با تياو بدیات...ىگُ چی کً گذاشتً ِاس
 .بازی کردنات بازو کنارت بّدو

 .با خشً ِسایه رِی ىیز آرایشی رِ پرت کردو

ٌ ٍاو جیغ کشیدٌ ببخشید ىی گفت  .دست رِی گّش ٍاش گذاشت. بین نعر

خیسی خّن رِ احساس کردو؛ اىا سّزش این آتش جدید . دستً بُ سّزش افتاد
ٌ تر بّد ُ ای جيع کرد. برند  .بُ سيتش براق شدو کُ ترسیدٌ خّدش رِ گّش

ُ خاطِر کدِو بی ناىّسی؟-  پنج سال ىِن بی غیرت ٍّاتّ نداشتً ...پنج سال بازیً دادی ب
پنج سال گفتً آدو ىیشی، پشیيّن ىیشی، اِن ىّقع دیگُ ىًَ نیست !...ٍّایی شدی

ُ خاطِر ...دِستيً نداشتُ باشُ طالقش ىیدو خّدو ٍيُ رِ قانع ىی کنً اىا االن ىیگی ب
ُ ای  این قدر بی غیرت ىنّ فرض کردی؟!...کس دیگ

 ...فرزاد- 

ُ ی ضعیف ِ بی جانی کُ  ىابین داد کشیدن ٍا ِ نفس زدن ٍاو شنیدو صدای دختران
ٌ و رِ صدا !...اسيً رِ ىی برد بُ اشتباٍی اشتباٌ شیرینی کُ نيی ذاشت اسً سیاٌ شد

 !بزنُ بُ چنین شیرینی

ٍنيا ىتعجب از . بُ یک بارٌ نفس عيیقی برای کنترل خشيً کشیدو. آراو شدو
ٌ و شد کُ با فرزاد گفتِن . عکس امعينً دست از رِی گّش ٍاش برداشت گیج خیر

ٌ ی اساسی ِ یک اخً پررنگ  ً غر ٌ ی غضبناکً رِ با یک چش ٌ ی بی جانش، نگاٌ خیر دِبار
 .از ٍنيا گرفتً ِ بُ سيت تخت قدو برداشتً

 .اخً کً رنگی داشت ِ ناىفَّو زیر مب حرف ىی زد
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ُ ی تخت زانّ زدٌ، باالی سرش خً شدو چتری ٍای کّتاٌ رِی پیشانیش رِ عقب . مب
ُ تر از خّدش زىزىُ کردو  .زدو ِ آٍست

 ...جاِن فرزاد- 

بی اختیار ىن ! حتی تّ خّاب...صداو رِ ىی شناخت. با ٍيان بی حسی مبخنِد ىحّی زد
 .ًٍ مبخند زدو کُ با حرف دِپَنّی ٍنيا دِبارٌ بُ اخً غنیظی تبدیه شد

ُ جّری با زنا رفتار کنی-  اِال جانيی در ...خّبُ صدقُ سری دِست دخترات یاد گرفتی چ
 !کار نبّد

ُ دار حرف . پّزخند زدو باز ًٍ تّ پّست سرد ِ پرغرِرش رفت کُ با محنی نیش دار ِ کنای
ً نگاٌ تحقیرآىیزی بَش انداختً کُ در حال بنند شدن ِ ىرتب کردن خّدش . ىی زد نی

 .بّد

با تّ باید با زبّن غیِر خّدی ...این جّر حرف زدن میاقت ىی خّاست کُ تّ نداشتی- 
 !حرف زد کُ کيتر جفتک بندازی

ً ٍای گرد شدٌ، صاىت سر جاش ایستاد کاىالً ىتّجُ ىنظّرو از غیِر خّدی ِ . با چش
 !جفتک انداختن شد کُ پّست صّرتش بُ قرىزی زد

ُ ی ىَرِ گذاشتً ِ رتش صّرکت ٍای ِ حرمت ٍا حا. با پشت دستً آراو دست رِی گّن
 .مب ٍای کّچکش رِ حرکتی داد. وخّب دقت كرد

ً دار ىی کشید. سر خً کردو ِ گّشً رِ نزدیک مب ٍاش گذاشتً . نفس ٍای آراو ِ ریت
 .با ٍيان تُ صدایی گرفتُ نامید. نفس ٍایی کُ خنکی بّی نعناع رِ ازش حس ىی کردی

 ...بدنً سنگینُ- 

 .تا چند ساعت دیگُ خّب ىیشی عزیزو- 
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این بار این عزیزِو پراحساس ىحض خاطِر ٍنيا بّد کُ تياو ٍّش ِ حّاسش بُ ىن ِ 
 .بُ درکی مب زدو. نفس پرصدایی از سر خشً کشید. ىَرِ بّد

ُ ی ىَرِ ىتّجُ دست زخيیً شدو . بی حّاس با بنند کردن دستً، تازٌ از قرىزی گّن
ُ ی سيت چپش خّنی شدٌ بّد ً خیز شدٌ بُ اطراف چشً چرخّندو . معنتی. تياو گّن نی

ُ ای برای بستن دستً پیدا کنً  .تا دستيال یا پارچ

دِ تا قرص با ًٍ خّردٌ، فکر نکنً ...ِرش دار ببر تا نفَيیدٌ...االنُ کُ بیدار بشُ- 
 .صداىّنّ شنیدٌ باشُ

... - 

 .اگرو فَيید بَش بگّ خّاب دیدٌ- 

 !استرس فَيیدن ىَرِ رِ داشت...ابرِیی باال انداختً

 !ىی خّای اِل بُ ٍرىز بگً ٍيُ چیز خّاب بّدٌ! بُ بقیُ ًٍ بگً خّاب دیدن؟- 

 :پرغیظ تر با صدای خشن ِ خشکً تّ صّرتش غریدو

 .ىی دِنی کُ بُ ىّقعش از ىن سگ تر ىیشُ- 

ُ ی اشکاری گفت. با بردن اسً ٍرىز رنگش بیشتر پرید ُ پت  :با تت

 ىیگی؟...چیزی نيیگی... چیـ...تّ کُ بَشّن...تّ- 

 رز پریدنات؟*خّدت ىگُ ٍيینّ نيی خّاستی؟ نيی خّای آزاد بشی بری دنبال عشقتّ ٌ- 

 .پّزخند زدو

 !ىی خّاو بُ ٍيسرو کيک کنً تا آزاد بشُ- 
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ُ ای از این قاطع بّدن خشک شد فکر ىی کرد با بّدن ىَرِ چند دقیقُ قبه رِ . بُ جانی
ٌ ش فریاد ىی کشید ُ طّر تّ صّرتً برای زندگی تباٌ شد تازٌ اِل . فراىّش کردو کُ چ

 !ىن رِ ٍنّز نشناختُ. عذاب دادنش بّد

ٌ ی نقش بازی  پشت سرش رِی صندمی راک چشيً بُ پیراٍن نخیش کُ ٍيیشُ آىاد
صدای . بُ سيتش رفتً ِ با یک حرکت از ِسط دِنیً کردو. کردن کنارش داشت، خّرد

 .خرش جر خّردنش با ٍین بنندش یکی شد

 :ٍيین طّر کُ ناىنظً دِر دستً ىی پیچیدو جدی گفتً

ُ و-   !خّبُ کُ این قدر ىی ترسیّ زبّنت بازو درازٌ ِاس

 :بُ خّدش اِىد ِ با اخً ظریفی دست بُ کير گفت

 .بُ خّدت نگیر...فقط برای حرص دادن تّ اِن حرفا رِ زدو- 

 !ىنً باِر کردو...آرٌ- 

 .با بستن دستً، بدِن تّجُ بُ نگاٌ پرخّاٍشش بُ سيت ىَرِ رفتً

ىی دِنستً با تياو  ٍارت ِ پّرتش ٍیچ اختیاری از خّدش ندارٌ ِ ىحه چی از ىن 
ٍنّز ًٍ رِزی کُ دکترش تّ کانادا بعِد چند رِز زیر نظر داشتن ِ صحبت . ىی ترسید

از ترسش شبانُ قصد فرار داشت کُ اگر بُ ىّقع . کردن، ىتّجُ درِغش شد یادو نيیرٌ
اِن جا بّد کُ زیر کتک ٍایی کُ خّرد اعتراف کرد . نيی رسیدو برای ٍيیشُ فرار ىی کرد

امگّش یکی از ىریض ٍاش تّ تیيارستان بّدٌ کُ سِر ساعت ىشخصی بُ سرش ىی زدٌ؛ 
اىا تا بُ اىرِز ٍیچ ِقت درست ِ حسابی دمیه کارش رِ نفَيیدو تا چند دقیقُ قبه کُ 

 .حاال با ِقاحت تياو زیرش ًٍ ىی زد!...ناٍّا گفت

ُ ی سرخ ىَرِ کشیدو ُ ی دِو پارچُ رِ آٍستُ رِی گّن  .تک
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ُ ی تخت باالی سر ىَرِ نشست ُ ی کّتاٍی مب . نگاٍش رِی ىن بّد. ٍنيا با فاصن
 :ىنتظر جّاب بّد کُ آخر بُ ستٌّ اِىدٌ گفت

حیف کُ کسی حرفيّ باِر نيی کنُ ِگرنُ ابرِتّ ىی بردىّ بُ ٍيُ ىی گفتً تّ اِن مّنُ - 
 .چی ىی گذرٌ

 :با بی تفاِت ترین محن، بدِن حتی گّشُ چشيی، تيسخرآىیز گفتً

ِقتی فَيیدن ساميی حتيا بَشّن بگّ، ! آفرین کُ ىی دِنی یُ دیِّنُ بیشتر نیستی- 
 !ىی خّاو بدِنً کی ىی خّاد جنّی ىنّ بگیرٌ

ُ ای پرت کردو  .ِقتی کاىه صّرت ىَرِ پاک شد دستيال رِ گّش

ُ ی آِیز شدٌ ُ ٍا خّدش رِ ىی کشید؛ با مب ِ مّچ ُ گرب مبخندو رِ پشت . ىحه بچ
ٌ و خّردو ً ٍای درًٍ شد حتی چشً . این دختر بُ طرز عجیبی شیرین ِ بانيک بّد. اخ

 .بستُ ًٍ ِجّدش آراىً ىی کرد

ُ ی کّتاٍی از پیشانیش *ناخّاستُ خً شدو ِ با کنار زدن چتری ٍای مجّجش بّ س
حق ًٍ داشت پّزخند بزنُ، یک بار ًٍ چنین . ٍنيا پّزخند صداداری زد. زدو

ٌ ٍایی کُ داشت کاىالً این . تّجَی نکردو! حرکت ٍایی از ىن ندیدٌ بّد؛ با تياو عشّ
باید یک فکر اساسی برای . ىحه این کُ زیادی ریاضت کشیدو. حرکت غیرارادی بّد

 .خّدو ىی کردو

ىَرِ رِ با یک حرکت از زیر زانٍّاش گرفتُ بنند . کتً رِ درآِردو ِ رِی تخت پَن کردو
با یک شّىیز . ٍّای باغ سرد ِ سّزناک بّد. کردو ِ رِی کت گذاشتً ِ دِرش پیچیدو

با یک حرکت رِی دست بنندش کردو ِ بی تّجُ بُ . نخی سادٌ حتيا سرىا ىی خّرد
 ...ٍنيا بُ سيت در رفتً کُ
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نيی ذارو تّ زندگیتّ بکنیّ ىن تّ این ... ٍر طّر شدٌ کاراىّ ىی کنيّ از این جَنً ىیرو- 
 ...خّنُ حرِو بشً

صداش بنند ِ عصبی بّد؛ اىا ىن با تياو خّنسردیً، ٍنّز ًٍ ...بُ سيتش چرخیدو
ُ ٍایی از خشً تّ صداو ىشَّد بّد  .رگ

اِن ِقت از زیر سنگً شدٌ پیدات ىیکنً، اِل ...فکر فرار از این جا رِ بُ گّر ىی بری- 
 .تالفی این پنج سامّ خّب درىیارو بعد با دستای خّدو ىی کشيت

ُ ش مرزید  .از خشً یا حرص...چان

ُ تّ سیاٍّ کبّد ببینی*خینی بدٌ ٍر رِز تن ِ بدن ىع-  ُ طّرٌ بَش بگً ...نُ؟...شّق چ
ُ ش کنً...کی ٍستی؟ ىی دِنی کُ کسی از یُ دیِّنُ تّقعی ندارٌ  !حتی اگر خف

ُ قدر ىظنّو از ! با ىَرِ تَدیدو ىی کرد در یک محظُ یاد بغض ىَرِ افتادو کُ چ
 .کتک ٍای ناحقی کُ نيی تّنست دفاعی داشتُ باشُ ىی گفت

 یادت رفتُ ىن کی َاو؟! انگار زیادی بَت خّش گذشتُ کُ ىنّ تَدید ىی کنی- 

.... - 

ُ ای بیرِن ...از فردا حسابت ىسدِد ىیشُ-  بُ ىیکائینً ىیگً حق ندارٌ بُ ٍر بَان
ُ قدر کاری بُ کارت ...این قدر این جا ىی ىّنی تا ِاقعًا بپّسی...ببرتت بسُ ٍر چ

ُ ای شد ... ٍر ىّقعً فَيیدو اِن عّضی کیُ ٍيُ جا ابرِتّ ىی برو...نداشتً کُ بد بَان
ُ و کُ با دستای خّدو خاکت کنً ٍنيا  .ِاس

ُ ای ختً ىی شد قانّن دنیا ىنتظر . نباید ىابین تَدید کردن ٍاو آخرش بُ چنین جين
ىتاسفانُ اِمین راٍی کُ ٍیچ ِقت قبه از دٍان باز . ٍيین یک جينُ از زبان ىن بّد

 .کردن بُ ذٍنت نيی رسُ فکر کردنُ تا ٍر حرف تنخی بُ زبانت نیاد
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ٌ ای از حرفً کّتاٌ نيیاو. ٍنيا ناباِرانُ نگاًٍ ىی کرد  .ىی دِنست جدی ٍستً ِ ذر

ً نگاٍی بُ ىَرِ کُ حاال کيی تکان ىی خّرد انداختً دِبارٌ رِ بُ ٍنيا پّزخند زدٌ با ...نی
 :محن تنخی گفتً

 ...این زندگی میاقت ىی خّاست کُ تّ نداشتی- 

ٌ ترین محن ىيکن اداىُ دادو  :بُ ىَرِ اشارٌ کردو ِ با برند

اىا ٍر چی کُ ...اسيش چی باشُ ىًَ نیست؛ عشق، دِست داشتن یا ٍــ ـّس- 
 !ٍست ىی خّاو بدو دست کسی کُ میاقتش رِ دارٌ

حرفً فقط برای حرص دادن بیشتر ٍنيا بّد؛ بُ تالفی حرفی کُ زد؛ بُ تالفی تياو اذیت 
ِگرنُ در اِن محظُ ٍیچ تصيیً جدی ِ درستی برای ... کردن ٍا ِ نقشُ کشیدن ٍاش

 .ىَرِ نداشتً

ُ و بالفاصنُ ىَرِ رِ باالتر کشیدو ِ با خً کردن سرو، ل ب ٍاش رِ نرو *با اتياو جين
ُ ای نرسید؛ با . شکار کردو اِل بی حرکت ایستادو تا ٍنيا از اتاق خارج بشُ؛ اىا بُ جانی

یک چشً بُ ًٍ زدنی؛ با حس کردنش، کنترل از دستً خارج شد ِ آخرین فاصنُ رِ ًٍ 
 .شکستً

ُ ی ىالیً ِ شیرینیش زیر بینیً پیچید ٍيان عطری کُ ترکیبی از . دِبارٌ عطر دختران
ُ ای کُ ...عطری کُ بّی زندگی داشت...ترنج یا عطِر گه یاس ىی داد ٍيان عطر دختران

 ...یک بار آراىً کرد ِ این بار

تا حاال پیش نیّىدٌ بّد ! حاال ىی فَيیدو چرا این دختر برای ىن با ٍيُ فرق ىی کنُ
نگران دختری بشً یا براو ىًَ باشُ؛ حتی حسً نسبت بُ ٍنيا از رِی ِظیفُ بّد کُ 

 .کارىّن بُ این جا رسید
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ىن . آراىشی کُ سال ٍاست گيش کردٌ بّدو...ىن کناِر این دختر بُ آراىش ىی رسیدو
این ! دِست داشتنی نبّد؛ فقط بی چّن ِ چرا ىی خّاستيش. این دختر رِ ىی خّاستً

خّدش رِ با تياو ِجّد . دختر تنَا کسی بّد کُ ىی تّنست زندگی ىن رِ تغییر بدٌ
این عطشی کُ در ...باید بُ ٍر قیيتی ىال ىن ىی شد! نُ کيتر، نُ بیشتر...ىی خّاستً

عطشی کُ ٍــ ـّس نبّد؛ فقط ىحه آٍن ربا ىن رِ بُ . برابرش داشتً نفس گیر بّد
 .از بّدنش...گرو شدو؛ از ِجّدش. سيتش جذب ىی کرد

. خینی ىالیً برعکس ىن...ٍيراٍیً ىی کرد. مبخند زدو. بعِد چند محظُ حسش کردو
ُ و گذاشت ٌ ش رِ رِی گّن ُ خاطِر . دست گرو شد ىی دِنستً دست خّدش نیست، ب

 .ىصرف قرص ٍا تّ خالء سپری ىی کرد ِ بعدًا ٍيُ این ٍا ىحه یک خّاب براش ىی شد

انگار ىن نبّدو کُ . صدای کّبیدٌ شدن در اتاق ًٍ باعخ نشد دست از کارو بکشً
ٌ ی دیگُ بّد. این قدر با ِمع پیش ىی رفتً  .یک ادو ازخّد بی خّد شد

ُ ی بازش بردو . با صدای ضعیف نامُ ىانندش تازٌ بُ خّدو اِىدو. سر بُ سيت یق
 .سریع عقب کشیدو

االن کُ ٍنيا نبّد کُ بخّاو حرصش بدو اِنً با دختری ! ىن داشتً چُ غنطی ىی کردو
از کی این قدر حیِّن شدٌ بّدو کُ خبر !...اِنً تّ خّاب...کُ ىحه برگ گه پاک بّد

نفس نفس زدن ٍاو بُ دو ِ . حامً از خّدو بُ ًٍ خّرد! کی این قدر ناىرد شدو! نداشتً
 .بازدو عصبی ختً شد

ىطيئنًا اگر بیدار بّد بُ ٍيین راحتی نيی ذاشت بَش نزدیک بشً ِ یک تّ گّشی حقً 
. معنتی، ٍنيا زندگیً رِ نابّد کردی. نباید این طّر ىی شد. دستی بُ صّرتً کشیدو. بّد

ٌ ی ىعصّىش خیرٌ شدو. اگر بیدار بّد بَش ىی گفتً ىی خّاىش ٍنّز ًٍ . بُ چَر
ُ طّر بُ . خّبُ کُ ٍّشیار نبّد. یاد نياز خّندن ٍاش افتادو. مب ٍاش خیس بّد چ

نباید قبه از ىطيئن . تياو ىردانگیً رِ زیر سّال بردو! خّدو جرئت چنین کاری رِ دادو
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ٍنيا برای تياو زندگیً کافی . شدن از احساسش باز ًٍ بُ زِر ىال خّدو ىی کردىش
 .بّد

ُ ٍا نشستُ بّد. بُ خّدو فشردىش ِ سریع از این اتاق نفرین شدٌ بیرِن زدو . رِی پن
 :ٍيین کُ ىن رِ دید با نیشخندی گفت

 یش؟*ِس*خینی دمً ىی خّاد بدِنً ِقتی بفَيی بازو این جّری ىیب- 

نپرسیدو چی رِ بفَيً ِ ىنظّرت چیُ؟ بُ قدری اعصابً از نفِس خّدو خرد بّد کُ 
 .بی تّجُ از کنارش فقط گذشتً

 .فریاد از تُ دمی کشید...قبه از بیرِن رفتنً

 .این دختر تاِان تياو بی رحيیاتُ تیيّر- 

ً نگاٌ سردی با یک پّزخند بَش زدو ُ ش رِ درک نکردو. نی تاِانی باالتر از خّدش . جين
 .درک نکردو ِ بعدٍا فَيیدو تاِانً خِّد این دختر بّد! ىگر بّد؟

*** 

ُ ی سیاٌ کندٌ . سنگینی نگاٌ ٍنيا رِ تا ِسط باغ حس ىی کردو بی طاقت ىحه یک سای
ٍنّز ًٍ نگاٍش . پشت پنجرٌ خیرٌ بُ ىن ایستادٌ بّد. نشدٌ بُ سيتش چرخیدو

. یاد رِزٍایی کُ با ًٍ داشتیً افتادو. رِی دست ٍای ىحکً پیچیدٌ شدٌ دِر ىَرِ بّد
ٌ ٍاش  ...مّس شدن ٍاش...خند

 .با چشيکی دِر خّدش چرخید ِ داىنش رِ تابی داد

ُ ت بسازو-   ...ببین این آخرین مباسُ...ىی خّاو بَترین شبّ ِاس
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مبخندی زد کُ قبه ترٍا جان . نفس ٍاش رِ تّ صّرتً ىی داد. دست دِر گردنً پیچید
 .ىی دادو برای ٍر مبخندش

 .تیيّر...ىن عشقتّ کاىه ىی خّاو...ىن باید برای تّ با ٍيُ فرق داشتُ باشً- 

ٌ ٍایی کُ از رِی نفرت بّد رِ باِر کنً، تا فراىّش کنً شدو آدىی کُ ... سّختً تا خند
 .نباید ىی شد

 .ِسط آجرٍای بنا نشدٌ با شّق ایستادٌ دست بُ ًٍ کّبید

ُ ی تّ باشُ-  ُ ای چّن ىنّ ...ببین این خّنُ باید تياىش با سنیق ىی دِنً خّش سنیق
 ...داری

ُ ای کُ اىرِز از تُ دل تّ . مُ کرد پیش خّدو...ىن رِ پشت سرش گذاشت دِبارٌ جين
ُ قدر اِن صداٍا اذیتً ىی کنُ. صّرتً کّبید تّ ذٍنً چرخ خّرد  .ىی دِنست چ

 «.مذت ىی بردو رنگ بُ رنگ شدنتّ از صدای جیغاو ىی دیدو- 

ُ ش بازی بّد تياو شَر خّاب زدٌ بّدن ِ شکستن ىن رِ ...رِزی کُ فَيیدو ٍي
بنند . نيی دِنست از بچگی یاد گرفتً بنند بشً تا بازیچُ نباشً؛ تا قّی باشً. ندیدن

ُ قدر ناگَانی . کشتيش برای خّدی کُ از اِل نداشتيش. شدو؛ اىا دیگُ نداشتيش چ
 .ٍيُ چیز از ًٍ پاشید

. خّبُ کُ ٍست...خّبُ کُ دارىش. با ٍيان خیرگی نگاٍش، نگاًٍ رِ بُ ىَرِ دادو
ٍیچ ِقت نيی ذارو از دستً برٌ؛ حتی اگر ٍیچ ِقت دِستً نداشتُ باشُ؛ حتی اگر یک 

سًَ ىن از . رِزی بفَيُ تیيّرخاَنً ِ اِن فرزاد ىَربان ِ خّش قنب تّ ذٍنش نیستً
ٌ ٍای ىَرِ تياو دنیای ىن رِ تازٌ ىی کرد...تياو تنَایی ٍاو این دخترٌ ٌ ٍاش ...خند خند

ٌ ٍای پر نفرت ٍنيا ُ قدر خّب شد ...ىی ارزید بُ صدتا خند ٍنيایی کُ حاال ىی فَيیدو چ
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ُ قدر ازش نفرت دارو. کُ نقش بازی کرد ُ قدر خّب شد کُ فَيیدو چ سر باال بردو ِ . چ
 .سرد ِ بی رِح. ٍنّز ًٍ نگاٍش رِو بّد. نگاًٍ رِ دِبارٌ سيت پنجرٌ کشیدو

ُ ای کُ برای ًٍ ساختیً پشت سرو جا . چرخیدو ِ رفتً. با پّزخندی گذشتً از گذشت
زخً . گذاشتً عزیزی کُ از بچگی کناِر ًٍ بزرگ شدیً؛ اىا ناىردی کرد تا نابّدو کنُ

ُ تر ىیشُ؛ اىا زخً دشين ٍيیشُ تازٌ ىی ىّنُ . خّدی ٍرچی ىی گذرٌ عيیق تر ِ کَن
جاش ٍيیشُ باقی ىی ىّنُ؛ اىا ىن گذشتً از نگاٌ سنگین پشت ...زخً کَنُ؛ دردآِرترٌ

 .سرو کُ ٍيیشُ جاش ىی ىّنُ

*** 

 گنبرگ

 ...ىَرِ- 

ىیه سرکشً صدای خّش آٍنگی رِ پس . تکان سطحی بُ دست ِ پای بی حسً ىیدو
ُ ای رِ کنار گّشً حس ىی کنً. ىی زنُ ِ تّ رخّت بیشتری فرِ ىیرٌ . نفس ٍای کالف

 ...یک بار دیگُ...ىّرىّرو ىیشُ

 ...ىَرِ- 

این بار . فکر ىی کنً نیاز شدیدی بُ خّاب بیشتری دارو. ٍنّز ًٍ احساس ضعف دارو
صدای بً خّش آٍنگش ىحه شکالت داغی ِسط یک عاميُ برف بُ خّنً گرىای 

غنبُ ىی کنً بُ حسی کُ شدید بی حامً کردٌ ِ با اکراٌ چشً باز . مذت بخشی رِ ىیدٌ
 .ىی کنً

 ...پاشّ دختر- 
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ُ او ...خّاب نبّد....دِبارٌ صدای بً ِ پرصالبتش تّ گّشً تکرار شد دست رِی گّن
 .تار ىی دیدىش؛ اىا ىطيئن بّدو خّاب نیست. داغ بّد... گذاشتً

 :با نجّای زیر مبی گفتً

 فرزاد- 

زبانی رِی مبً . عطرش زیر بینیً پیچیدٌ بّد. اخً کردو. صدایی نشنیدو. گّش تیز کردو
 .کشیدو؛ حتی مب ٍاو طعً عطرش رِ ىی داد

بُ سرعت تا . قفه شدِن دست ٍای گرىی با دستً، ىحه اتصال برق برای رِشن شدن بّد
ٌ و، اخً ِ خیرگی نگاٌ ىشکی رنگش بّد. آخرین حد چشً باز کردو پنکی زدو . اِمین دید

 .ِ بُ اطرافً ِاضح تر چشيی چرخّندو

 .ٍيُ چیز بُ آنی تّ ذٍنً جرقُ زد! تّ امّنکً بّدو

ٍیچی یادو ...اِن قرص ٍا ِ بی حس شدنً ِ آخر...رفتن پیش ٍنيا...دعّا با ىَرِ
 !نيیاد

سیخ سِر جاو نشستً کُ اگر خّدش رِ بالفاصنُ عقب نيی کشید ىطيئنًا با سر تّ 
 .صّرتش ىی رفتً

 ٍنيا کجاست؟- 

ُ ی تخت باال انداخت ُ ای بی تفاِت با ٍيان کج نشستنش مب  .شان

 ...تّ عيارتُ- 

 .ٍیجان داشتً...نفس نفس زدو برای دادن اطالعاتی کُ خّدو ًٍ باِرش نيی کردو
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ٍنيا ظاٍرش ىعيّمی بّد، ...ىنً تّ عيارت تیيّرخان بّدو، ٍيین چند دقیقُ قبه- 
 ...بُ حرفاو گّش ىی داد...داشت کتاب ىی خّند

 .دست بُ سرو کشیدو

نيی تّنستً ...سردرد داشتً، از قرصاش خّردو بعد از اِنً فنج شدو... ِای خدای ىن- 
 ...دیگُ...حرکتی کنً

 .اخيی کرد

 !...دیگُ؟- 

ُ ای با تيرکز بیشتر رِی صداٍا نگاٍش کردو ىحه یک صدایی کُ تّ گّشً ِزِز . محظ
ٍيین طّر ىات بُ فرزاد، با ...صدای فریاد زدن، شکستن شیشُ، بعد ًٍ. ىی کرد

ً ٍای گرد شدٌ دست رِی مب ٍاو گذاشتً . ٍيراٌ دستً نگاٍش پایین کشیدٌ شد. چش
ٍرو داغیش رِ ٍنّز ًٍ رِی پّستً حس . صدای نفس ٍای کش داری تّ گّشً بّد

سیدٌ شدو؛ اىا چیِز ِاضحی بُ یاد نداشتً؛ فقط یک حس بّد، شاید *ىن بّ. ىی کردو
 !ًٍ حقیقت

 ...خّدت بّدی کُ...داد ىی کشیدی...ىن صدای تّ رِ شنیدو- 

کُ ! بگً ىن خّاب دیدو تّ ىن رِ بّسیدی یا ِاقعًا بّسیدٌ ِ ىن نفَيیدو. سرخ شدو
اصالً خارج تصّرو از چنین آدىی . این حدس آخری از آدىی بُ ىعتقدی فرزاد ىحال بّد

 .اشکً در حال جّشش بّد از این ىنگی. بّد

 .بی تفاِت تر از قبه اٍِّىی گفت

 ...یُ ساعتی ىیشُ کُ از اِىدن ىن ىی گذرٌ؛ ِمی فقط خّابی...آرٌ صدات ىی زدو- 

 .ناخّدآگاٌ برای اجبات حرفً از زبانً پرید. اىا ىن خّاب نبّدو! خّاب؟
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 .ٍنّزو مباو، دستاو بّی تّ رِ ىیدٌ- 

ٌ ش رِ دارو نگاٌ ىشکی اِن پر از ... نگاًٍ پر از امتياِس باِر. برای چند محظُ نگاٌ خیر
 :سرش رِ بُ تاسف تکانی داد ِگفت. سردی ِ جدیت

ً یفَيً-  ٍنيا اىرِز اصالً عيارت نبّدٌ تا بخّاد قرصی بُ ...ىن ٍیچی از حرفات ن
حق ًٍ داری، ...ٍر چی بّدٌ خّاب دیدی...ٍيین االن با ىیکائیه اِىد...خّردت بدٌ

ُ خاطِر ىن  ...دیشب بد خّاب شدی ب

ُ رِ تکیُ داد! بد خّاب شدو اخً کردٌ دِبارٌ دست ِ . از کنارو بنند شد ِ بُ دیّار رِب
 !این بّ غیرقابه انکارٌ... پیراٍنً رِ با دقت بّ ىی کنً

قبه از این کُ مب باز کنً دست بُ سینُ با چشً بُ کتش کُ رِی پاٍاو بّد . سر باال بردو
 .اشارٌ کرد

ُ خاطِر ٍيین بّی ىن رِ گرفتی...سردت بّد...رِت کشیدو-   .ب

سّءظنً . برای یک محظُ خجامت کشیدو از این خّاب یا احساسی کُ داشتً
کششً تّ خّاب چنان بّد کُ ىطيئن بّدو ىن ًٍ ٍيراٍیش کردو ِ . خجامت آِر بّد

ٌ ش زیر دندانً بّد؛ اىا بعد از این کُ بُ خّدو اِىدو از ترس مرزی کردو ىن . ٍنّز ًٍ ىز
 ...یک بار تّ آغّش پدر ٍرىز ِ این بار. برای بار دِو چنین خّاب ٍایی ىی دیدو

ً ٍاو پر آب شد؛ اىا برای نشان ندادن ضعفً حرفی نزدو  .کً کً دیّانُ ًٍ شدو. چش

 ...ىحه ٍنيا...ىی خّان ىنً جنی کنن...رِ ىنً دست گذاشتن...ىن این جا دیِّنُ شدو- 

ُ ای احساس کردو نگاٍش رنجیدٌ ِ شرىندٌ شد بغض کردو؛ اىا برای . برای جانی
 .جنّگیری از ریختن غرِرو بیش از این، پنک ِ نفس ٍای پی درپی ىی زدو
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طبیعیُ بخّای بعِد چند رِز چند ... این فقط از خستگی زیاد تّئُ...ٍی دختر خّب- 
اِن قدر ٍنيا اذیتت کردٌ تّ خّابً بُ ... ساعت بخّابی یا خّاب آشفتُ ببینی

 ...ىنً...یادشی

ُ ی ناتياىش نکردو. بُ ِضّح حرفش رِ خّرد ٍر . نفس عيیقی گرفت. تّجَی بُ جين
ٌ ی ًٍ شدیً  .تّجیَی برای ًٍ نداشتیً. دِ درىاندٌ خیر

ٍر چی بُ ىغزو فشار ىی آِردو تا حداقه از خّابی کُ دیدو تصّیری داشتُ باشً؛ 
حرف ٍاش قابه قبّل ترٌ از این کُ باِر کنً ٍنيا سامً بّدٌ یا اِن ىن رِ . بی نتیجُ بّد

ىی دِنً این چند رِز فشار بُ قدری رِو بّدٌ کُ ىی تّنُ ٍر احتيامی رِ ...ِسیدٌ*ب
بُ خصّص این چند رِز اخیر کُ خّاب درست ِ حسابی ًٍ نداشتً ِ بُ . ىيکن کنُ

 .خّدو حق ىیدو خّاب ٍای آشفتُ ببینً

 .این رِ بُ خّبی از نگاًٍ خّند. کيی آراو تر شدو

نيی خّاو یک بار دیگُ بُ ...بُ خصّص کارای ٍنيا...بُ فریبا ىیگً تّ کارا کيکت کنُ- 
این فکر کنی کُ داری دیِّنُ ىیشی یا از رِی خستگی خّابای آشفتُ ببینی ِ چند 

 .ساعتً بیَّش بشیّ کسی نفَيُ

یعنی دِبارٌ چند ساعت . ىينِّن بی رىقی مب زدو ِ یک مبخند زِرکی ًٍ تحّینش دادو
 !از خستگی بیَّش شدو؟

 :ٍيین طّر کُ کت رِ برىی داشت تا رِی دستش آِیز کنُ گفت. بُ سيت کتش اِىد

ُ ت سّرپرایز داشتً؛ ِمی ىی ذارو یک شب دیگُ تا حامت بَتر بشُ-   .برای اىشب ِاس

ُ انگیزی بیان ىی کرد ىی سنجید ُ ای کُ بُ طّر ِسّس آخر . عکس امعينً رِ با ٍر کني
 .کالىش ابرِیی باال فرستاد
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ٌ و گرفت عجیب دِست داشتً از . ىی خّاست ىن رِ ترغیب کنُ کُ ىّفق ًٍ شد. خند
ٌ ی ِحشتً رِ پنَان کردو ِ با مبخنِد ِاقعی گفتً. سّرپرایزش بیشتر بدِنً  :تُ ىاند

 .آىادگی ٍر سّرپرایزی رِ دارو...ىن حامً خّبُ فرزاد- 

ُ ی کّتاٍی . ٍيراٌ ىن خندید ٌ ش ضرب ىچ دستش رِ ىقابنً باال آِرد ِ با انگشت اشار
ٌ ایش زد ُ ی ساعت دایر قیيتش جای برای ىِن ساعت باز، ىارک ساعت گران. رِی شیش

ً گیرش چشً برنداشتً کُ قاطع ِ خشک گفت  :تعجب داشت ِ ٍنّز از ساعت چش

 .پنج دقیقُ دیگُ بیرِن عيارت ىی بینيت- 

 :چشيی تّ حدقُ چرخّندو ِ بُ تيسخر گفتً. بُ آنی بُ خّدو اِىدو

 !نکنُ تّقع داری تّ این تاریکی تا جای در تنَا بیاو- 

 .تّ ٍّا قاپیدو. بی تّجُ بُ ترسً دستُ کنیدی بُ سيتً پرتاب کرد

 .فقط سرِصدا نکن کُ این عيارت ٍيُ جاش چشً ِ گّش دارٌ...از در پشتی باغ بیا- 

 .جیغ کّتاٍی کشیدو ِ سریع رِی پا بنند شدو

 ...صبرکن ببینً کجا- 

ُ خاطِر ترسیدن  با مبخند ىرىّزی کُ رِی مب ٍاش اِىد، تازٌ فَيیدو این حرف فقط ب
ً غرٌ دستُ کنید رِ بُ سيتش دِبارٌ پرت . ىن ِ زِد آىادٌ شدنً بّد عصبی با یک چش

کردو کُ با یک دست گرفتش ِ بدِن تعنه، زِد باش دیر کنی رفتيی گفت ِ ىن رِ تنَا 
 .گذاشت

ىانتّی جنّ بازو رِ برداشتً ِ بدِن اتالف ِقت رِی . این ًٍ از اىرِز ىن. مبخند زدو
یک جین سادٌ ىعيّمی . شنّارىً کُ احتیاج بُ عّض کردن نداشت. شّىیزو پّشیدو
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پنک ...خشک شدو بُ یک بارٌ. فقط برای درست کردن شامً ىقابه آینُ ایستادو. بّد
ٌ ای تبدیه شد  .زدو پشت سرًٍ کُ بُ آنی بُ جیغ ِحشت زد

ٌ ی بنندی گفت ُ ای نکشید کُ بین چَارچّب در ظاٍر شد ِ چی شد  .بُ جانی

ٌ ای کُ فقط ىٍّاو . اشک ٍاو این بار از رِی ترس بّد بُ طرفش چرخیدو، با شال باز شد
 .رِ پّشاندٌ بّد گردنً رِ کج کردو

 ...گردنً قرىزٌ ببین- 

قسيتی از . حتً دارو رنگش پرید؛ اىا سریع ىّفق بُ جيع ِ جّر کردن خّدش شد
 .گردنً قرىز بّد ِ ىطيئن بّدو بی دمیه این قرىزی ایجاد نشدٌ

 قرىزٌ یا کبّد؟- 

 .از سّامش جا نخّردو بنکُ با عجز نامیدو

 ...قرىز- 

ٌ ای کشید  .نفس آسّد

 .چند ساعت دِر گردنت بّدٌ...البد رد شامتُ- 

 .سری تند بُ چپ ِ راستی تکان دادو

 ...نُ- 

 !نگّ کُ بعِد جن ِ پری تّ این مّنُ خّن آشاىً اِىدٌ- 

 .اشکً بند اِىد. ىات نگاٍش کردو. کاىالً دستً ىی انداخت
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ٍيین طّر کُ از . با چند قدو خّدش رِ بًَ رسّند ِ با گرفتن دستً ِادار بُ حرکتً کرد
 :کنبُ بیرِن ىی رفتیً گفت

ٌ ی این حرفا گذشتُ دختر خانً-  ىی خّای فردا ...این حرفا فقط ىال داستاناست...دِر
 .ىی برىت پیش رِانشناس، شاید بتّنُ کيکت کنُ

بُ سرعت سرو رِ تکان دادٌ دستً رِ . یعنی ىن ًٍ دیّانُ شدو...خدای ىن! رِانشناس
ٌ و کنُ. از دستش بیرِن کشیدو کی باِر ىی کرد حرف ٍایی رِ کُ . حق ًٍ داشت ىسخر

صداو پر از . حرف ٍایی کُ فقط شبیُ یک حس یا یک خّاب بّد! خّدو ًٍ باِر نداشتً
پر از ترس، پر از عجز، یا شاید ...ٍر حسی بّد کُ ٍر کسی رِ ِادار بُ دمسّزی ىی کرد

 .ًٍ نااىیدی

حتی ٍیچی یادو نيیاد تا بخّاو ! صبح بیرِن اِىدو االن شبُ، تّ ىیگی خّاب بّدو- 
 .خّدىّ گّل بزنً

... - 

 .ىنً دارو دیِّنُ ىیشً- 

ُ ٍاو گذاشت ِ با آراىش ِ . ىقابنً ایستاد ىحه پدری ىَربان ِ دمسّز دست رِی شان
ً ٍای ىشکی رنگ معنتیش اىشب ىی درخشیدن. اطيینان شرِع بُ حرف زدن کرد . چش

 .ىسحّرش شدو

قرار نیست ...فقط آرِو باش دختر خّب... قّل ىیدو از اىشب دیگُ بالیی سرت نیاد- 
 .کسی تّ این خّنُ دیِّنُ بشُ
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. نيی دِنً محن یا صدای اطيینان بخشش بّد کُ باز ًٍ راو شدٌ بُ آنی فراىّش کردو
. ىن بُ این ىرد اطيینان داشتً؛ حتی یک درصد ًٍ فکر ناىعقّمی نسبت بَش نداشتً

ُ بازی یا ضعفی نشان ىی دادو  .نباید در برابرش بچ

 .ىن فقط کيی ترسیدو...ىتاسفً- 

ُ ٍاو رِ سبک کرد  :از پشت سر گفت. نگاٌ دزد ِ بُ آنی دست ٍای قدرتيندش شان

 ...حاال بیا تا دیر نشدٌ- 

 !صداش خش دار شد یا ىن گيان ىی کردو

ً ٍا ِ ىّکّل کردن اِن ٍا بُ آیندٌ بالفاصنُ پا تند  پشت سرش با پس زدن تياو تٍّ
ُ ش برسً  .کردو تا بُ قدو ٍای بنند ِ باعجن

ٌ ی تُ باغ رسیدیً ٍيان دستُ کنیدی کُ چند دقیقُ قبه بُ ىن . بُ درب فنزی بی استفاد
 .داد از تّ جیب کت اسپرتش درآِرد ِ با دقت شرِع بُ باز کردن قفه درکرد

ٌ ی سخت ِ . آٍستُ کنارش قرار گرفتً اخيی ناشی از تيرکز زیادی رِی کارش، رِی چَر 
ُ ی . نتّنستً جنّی کنجکاِیً رِ بگیرو. سردش نشستُ بّد با ٍيان اندک نّر صفح

ً رخ جذاِب ىتفکرش پرسیدو  .بزرگ گّشیش خیرٌ بُ نی

 کنید این جا رِ از کجا آِردی؟- 

 .از صاحبش گرفتً- 

! بدِن پیچاندن ٍيیشگیش در برابر سّال ٍاو. خینی زِدتر از حد تصّرو جّاب داد
 .بَتً زد

 !تیيّرخان ىنظّرتُ- 
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 :ِارفتُ گفتً. سری با بدجنسی بُ تایید تکان داد

 .ىی دِنً...تّ آخر ىنّ مّ ىیدی- 

کنار ایستاد ِ با زدن مبخند یک ِری، دستش رِ با فاصنُ . در با صدای تیکی باز شد
 :ىّذیانُ گفت. پشت کيرو قرار داد تا اِل برو

 .ىطيئنً خّشحامً ىیشُ برای ىن سرگرىی پیدا کردٌ...صيیيی تراز این حرفاییً- 

 .دِبارٌ قصد دست انداختنً رِ داشت! سرگرىیشً شدو! چی؟

سر باال . اٍيیتی ندادو. مبخندش بیشتر شد. مبی کج کردٌ چشيی بُ تيسخر چرخّندو
گرفتً ِ بی تّجُ بُ تياو احتراو ِ آقاىنشانُ رفتار کردنش، قدو برداشتً ِ ىحه یک 

ُ ی پرفخر از کنارش گذشتً ُ ی طّالنی جز این . ىنک صدای بستُ شدن در، بعِد چند دقیق
برداشت نيی شد کُ پشت سرو یا بًَ کنی خندیدٌ یا از حرص فکش قفه شدٌ؛ کُ 

ٌ ای اٍيیت نداشت  .ٍردِ گزینُ برای ىن ذر

ٌ ش رفتً ىقابه دِر کاپّتش بُ طرفش چرخیدو تا دزدگیر رِ . بُ سيت ىاشین پارک شد
ٍنّز ًٍ کيی مرز تّ ِجّدو احساس ىی کردو ِ اصال ًٍ چند ساعت . ٍرچُ زِدتر بزنُ

فقط برای سّرپرایز معنتیش . گذشتُ کُ برای ىن چند دقیقُ گذشت قابه ٍضً نبّد
 .زیادی ذِق داشتً

حدس زدو . نگاٌ عصبیش بین ساعت ِ سرکّچُ در چرخش بّد. حّاسش بُ ىن نبّد
ُ خاطِر بدقّمی کسی بّدٌ کُ برىی گردٌ بُ سّرپرایز ىن پس ترجیح دادو ! این ىعطنی ب

 .بُ کاپّت تکیُ زدٌ، دست بُ سینُ ىحه دخترٍای خّب نگاٍش کردو. ىنتظر بایستً

ٌ ی سخت ِ سردش برگشتُ بُ شبی کُ اِمین بار تّ باغ  احساس کردو دِبارٌ چَر
ٌ ش فقط برای یک بدقّمی! ٍر آن ىنتظر غرش بّد. دیدىش ً ٍای درًٍ شد  !اخ
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ٌ ای رِ گرفت، ٍيین طّر کُ نگاٍش تّ  گّشیش رِ از تّ جیب کتش دراِرد ِ شيار
ٌ ای ًٍ پر نيی زد ىی چرخید رِ گّشش گذاشت ُ ای کُ پرند  .کّچ

 کجایی؟- 

ِّ ناقابه  .صداش جدی تر شد!...باز ًٍ بدِن سالو عنیکی حتی یک ام

 ...بیا کّچُ پشتی!...کی بَت گفتُ بری اِن جا- 

یاد شبی افتادو کُ در حد ىرگ با داد کشیدناش سِر دزدٍا . کيی از محنش ترسیدو
ٍنّز ًٍ این ىرد براو گنگ ِ ناشناختُ بّد؛ اىا این عقه ِ احساس ىعیّب . نجاتً داد

 .شدٌ بُ این معنتی جذاب رِبرِو اعتياد کاىه داشت

نيی دِنً تّ نگاًٍ چی دید کُ ىتعجب . با قطع کردن گّشی، چشيش بُ ىن افتاد
ٍيین کُ قصد قدو گذاشتن بُ طرفً رِ داشت، صدای گاز . ابرِیی باال فرستاد

. خیرٌ بُ پشت سرو چُ عجِب پرحرصی گفت. ایستاد. ىّتّرسیکنتی بُ گّش رسید
 .کنجکاِ سر چرخّندو

قدىی بُ جنّ . شگفت زدٌ با حسرتی نَفتُ، دٍانً از دیدن این عشق بچگی باز شد
 .این خّد عشق بّد! خدای ىن. برداشتً تا دیِد بَتری داشتُ باشً

. ىقابه پای فرزاد ایستاد. تک چرخی تّ کّچُ زد کُ ىن غش کردو از این حرکت
ٌ ای از دو خفُ شدو ً غر ُ خّد سّت کّتاٍی زدو کُ با چش  .خّدب

صاحبش با برداشتن کالٌ کاسکت، ىٍّای ىجعدش رِ تابی دادٌ سالو قربانی بُ فرزاد 
 .گفت

ٌ ش شد نُ برای خّد غّل پیکرش کُ تقریبًا قد ِ ٍیکه . نگاًٍ با ضعف اشکاری خیر
ً ٍای . فرزاد بّد ُ ش رِ تّ فین ُ چیز تياو جادِییش کُ فقط نيّن برای ىّتّرسیکنت ٍي
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کت ِ شنّار ىشکی با پیراٍن ىشکی . ىرد جّان ِ خّش پّشی بّد. خارجی دیدٌ بّدو
در که اگر غیر از این ىرد جّان یک . کُ رِش یک بارِنی ىی خّرد بُ تن داشت

دایناسّر ًٍ سّارش بّد ىن بی برِ برگشت ىطیعش ىی شدو تا یک سّاری کّتاٌ حتی 
ىی دِنستً این ىدل خینی کً ِارد ایران . فراتر از حد باِرو بّد. تا سرکّچُ ازش بگیرو

پس این ىرد حتيًا یک ادو . کُ نُ ىن خاصً، نُ فرزاد. ىیشُ ِ ىختص آدو ٍای خاصُ
 .خاص حساب ىی شد

ً چرِنی از دید فرزاد کُ زیرچشيی ىن رِ ىی پایید دِر نيّند خشيش چند . این چش
 .رِ بُ پسر کُ در حال پیادٌ شدن بّد تّپید. برابر شد

 چرا سر ساعت نیّىدی؟- 

ُ ای بُ حال ىرد سّخت . بُ قدری محن ِ صداش خشک ِ ِحشتناک بّد کُ دمً محظ
سرش رِ با تّاضع پایین گرفت ِ در ىقابه صدای نیيُ بنند فرزاد یک کالو بیشتر 

 :نگفت

 .ببخشید آقا- 

 :فرزاد خشک ِ جدی تر گفت

 اِنایی کُ بَت گفتً کّ؟- 

ِِ بزرگی رِ از پشت ترک برداشت ِ ىقابنش گرفت  .ىرد جعبُ کاد

ٍر چند قبالً ًٍ یک بار . از این ٍيُ خشً ِ جدیتش در برابر چنین آدىی تعجب کردو
ُ دار رِ تجربُ کردٌ بّدو، شبی کُ با تياو شجاعتً ردی رِی صّرتش  خشً این نگاٌ زبان

 .ىی فَيیدو چُ حسی دارٌ. بُ یادگار گذاشتً
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ٌِ با اکراٌ ِ کّتاٍی بُ . از تّ جعبُ، بارِنی چرو ىشکی رنگی رِ بیرِن کشید ً نگا فرزاد نی
ٍيین کُ خّاست کتش رِ در بیارٌ ىرد بُ سرعت بُ طرفش برای کيک . بارِنی انداخت

 .رفت تا از پشت کت رِ بگیرٌ

ٌ ای خيی بُ ابرِ نیاِرد ً ٍای ىشکی . فرزاد ًٍ ذر برعکس احساس ىی کردو چش
 .با کيکش بارِنی رِ پّشید. نافذش خینی ىتکبر ِ سخت گیر بُ نظر ىی رسید

ُ ش شدو جدی، پرغرِر، . ىّتّر رِ بُ که فراىّش کردو ِ ىات رفتار ارباب ىنشان
ُ ش این بّد تا ىحه یک ! دِر از ٍر احساسی...خّنسرد ِ سرد رفتار ىی کرد انگار ِظیف

اصالً فرزادی کُ چند دقیقُ قبه بُ رِو مبخند ىی زد ِ با نرىی . رئیس ىستبد رفتار کنُ
بُ خّدو نَیب زدو؛ اِن با آدىی ىحه تیيّر بزرگ . صحبت ىی کرد، بُ ظاٍر ًٍ نبّد

 .شدٌ ِ االن دست راستش ىحسّب ىیشُ، پس این رفتار دِر از انتظار نیست

ىرد تاکید . کالٌ شاپّ رِ از سر برداشت ِ کالٌ کاسکت بزرگ ِ ىشکی رِ از ىرد گرفت
ُ ای»فرزاد ًٍ . «یکی دیگُ ًٍ تّ جعبُ ٍست»کرد   .گفت« خّب

سر تراش خّردٌ . باید اعتراف کنً؛ در اِن بارِنی ىشکی چیزی باالتر از جذاب بّدن شد
ُ ریش ىرتبش با بارِنی بنند چرو ِ شنّار می ىشکی جذب، ىحه شخصیت ٍای  ِ ت

ً ٍای آىریکایی درآِردٌ بّدش عجیب این تیپ بُ قد بنند ِ ٍیکه درشتش . فین
ً رنگی رِ اطراف . ىی اِىد بُ خصّص با دو ِ بازدىی کُ ىی کشید ٍّای نفسش ِىُ ک

ٌ ش احاطُ ىی کرد ِ اِن اخً غنیظش ِحشتناک تر بُ نظر ىی رسید خدای . چَر
 .خینی ىخّف ِ فّق جذاب...ىن

ً رنگی بُ این ژست ِ ىجسيُ پرغرِر  ُ ی بارِنیش مبخند ک ىرد ًٍ با درست کردن یق
تُ نگاٍش چیزی بیشتر از این حس نيی شد کُ با تياو بداخالقی ٍاش دِستش . زد

ُ ای ىحه ىن بّد کُ با ٍر اخيش نفسً تنگ تر ىی شد...دارٌ  .حتيا دیّان
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ٌ ش بُ سختی از . با گرفتن کت ِ کالٌ فرزاد قصد رفتن داشت چَرٌ ِ نگاٌ غيگین شد
 .کاىال درکش ىی کردو. ىّتّر کندٌ شد

 :فرزاد سّییچ ىاشینش رِ باال گرفتُ گفت

 .ىاشینّ ببر تحّیه سرایدار آپارتيانً بدٌ- 

ُ ای نداری»سّییچ رِ گرفت ِ « چشً قربانی»ىرد با  ُ ٍای « اىر دیگ ُ ی جين ًٍ اضاف
ُ ش کرد ٌ ی فرزاد بُ سيت ىاشین اِىد. ىطیعان  .آخر ًٍ با اجاز

ُ ای از این کُ بُ سيتً ىی اِىد گً . جاخّردٌ صاف ایستادو دست ِ پاو رِ برای محظ
 .کردو؛ اىا اِن با احتراو ِ بدِن نگاٌ سنگین ِ ىعذبی سالو خانيی بُ ىن گفت

اگر گنبرگ بّدو بدِن شک این احتراو !...ىن!...خانً. تعجبً در این شب چند برابر شد
پس جای ! رِ رِی اسً ِ رسً پدر ىی ذاشتً؛ اىا االن ىن ىَرِ َاو ِ فرزاد ًٍ پسر باجی

 .ٍیچ اسً ِ رسيی نیست

این احتراو رِی ادب ِ جنتنين بّدنش بّد کُ شدید بُ ٍیکه گندٌ ِ . سرخ شدو
 .ىَربانش ىی اِىد

ِِ تَدیدآىیزی . مبخند زد. جّابش رِ دادو، شب خّشی ًٍ گفتً مبخند زدو کُ با ىَر
 .خّردٌ شد

ٌ ای سّار ىاشین شد با تک بّقی . کنار رفتً. پسر از این محن فرزاد سر خً کرد ِ با اجاز
 .ىاشین رِ از پارک خارج کرد ِ رفت

فرزاد با ٍيان نیً َىن اخيش، دست بُ سینُ بُ اِن ىّتّر فضایی تکیُ دادٌ، خیرٌ بُ 
 .گیج رفتار ِ این رِی جدیدش...ٍنّز ًٍ گیج بّدو. ىن بّد

ٌ ای بًَ کرد  .اشار
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ٌ ش کردو خدای ىن، بَتر از . تازٌ بُ خّدو اِىدو. یک نگاٌ بُ ىّتّر، یک نگاٌ بُ چَر
 !این ًٍ ىی شد

دستً رِ ىقابه دٍانً گرفتً تا از فرط خّشحامی جیغ نکشً؛ اىا تضيینی نبّد تا از 
صاف ایستاد ِ با شعف بُ . در حال خندٌ بُ سيتش پا تند کردو. ٍیجان پس نیفتً

ُ ٍای عجیب غریبش کشیدو. ِاکنشً نگاٌ ىی کرد ُ ی . دست رِی دکي سراغ شیش
ُ ی ىشکی ىتامیکش...جنّ از خّشحامی رِ پا . یکی یکی ميس ىی کردو تا باِر کنً...بدن

 .بند نبّدو ِ اصالً ًٍ حّاسً بُ فرزاد نبّد تا عکس امعينش رِ از این ندیدٌ بازی ببینً

 سّار بشیً؟- 

ً ٍای گرد شدٌ، نگاٍش کردو؛ یعنی  ٌ ای کُ جيع نشدنی بّد ِ چش حیرت زدٌ با خند
ىن رِ ىی خّاست سّار این نایِس ىاىانی کنُ؟ تا االن فکر ىی کردو فقط ىحض دیدن 

. حتی خّاب بُ این شیرینی ًٍ تا بُ حال نداشتً....ىن از کسی قرض گرفتُ؛ اىا حاال
ٌ و رِ یا اِن قرص ٍای معنتی ُ چیز رِ فراىّش کردو، حتی خّاب کاىه یک رِز فقط . ٍي

 .ىن ِاقعًا خّاب بّدو...ىن بّدو ِ دنیای کّدکی ِ نّجّانیً

ُ ای سّار ترکش بشً. خشکً زدٌ بّد ٌ ش بّدو تا بُ جانی . حرفی نداشتً فقط ىنتظر اجاز
ُ ای نزنُ  .مب ٍاش رِ جيع کرد تا قَقَ

 .اگر ىی دِنستً زبّنت بند ىیاد زِدتر نشّنت ىی دادو- 

 :بی اختیار با ٍیجان غیرتّصیفی گفتً

 .ِای فرزاد این عامیُ بَترین سّپرایزی کُ ىی تّنُ باشُ- 

 ..برای جبران تياو ىحبتات بُ خصّص دیشب- 
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اگر دست خّدو . مبخند زدو! محن ِ نگاٍش پر از ىَربانی شدٌ بّد؛ اىا ٍيچنان جدی
 .بّد ىی پریدو ِ صّرتش رِ بـ ـّسُ باران ىی کردو

 .این خینی برای ىن باارزشُ....فقط برای یُ جای خّاب اِنً تّ مّنُ سگ- 

ُ ای از مفظ مّنُ سگ اخً کرد ُ ی ىّتّر گذاشتً. محظ . بالفاصنُ دست رِی بدن
 .نيی خّاستً ناراحتش کنً

 اسً ِ ىدمش چیُ؟- 

 ۱۸۰۰ٍّندا گندِینگ جی ال - 

ُ ی این ىدل خینی گران ِ تکُ...تعجبً بیشتر شد  ...نيّن

 ىال دِستتُ؟- 

 .نُ تیيّرخان- 

ُ و کً نشد ٌ ای از عالق  !داشت؟...یک بار سّار شدن اشکامی نداشت. حتی ذر

 .ىتحیر مب زدو

ٌ ست-   !فّق امعاد

... - 

 .کّفتش بشُ چنین عشقی- 

جعبُ رِ باال آِرد ِ از داخنش کت چرو . نفس عيیقی از این چرت ِ پرت گّییً کشید
ُ ای کُ تا کردٌ بّد بیرِن کشید بازش کرد ِ با مبخند یک ِری، ىحه . کّتاٌ دختران

ُ ای گفت  :آب نبات دادن بُ دختر بچ
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 .بعد ىیریً...اِل اینّ بپّش تا سرىا نخّری- 

 .قبه از بنند کردن دستً اشارٌ کرد تا بچرخً. کت رِ بُ طرفً گرفت

 ...مطفاً - 

ُ ای بّد اٌِ پس باید ىن ًٍ ىّاظب رفتارو . درخّاست خینی رسيی ِ ىحترىان
اِن ًٍ بُ . قرىز شدٌ ِ ىّقر چرخیدو ِ دستً رِ بنند کردو! ىحه خّدش...باشً

. جنس نرو ِ مطیفی داشت...چرو گاِىیش بّد. آٍستگی کيکً کرد تا کت رِ بپّشً
 .فیکس تنً بّد

ٌ ست-   .انداز

 .اصالً ًٍ بُ رِی خّدو نیاِردو سایزو رِ ىی دِنُ. تشکر کردو. با تحسین نگاًٍ ىی کرد

ُ ای گذاشت کالٌ رِ با آراىش . با برداشتن کالٌ کاسکت سایز کّچکتری، جعبُ رِ گّش
ُ ٍای حرف گّش کُ ىنتظر بّدن تا . رِی سرو گذاشت ِ بندش رِ ىحکً بست ىحه بچ

با محن . ٍر محظُ عرِسک دِست داشتنیش رِ بَشّن بدن، بی اعتراض ایستادٌ بّدو
 :ىالیيی گفت

ٌ ای-   .حاال آىاد

 .خّدش ًٍ کالٍش رِ گذاشت ِ با یک حرکت رِی ىّتّر نشست

 ...ىی تّنی سّار بشی- 

ٌ ی استفادٌ از عرِسکً رِ داد ذِق زدٌ با جیغ کّتاٍی رِ بُ اسيان، سریع پشتش ! اجاز
با تياو . صدای گاز دادنش بنند شد ِ ىن ٍر محظُ قنبً تّ دٍانً ىی اِىد. جاگیر شدو

ُ گیر بّدنً ٍیجان ىّتّرسّاری رِ از ٍيان بچگی داشتً ِ یکی از آرزٍِای  آراو ِ گّش
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برای اِمین بار بُ آرزِو ىی رسیدو ِ این ٍیجانً رِ چند برابر کردٌ بّد، بُ . بزرگً این بّد
 .طّری کُ صدای تپش قنبً بُ ِضّح شنیدٌ ىی شد

 .بَترٌ بُ ىن تکیُ بدی...پاتّ رِی زیرپایی ترک بذار ِ بُ پشتیش ًٍ تکیُ بدٌ- 

ُ ی آخرش شبیُ یک خّاٍش، شاید ًٍ یک درخّاست بّد  .آٍستُ ِ نجّاگّنُ... جين

. ِ با ٍزار تردید کيی خً شدو ِ از کيرش گرفتً. پاٍاو رِ ىحکً ِ بُ پشتی تکیُ دادو
ٍيین کُ دستً . از ىکحً ىتّجُ تردیدو شد؛ شاید ًٍ گيان ىی کرد چنین کاری نيی کنً

 .دِر کيرش حنقُ شد، صداش شگفت زدٌ ِ خّشحال بنند شد

 کجا دِست داری بریً؟- 

 .بی تعنه داد کشیدو! ىحه ىن ٍیجان داشت یا ىن احساس ىی کردو

 .ٍرجا کُ فقط بتّنی گاز بدی...ٍر جا کُ اِج بگیری- 

 .«ٍرجا کُ کنار تّ فقط باشً»تّ دمً بیشتر فریاد زدو 

ُ و بُ یک چشً بُ ًٍ زدنی تياو دل ِ . سرعتش غیرقابه باِر بّد بعد از اتياو جين
ٌ و بُ ًٍ پیچید ُ و بُ طرز حیرت آِری باال ِ پایین ىی شد. رِد ُ ی سین صدای . قفس

با ٍر جیغ ىن سرعتش بیشتر ىی شد ِ ىارپیچی . جیغ ٍاو پر از ٍیجان ِ شادی بّد
خینی . تّ ٍّا ىعنق بّدو. بین ىاشین ٍا ىی رفت ِ از خطرناک ترین جاٍا عبّر ىی کرد

آدرنامین خّنً بُ باالترین حد خّدش رسیدٌ بّد ِ . سرگرو کنندٌ ِ ٍیجان انگیز بّد
ٌ ٍای بنندش رِ بُ . کاری جز مذت بردن از دستً برنيی اِىد جیغ ىی زدو ِ صدای خند

ُ ش بّد کُ با  ٌ ٍای ىردان جان ىی خریدو؛ شاید ًٍ دمیه جیغ ٍاو، شنیدن صدای خند
 .صدای بنند بُ ٍیجان ىن ىی خندید
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دِست داشتً این کالٌ معنتی رِ بردارو تا راحت ىٍّاو بُ رقـــص در بیاد؛ اىا 
. با خیال آسّدٌ ِ بدِن ترسی کيرش رِ گرفتُ بّدو. ىی ترسیدو با این کار عصبیش کنً

تياو شَر رِ از شيال تا جنّب، از شرق . ىی دِنستً ٍیچ اتفاقی قرار نیست براو بیفتُ
دِست ...ٍردِىّن رٍا شدٌ بّدیً؛ رٍا از ىشکالتيّن. بُ غرب بی ِقفُ ىی چرخیدیً

 .داشتً ساعت ٍا تياو زندگیً رِ بُ باد بسپارو

بعِد چند ساعت با انرژی کُ رِ بُ تحنیه شدن بّد جنّی یک طباخی قدیيی ِ تيیز نگُ 
. دست ٍاو از سرىا قرىز بّد ِ ىی سّخت؛ اىا ِجّدو گرو ِ آتشی بّد. داشت

ُ خاطِر آدىی بّدٌ کُ برای خّشحامی ىن ٍيُ کار ىی کرد  !نيی خّاستً بُ این فکر کنً ب

کالًٍ رِ ٍيراٌ کالٌ خّدش ًٍ زىان . پیادٌ شد ِ کيکً کرد ىن ًٍ کنارش بایستً
این بُ ِضّح از برق . صّرتش برعکس چند ساعت قبه پر از حس جّانی بّد. برداشت

ً ٍاش ِ مبخند رِی مب ٍاش ىشخص ىی شد انگار چند سال از سنی کُ بُ ىن . چش
پسری جّان شدٌ . گفتُ بّد ِ ٍيیشُ قصد باالتر نشان دادنش رِ داشت، کً شدٌ بّد

تُ اعياق . حسی کُ ٍیچ ِقت تا بُ اىرِز تّ نگاٌ ِ رفتارش دیدٌ نيی شد! ِ سرزندٌ
ِجّدو خّشحال بّدو ِ دست ِ ٍّرایی ىی زدو؛ چّن ىطيئن بّدو تنَا دمیه این 

 .سِرحامی ىن ٍستً

صداو از جیغ ٍایی کُ ىيتد کشیدو خش دار ِ کيی گرفتُ بّد؛ اىا سعی کردو کيی 
 .بُ زِر مب زدو. صداو رِ نازک تر کنً

ُ پاچُ-   االن؟!...کن

 .اخً کرد. صداو بیشتر شبیُ ىرغ سرىاخّردٌ شدٌ بّد، خجامت کشیدو! اِپس

 صدات چرا این جّری شدٌ؟ سرىا خّردی؟- 
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بی خیال قر ِ نازی، . فقط کيی قصد دمبری داشتً کُ گند بزنن بُ این شانس...نُ
 :صادقانُ با ٍيان خش صدا گفتً

 .از جیغاییُ کُ کشیدو- 

 .اخيش بُ مبخند پرىَری باز شد

ُ پاچُ دِست نداری؟-   کن

 .خّبُ کُ حرف رِ عّض کرد

 .اىا این ساعت یکً غیرطبیعی بُ نظر ىیاد... چرا- 

اصالً ىتّجُ گذشت زىان نبّدو، فکرىی کردو تقریبا حدِد ساعت دِ یا سُ باىدادٌ ِ 
ُ ٍاو رِ داشتً  .خینی عجیب بّد برای ىنی کُ حساب دقیق

با نگاٍی کُ کاىالً از خّدش راضی بُ نظر ىی رسید؛ ىچ دستش رِ باال آِرد ِ ساعتش 
ً ٍاو گرد شد. رِ ىقابنً گرفت  .چش

ُ ٍای ! این یعنی یک رِز کاىه ٍیچی نخّردو! پنج صبح بّد! خدای ىن با دیدن عقرب
 .ساعت، احساس کردو در حال پس افتادنً ِ چند دقیقُ دیگُ حتيًا از گشنگی ىی ىیرو

 .نگاٍش بازیگّش شد. دستش رِ پایین گرفت

 آخرین بار کی غذا خّردی؟- 

ٌ ش رِ پشت سرو . حرفی نزدو، فقط با نگاٍی بُ سردِر ىغازٌ زِدتر حرکت کردو خند
ٌ و گرفت. حس کردو  .خّبُ تا حاال نيردو. خّدو ًٍ خند
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درب . مبخند زد ِ کنارو ایستاد. قبِه ِرِدو بُ سيتش چرخیدو تا با ًٍ ِارد بشیً
ُ ای رِ با احتراو باز کرد تا اِل ىن ِارد بشً ُ ی قبه تشکر کّتاٍی . شیش برعکس دفع
ٌ ش گذشتً ً ٍای شیطّن شد  .کردو ِ از کنار چش

ٌ ی طباخی، دکّراسیّن ىتفاِت ِ سنتی داشت سيت چپ . برعکس تصّرو از یک ىغاز
ُ ٍای گّسفندٍای  درب ِرِد پشت سکّی اجری، دیگ بزرگی رِی شعنُ آتش بّد کُ کن
بیچارٌ درحال پخت بّد ِ ىرد ىیانسال تيیز ِ ىرتبی با پیشبند کاىالً بَداشتی پشتش 

تياو دیّارٍای ىغازٌ کاشی کاری سفید . ایستادٌ بّد کُ با دیدن ىا خّش آىدی گفت
ٌ ای از شاٍناىُ نصب شدٌ بّد در که جای تيیز ِ . طرحدار بّد کُ رِی ٍر دیّار پرد

ً تر خنّت بّد کُ کيی ىن رِ از ىعذب نبّدن راحت ىی کرد. زیبایی بّد . از ٍيُ ىَ
تعداد ىحدِدی ىیز ِ صندمی فنزی ِ پالستیکی در ىغازٌ ىّجّد بّد کُ با راٍنيایی 

ُ ترین قسيت نشستیً؛ ٍر چند بُ قدری فضا کّچک بّد کُ فرق زیادی  فرزاد گّش
ٌ ی کافی اىرِز رِ ٍّا بّدو ِ با . صندمی فنزی رِ بیرِن کشید تا بشینً. نيی کرد بُ انداز

 /این کارٍاش بیشتر رِ بُ ىّت ىی شدو

قبه از نشستن سر باال بردو تا از دنجی جا حرفی بزنً؛ اىا ناخّاستُ برای یک محظُ 
ٌ ی ىن بّد!. الل شدو... کّتاٌ نگاٍيّن با ًٍ تالقی پیدا کرد ! نگاٍش پر از تحسین خیر
 .تشکر کّتاٍی کردو ِ قرىز شدٌ نشستً. نفسً تنگ شد ِ قنبً بُ تپش افتاد

خینی دِست داشتً بگً چرا ىحه گذشتُ با ىن رفتار نيی کنی؟ اىا فکر ىی کنً خّدش 
ُ ایش رِ درک ىی کرد ِ نیازی بُ یادآِری ىن نبّد180بَتر از ىن تغییر  تُ اعياق . درج

ىی ترسیدو بُ رِش بیارو ِ رِی . ِجّدو ًٍ از این تغییر قندی بّد کُ آب ىی شد
ىن این اشتیاق نگاٌ ىشکِی . ىعذب نشدن ىن، دِبارٌ نگاٍش جدی ِ سرد بشُ

 .ِحشیش رِ دِست داشتً

 .صندمی ىقابنً نشست
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ُ چیز دارٌ-   .ٍر چی دِست داری سفارش بدٌ...ىَرِ این جا ٍي

ُ رِ... ىَرِ رِ با آِا ِ غنیظ تر در دِ بخش ادا ىی کرد گنبرگ رِ برای ٍيیشُ ِاگذار . َى
ُ رِ بین صدای بيش خّش آٍنگ ترٌ...ىی کنً  .ى

ً ٍای خّاب آمّدش ٍنّز ًٍ ىی درخشیدن. مبخند زدو ُ ای ًٍ در این . چش اصالً تجرب
ً ٍا از ىن چی ىی خّان؛ اىا ىی دِنً بُ طرز شگفت آِری  زىینُ نداشتً تا بدِنً این چش

 .در حال دمبری کردن ٍستن

ُ پاچُ-   .نُ ىنً ىحه خّدت کن

ً ٍای ىشکیش پرحرارت درخشید انگار خّاب از سرش پرید کُ با جدیت صدایی . چش
ُ ی کاىه رِ داد ُ پاچ  .بنند کرد ِ سفارش دِ کن

 .بُ اطراف چشً چرخّندو

 !این جاو ىحه جای قبنی ىخفی حساب ىیشُ؟- 

ٌ و شد ً ٍای باریک شدٌ ِ ىشکّک زِىً . خینی سریع ىتّجُ اشار ُ ای با چش بُ جانی
 .شد

 تّ از کجا فَيیدی از جای قبنی کسی خبر ندارٌ؟- 

ُ ای باال انداختً  .بی تفاِت شان

 .رفتارشّن با ىن ِ طرز نگاٌ کردن ىسیّ- 

 .نفس عيیقی کشید ِ با کيی فکر ىکحی کرد

ُ پزی-   !ترجیح ىیدو یُ جایی برای آراىشً بذارو؛ ِمی ىسنيًا نُ تّ کن

 .ِمی ىن دِست دارو یک بار دیگُ اِن جا برو- 
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 :با یک محنی کُ ىی گفت بُ زِدی؛ بًَ مبخنِد ىرىّزی زد ِ گفت

ُ ای بردىت-   !شاید یک بار دیگُ با شرایط دیگ

 .اىیدِارو- 

 .بُ دِر از فکر رِی اِن شرایط معنتی. صادقانُ اىیدِار شدو

ُ ی عيارتّ ندارو...فقط بعضی اِقات این جا صبحانُ ىی خّرو-   .رِزایی کُ تنَاو یا حّصن

 :کاىالً این بار بی قصد ِ غرض مبی کج کردٌ گفتً

 با تیيّرو اِىدی؟- 

 ...تیيّرخان- 

 .چشيی تّ کاسُ چرخّندو. دِبارٌ دست رِی نقطُ ضعفش گذاشتً

 !خاِن آخرش چیُ- 

ٌ تر...خدایا ً ٍاش بُ یک بارٌ خاىّش شد ِ نگاٍش تیر ٌ ٍای چش بازِش رِ رِی ! ستار
 .ىیز گذاشتُ ِ بُ جنّ خً شد

 !تّ با تیيّرخان ىشکنی داری؟ دفعُ قبنً نگفتی چرا؟ فکر نکن یادو رفتُ- 

ٌ ش شدو ً ٍای . رنگ بُ رنگ شدٌ خیر مب ٍاو رِ رِی ًٍ فشاری دادو تا برای این چش
 .معنتی دِبارٌ اخً کردٌ بّد. سّءظن دار جّابی داشتُ باشً

 !چُ ىشکنی...نُ- 

 .ٍر ىشکنی ًٍ داری باید فراىّشش کنی چّن با ىنی- 
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کيی بیشتر . چنان نفس گیر ِ جدی بیان کرد کُ فقط ىطیع سری بُ تایید تکان دادو
تیيّرخان تاج سر ...ىن غنط بکنً ىشکنی داشتُ باشً»اداىُ ىی داد ىی گفتً 

 !«شکرو الزو دارو...ىنُ

ُ ای گفت ِ صاف نشست مب گزید ِ کيی سر . نگاٍش بُ سيت گردنً کشیدٌ شد. خّب
ُ جا شد ٌ ش رِ خّرد. جاش جاب  !خند

 .شامتّ درست کن- 

ٌ ای بُ گردنً کرد تعجب کردو؛ ِمی باز ًٍ بی حرف رِی . شامً کيی شه شدٌ بّد. اشار
 .سرو شال رِ ىرتب کردو

 :بعِد کيی سکّت پرتردید گفتً

 ...ىی ترسً از این کُ باجی ِ فریبا بفَين ىن ِ تّ گاٍی- 

ُ ای کُ بین ىن ِ فرزاد شکه گرفتُ بّد رِ . خجامت کشیدو...ىکحی کردو حتی اسً رابط
ُ ش نداشتً. بُ درستی درک نيی کردو ِ از بیانش عاجز بّدو بگً ىن ِ . ٍیچ اسيی ِاس

ً صحبت ًٍ ىیشیً، کُ اگر اینُ پس ىن این جا  تّ دِستیً یا فقط گاٍی تّ کنبُ ٍ
 !دقیقًا چُ غنطی ىی کنً؟

 .محنش کاىالً ىالیً ِ گرو شد. نگاٌ ىشکیش دِبارٌ درخشید

پس این ...تّ ًٍ کاری نکردی کُ بخّای بترسی...ىن از ٍیچ کس نيی ترسً ىَرِ- 
بُ ِقتش خّدو بُ ٍيُ ىعرفیت ىی کنً، نُ فقط بُ باجی بنکُ بُ ...نگرانیت بی ىّردٌ

 .ٍيُ

سعی کردو ىنظّرش رِ بُ خّبی ِ . دمً از خّشحامی پیچ شیرینی خّرد! ىعرفیً ىی کنُ
ُ ای...درستی تعبیر کنً ُ ی دیگ مبخندی رِی مب ٍاو اِىد؛ . نُ ىحه ٍر دختر خاو ِ ناپخت
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چّن ٍر قصد ِ نیتی داشت بُ قدری ىستقه ِ ىختار بّد کُ ٍیچ َاباِیی از کسی 
 .این ىرد برای ىن باارزش بّد. نداشت 

ُ و بّد کُ پر بّدن ظرف ىقابنً بُ . با تياو شدن حرفش ىیز رِ چیدن بُ قدری گرسن
 .چشً نيی اِىد

ٌ و مبخند زدٌ، نان سنگک کاىنی رِ کنار  ُ ی آِیز شد ً گاٍی بُ مب ِ مّچ فرزاد ًٍ با نی
خّدش ًٍ خینی با نزاکت با چنگال شرِع . بشقابً گذاشت تا ٍر چُ زِدتر شرِع کنً

اِن ًٍ تّ ...زیادی ىبادی آداب رفتار ىی کرد. بُ جدا کردن استخّان گّشت ٍا کرد
ُ پزی کُ ٍيُ تا ىچ رِغنی ىی شدن ِ تا آرنج مقيُ ىی گرفتن ظرفش رِ با انگشت ! کن

ٌ و با یک حرکت جنّ کشیدو  .ىتعجب ابرِیی باال انداخت. اشار

ًِ گّشت ٍا کردو ٌ ی کّتاٍی تند تند شرِع بُ جدا کردن استخّان ٍای ک با تياو . با اجاز
با پاک کردن . شدن کارو یک برگ دستيال کاغذی از تّ جعبُ رِی ىیز بیرِن کشیدو

ٌ ش  ً ٍای گرد شد ُ ی نسبتا بزرگی رِ با سبزی خّردن گرفتً ِ ىقابه چش دست ٍاو، مقي
 .باال بردو

 ...حاال با مذت بخّر- 

ً ٍاو، دستش رِ باال آِرد ِ مقيُ رِ گرفت. کيی ىکخ کرد از . با نگاٌ ىستقیً بُ چش
جانبش تشکر کّتاٍی تّ دمً از خّدو کردو کُ ٍیچ ِقت این بشر عادت بُ تشکر 

ٌ و بّد. نداشت ُ رِو گرو . ٍنّز ًٍ گیج ِ پرحرف خیر سرخ شدٌ حّاسً رِ با غذای رِب
کردو ِ تا آخر ًٍ از این خّد شیرینی ٍا نکردو؛ اىا چرا فکر ىی کردو با تياو جدیت ِ 

ىحبت ٍایی از جنس ىادرانُ؛ نُ ! ىحبت ٍای این چنینی؟...ٍیبتش نیاز بُ ىحبت دارٌ؟
ُ ی !...یک دِست چرا فکر ىی کردو ٍر آن ىنتظر بّد تا دِبارٌ دست دراز کنً ِ مقي

ُ تر جنٌّ ىی کرد ُ ش بگیرو؟ ٍر بار گنگ ِ ناشناخت ُ ای ِاس ُ ٍای پنَان . دیگ شاید ًٍ الی
ٌ ی یک چشً ِحشی بداخالق نيایان ىی شد  .شد
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*** 

. پیادٌ شدو، کالًٍ رِ برداشتً ِ رِبرِش ایستادو. ىقابه درب اصنی عيارت نگُ داشت
ً ٍاش خستُ ِخّاب آمّد بّد. با باال دادن حفاظ کالٍش، کالٌ رِ از دستً گرفت  .چش

ُ ت باز ىی کنُ...برِ زنگ بزن-   .ىیکائیه درِ ِاس

. محنً ناراحت ِ گرفتُ شد. دِست نداشتً ٍیچ ِقت اىرِز ىی گذشت. سری تکان دادو
 .دِبارٌ بُ عيارت برگشتُ بّدو

ُ چیز-   .ٍیچ ِقت فراىّش نيی کنً...ىينّن بابت ٍي

 .اىیدِارو دیگُ حسرتی نداشتُ باشی ِ فکر اِن پسرو از سرت بیرِن کنی- 

ُ ی پرتَدید آخرش کُ با محنی کُ بیشتر شبیُ اتياو  بَتً از حرفش باعخ شد جين
 !حجتی بّد نادیدٌ بگیرو

یادش بّد؟ بَش گفتُ بّدو ىحيد ٍیچ ِقت تّجَی بًَ نيی کرد، حتی یک 
ً ٍاو جيع شد! ىّتّرسّاری کُ بارٍا ازش خّاستُ بّدو یعنی این آدو تا . اشک تّ چش
حاال تياو . ٍیچ جبرانی برای این ىحبت نبّد! صبح با ىن بّد تا حسرتی بُ دمً نيّنُ؟

 .ِجّدو پر از نشاط ِ خّشحامی زیرپّستی شد

 .تا االنً دیر کردو، ىطيئن نیستً بتّنً اىرِز بُ کاراو برسً...برِ تّ ىَرِ، ىن باید برو- 

پشت سرو رِ نگاٌ . دِبارٌ از تُ قنب تشکری کردو ِ بُ سيت درب عيارت قدو برداشتً
ُ ای درِنً احساس کنً ٍيین کُ درب با تیکی باز شد، . زنگ رِ فشردو. نکردو تا ِسّس

 .از ٍيین االن دمً تنگ ىی شد. صدای گاز پرسرعتش دمً رِ مرزِند

 گنبرگ- 
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چشيی تّ کاسُ برای خّدو چرخّندو ...برای یک محظُ بُ گّش ٍاو شک کردو! گنبرگ؟
 !ِ گذاشتً رِ حساب ٍيان تًٍّ ناشی از خستگی

ه دادو کُ صدای  ٍُ  .گفتن پشت سرٍيی بنند شد« گنبرگ، گنبرگ»بی خیال درب رِ 

بی اختیار با قنبی کُ ٍر آن از دٍانً بیرِن ىی زد، ِحشت زدٌ بُ پشت . بند دمً پارٌ شد
با اضطراب ِ رنگ پریدگی بُ سيت چپ ِ راست . قدىی بُ جنّ برداشتً. سر چرخیدو

ٍیچ ِقت تّ عيرو فکر نيی کردو از شنیدن اسيً بُ حد ىرگ . کّچُ نگاٌ ىی کردو
 .بترسً

ٌ و بُ اطراف بُ قدری ناشیانُ بّد کُ ىتّجُ ىاشین شاسی بنند ىشکی رنگی  نگاٌ ترسید
ُ رِی درب عيارت پارک شدٌ بّد، نشدو تازٌ با دِ . کُ اِن قسيت کّچُ دقیقًا دیّار رِب

نگاًٍ این بار با گیجی ِ کيی . تک بّق بُ خّدو اِىدو ِ نگاًٍ رِ بُ سيتش کشیدو
ٌ ی ىاشین شد  .دقت خیر

. شّکً از این گنبرگ گفتِن یک بارٌ بُ حدی بّد کُ ىاشین بُ این گندگی رِ ندیدٌ بّدو
ُ ٍای دِدیش دیِد ىن رِ کيتر کردٌ بّد دِ سرنشینش ًٍ از عيد کيی ...ٍر چند شیش

 .خً شدٌ بّدن تا دیدٌ نشن

رکنان بُ ىِن ترسیدٌ ِ خشک شدٌ نگاٌ ىی کردن ٍِ ر ٍِ بعِد کيی خندیدن بُ ...ٍردِ 
ُ ی ىن، سر جاشّن صاف نشستن؛ اىا ٍيچنان با مبخند پَنی نگاًٍ ىی کردن . قیاف

بین بَتً، دِبارٌ . دختر جّانی رانندٌ بّد ِ ىردی جّان ًٍ صندمی شاگرد نشستُ بّد
. تازٌ بُ خّدو اِىدو. عصبی شدٌ، اخً کردو. حرف ىی زدن ِ خندٌ رِ از سر ىی گرفتن 

اگر کنجکاِی شناختن ىن ِ بردن اسيً نبّد، بی درنگ داخه عيارت ىی شدو ِ درب رِ 
 .با آخرین تّانً بُ ًٍ ىی کّبیدو
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ٌ ٍاشّن کيی آشنا ىی زد از این رِ . فاصنُ کً بّد؛ اىا برای ىن غافنگیری زیادی بّد. چَر
ُ و زیاد یاری نيی کرد ىرد حرفی زد کُ دختر جّان سری تکان داد ِ بالفاصنُ از . حافظ

 .ىستقیً خیرٌ بُ ىن عینکش رِ برداشت ِ ایستاد. ىاشین پیادٌ شد

مبخند گیرا ِ جذابی . کيی با ىکحش این فرصت رِ بًَ داد تا تصّیرش رِ حالجی کنً
 .زد ِ قدو بُ سيتً برداشت

ٌ ی خینی دِری در ذٍنً  با ٍر پیچ ِ تاب دادن بُ کير ِ ریتيی بُ راٌ رفتنش، خاطر
ىن تا آخر عير ًٍ اِن ىَيانی . نیازی بُ تيرکز ِ یادآِری آنچنانی نبّد. جّالن ىی داد

بُ خصّص این دختر کُ با . کذایی، با آدو ٍایی فضاییش رِ از یاد نيی بردو
ٌ ٍای پرشیفتُ  خّدشیرینی ٍای زیادی مّسش، نّر چشً پدر ىحسّب ىی شد ِ تياو نگا

ٌ ٍای پر از حرف ِ ِحشت زدٌ خیرٌ ىن بی اختیار . ِ ىشتاقانُ بُ سيت اِن بّد ِ نگا
ٌ ٍای باىعنِی ىَيان ٍای اِن ىراسً ىضحکانُ از . اخً کردو ٍنّز ًٍ بی احتراىی ِ نگا

ُ ی . یادو نيی رفت ىراسيی کُ بُ عنّان اِمین ِ آخرین ىَيانی عيرو برای ٍيیشُ ىنک
 .ذٍنً شد

ُ قدر از دیدنت خّشحامً...گنبرگ عزیزو-   .چ

ىحه ىجسيُ ابّامَّل با یک ىن اخً ! زیادی صيیيی ىی زد. یک دفعُ بُ آغّشً کشید
 .ىحکً ایستادٌ بّدو

ُ ای ٍا کج کرد. مبخندش خشک شد تّقع داشت بپرو بغنش . ىتعجب مبی شبیُ سکت
ُ ای راٌ بندازو؟  !ىاچ ِ بـ ـّس

 .دختر فکّری، دِست پدرت...ىنّ یادت ىیاد؟ آیالو- 
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ٌ ی خانّادٌ چَارنفریش کُ با دیدن ىن بُ  فاىیه ِ اسيش رِ بُ خاطر نداشتً؛ اىا چَر
ٌ ی غار عنیصدر دٍان باز کردن، بُ خّبی یادو بّد بُ خصّص پدر چاق ِ قد . انداز

ُ ای بدتر از رفتارو زىزىُ کردو. کّتاٍش کُ رنگ پّستش بُ آنی سفید شد  .بن

ىرد جّان با صدای بنندی کُ رِ بُ جنّ خً شدٌ بّد تا صداش ِاضح تر بُ گّش برسُ 
 :گفت

 .آیال بیایین تّ ىاشین تا کسی نیّىدٌ- 

ٌ ی آریایی ٍا حالِل ! ُاٌ این ىّرد رِ فراىّش کردو اگر کسی ىی اِىد خّنً برای خانّاد
سعی کردو با رفتاری کاىالً شایستُ ِ بُ دِر از تعصب ِ حسی کُ رِی افراِد . حالل بّد

 .اِن ىَيانی داشتً تایید ناىحسّسی بُ حرفش داشتُ باشً

 .بَترٌ تّ ىاشین بریً...این جا ىناسب دید ِ بازدید نیست- 

 .گفت« باشُ عزیزىی»با مبخندی . ىخامفتی نکرد

در اِن محظُ فقط بُ فکرو رسید برای تسنیت یا جای ! باید ىی فَيیدو چرا این جاست
 .خامی نبّد پدر بُ دیدنً اِىدن

ٍيین کُ رِ صندمِی عقب . آیال دستی دِر کيرو گذاشت ِ تا جای ىاشین راٍنياییً کرد
ىرد کُ ٍنّز . ىاشین گرو ِ نرىش نشستً؛ خّدش ًٍ دِبارٌ پشت فرىان جاگیر شد

ِ ٍای باال رفتُ گفت ٌ ی شّخ داشت کاىالً بُ سيتً چرخید ِ با ابر  :ًٍ تُ ىاند

 !خینی ترسیدی- 

ً ٍاش بّد، چشيکی بُ آیال زد ِ با بدجنسی اداىُ داد  :با برقی کُ تّ چش

 !ىا کُ چیزی ندیدیً از چی پیادٌ شدی- 
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ٌ و ىَری بُ حرفش زد این بار ابرِیی از تعجب باال انداخت ِ ىتحیر نگاًٍ . رنگ پرید
خدایا یک دستی زد، شاید ًٍ شّخی کردٌ بّد؛ اىا ىن بُ سریع ترین حامت خّدو . کرد

ٌ ی پربَتی گفت ِ ناباِرانُ اداىُ داد. رِ باختً  :آیال بدتر از اِن اىکان ندار

 نکنُ اِن ناىزِد قبنیتُ گنبرگ؟...اِن ىّتّری حتيًا اشنا بّدٌ- 

ُ ی ناىزد بیشتر تعجب کردو ُ چیز رِ ىی دِنست...از کني ٌ ی ىن ٍي  !دربار

ُ ریزی نشدٌ بّد ىن نيی دِنستً چُ جّابی بُ . خب ىتاسفانُ این قسيت نقشُ، برناى
آدو ٍایی بدو کُ گيان ىی کردن ىن ٍيسر ٍرىز آریایی ٍستً ِ االن ًٍ از ىّتّر یک 

 .غریبُ پیادٌ شدو ِ از قضا خبر ًٍ داشتن ىن ناىزد داشتً

ُ ی ىصنحتی بکنُ ىن ًٍ خّدو رِ زِدتر . این رنگ بُ رنگ شدنً باعخ شدٌ کاٌِ سرف
 .جيع ِ جّر کنً ِ رِ بُ آیال کُ ٍنّز حیرت زدٌ بّد، با محن بی عاری بگً

 !تّقع دیدنتّن رِ ىّقع خاکسپاری پدر داشتً، نُ االن- 

ٌ ای بُ خّدش گرفت ِ با تاجر گفت ٌ ی غيگین شد  :آیال چَر

آژند ِقتی پدرتّ خاک کردن بَيّن اطالع ...گنبرگ بابت فّت پدرت خینی ىتاسفً- 
بعد از اِنً درگیر اِىدن عزیز این خّنُ ِ ىَيّنیایی کُ خّدت بَتر ازشّن ...داد

 .خبرداری شدیً

ىن ٍیچ ِقت سَيی از . کيی بُ دل گرفتً ِ حس حسادتی تياو ِجّدو رِ پر کرد
ىَيانی ٍای این چنینی نداشتً، فقط یک بار کُ اِن ًٍ باعخ خجامت پدر شدٌ بّدو؛ اىا 

ُ چیز رِ کردٌ بّد! باز ًٍ آژند ٌ ی فکّری . معنتی فکر ٍي حدس ىی زدو چرا بُ خانّاد
ُ چیز مّ برٌ...اطالع ندادٌ بّد با یادآِری . نيی خّاستُ رِز اِل با دیدن ىن ٍي
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ُ ی پدر بغض کردو ٍیچ آشنایی در اِن آراىگاٌ نبّد تا از تُ دل . خاکسپاری غریبان
ُ ای بخّنُ یا یادی بُ خّبی از پدر کنُ  .فاتح

 .بی حّاس با سعی در پنَان کردن ناراحتیً پرسیدو

 !عزیز این خّنُ؟- 

 .مبخنِد از تُ دمی چاشنی صّرت جذابش شد

 .یُ ٍفتُ بیشتر استانبّل بّد...تیيّرخان- 

اصال کسی ًٍ ٍست . باید از اِل با دیدن آیال ىتّجُ ىی شدو تیيّرخان رِ ىی شناسُ
ً ٍاش ًٍ از بردن اسً ! تیيّر یا ٍرىز آریایی رِ تّ این شَر نشناسُ؟ برق چش

پشت چشيی برای این تیيّرخان گفتن . تیيّرخان بُ خّبی حس درِنیش رِ مّ ىی داد
ٍر چند کُ ! خجامت نيی کشید، عاشق یک ىرد زن دار شدٌ بّد. پرعشقش نازک کردو

 .نگاٌ کاٌِ ًٍ برزخی رِش بّد؛ اىا آیال تّ دنیای خّدش سیر ىی کرد. دیّانُ

 .مبخند کج ِ بی رِحی بَش زدو

 .از دیدنتّن خّشحال شدو!...خب پس فکر نکنً دیگُ ارتباطی با ًٍ داشتُ باشیً- 

ٌ ای گفتً ِ چرخیدو ٌ ی در، با پّزخند صدادار کاٌِ . با اجاز قبه از گرفتن دستگیر
 .ناخّاستُ نگاًٍ بُ سيتش کشیدٌ شد

این ٍيُ راٌ نیّىدیً کُ تّ از دیدنيّن خّشحال ...گنبرگ کَکشان بشین سر جات- 
 .بشی

نگاٌ عصبیش ًٍ شبیُ کسی شدٌ بّد . محنش بیشتر دستّری بّد...حقیقتًا جا خّردو
 .کُ حاال آشناترین آشنای ىن شدٌ بّد؛ اىا نُ بُ جذابی ِ نفس گیری آشنای ىن
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 .حدس ىی زدو دختر تعصبی باشی؛ اىا فکر ىی کردو زندگی با ٍرىز عّضت کردٌ- 

ٍیچ کس بَتر از ىن ٍرىز رِ نيی شناخت کُ . این رِ آیال با افسّس آشکاری گفت
ُ چیز ٍست ُ قدر ىقید بُ ٍي ىن ًٍ تعصبی نبّدو؛ اىا ٍرىز ًٍ زیادی باز . بفَيُ چ

ُ ی ناراحت شدن چشً ِ ابرِیی . نبّد حاال انگار ِاقعًا ٍيسرش بّدو کُ بُ نشان
 .رقصّندو ِ دِبارٌ سر جاو برگشتً

با کيی . بُ طرفً چرخیدٌ بّد. کاٌِ ٍيچنان نگاٍش ِاکنش ٍاو رِ ارزیابی ىی کرد
 :ىکخ با محن دِبارٌ نرو شدٌ گفت

 .اىیدِارو ىنّ یادت باشُ دختر کَکشان- 

 .ىحه خّدش...مبخند بی جان ِ پّزخندداری زدو

ىن یُ حافظُ قّی ...آقای کاٌِ ىامکی! ىگُ ىیشُ آدىای اِن ىَيّنی رِ فراىّش کنً- 
 !دارو

ُ خاطِر ٍيین از زىانی . ٍيان یک شب یک ساعت تياو با پدر خصّصی صحبت کردن ب
ُ ای تحّینً . کُ تّ ىاشین نشستً بُ سرعت اسً ِ فاىینش رِ بُ یاد آِردو مبخند زیرکان

 .داد

 .دیگُ الزو نیست ىنت اِن گرگ ِحشی رِ بکشیً...خّشحامً این جا زِدتر دیدىت- 

 :رِ بُ آیال گفتً. اٍيیتی ندادو! گرگ ِحشی

 .اِىدن شيا رِ بُ این جا نيی فَيً- 

ُ ای ىحّ . زیادی این دختر ىجذِب کنندٌ بّد. خندید نگاٌ کاٌِ رِ دیدو کُ برای جانی
ٌ ش شد ٌ ای از ىٍّای بنّندش رِ کج بیرِن از رِسریش . مب ٍای باریک قرىز شد طر

ٌ ی ىشکیش کشیدٌ بّد. ریختُ بّد ً ٍای کشید ُ ی دِدی ىسی پشت چش پّست . سای
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ٌ ای ىی درخشید ُ دار ِ . سفید یک دستش بدِن ٍیچ کرو ِ سفیدکنند فک زاِی
ابرٍِای کّتاٌ ِ باریک . دندان ٍای یک دست سفیدش، جذابیتش رِ نفس گیر کردٌ بّد

ٌ ش رِ رِ بُ باال تابی داد  .شد

بُ نظرو از آخرین باری کُ دیدىت الغرتر ...اِل بگّ ببینً اِضاعت با ٍرىز خّبُ؟- 
 شدی؛ نُ کاٌِ؟

ً نگاٌ کّتاٌ ِ بی اٍيیتی بًَ کرد ِ اٍِّىی بُ تایید گفت  .کاٌِ نی

 ٍرىز یا تیيّر اذیتت نيی کنن؟- 

ٍرىز اگر . در ٍيین حین کُ باید جّاب ىی دادو؛ این چند رِز گذشتُ رِ ىرِر کردو
ً صحبتً شدٌ بّد تیيّرخاَنً ٍنّز زیارتش نکردٌ ...ٍيسرو نشد در عّض بَترین ٍ

اگر آزار ِ اذیت ٍنيا رِ فاکتّر ىی گرفتً، انگار این چند رِز زیاد بًَ بد نگذشتُ ! بّدو
 .بُ خصّص با بّدن فرزاد...بّد

ُ ای"در خّنسردی ظاٍری  کاٌِ کالفُ دستی بین ىٍّای . گفتً" نُ ِ ٍيُ چیز خّب
انگار . ٍردِ ىتعجب ِ گیج بُ ًٍ نگاٌ کّتاٍی کردن. ناىرتب رِی پیشانیش کشید

 .تّقع داشتن ىن طّىاری از بدبختی ٍاو رِ ردیف کنً

ُ ای باال انداخت کُ ىعنیش رِ درک نکردو  .کاٌِ اخيی کرد. آیال شان

 این چند رِز ىزاحيتی یا ىّرد ىشکّکی نداشتی کُ بخّای بُ ىا بگی؟- 

ُ چیز خبر داشت ِ فقط ىنتظر تایید ىن  طّری این سّال رِ کاٌِ پرسید کُ انگار از ٍي
ُ ی ىزاحيت چند شب پیش رِ ٍنّز فراىّش نکردٌ بّدو اىا ! بّد ىن ًٍ با این کُ قضی

 .دمینی برای تّضیح بُ این دِنفر نيی دیدو. ىطيئنی گفتً« نُ»سریع 
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ٌ ٍای گاٌ ِ . چشيی ریز کرد کُ تا ىغز استخّانت رسّخ ىی کرد ناخّدآگاٌ یاد فرزاد ِ نگا
 .بی گاٍش افتادو

 چند شب پیش چی؟- 

این دِ نفر از چیزٍایی خبر داشتن کُ ىن . خدای ىن، این بار ٍیچ چیز قابه انکار نبّد
خّدو رِ بین دِ . ىطيئنً ىنظّرش کاىالً بُ ٍيان شب سینيا بّد. بی اطالع بّدو

 .شاید ًٍ از رِی ترس بنند شد...صداو بی اختیار بنند شد. صندمی جنّ کشیدو

اصال شياٍا کی ٍستین؟ چی از ىن !...ٍنّزو نيی خّاید بگید چرا این جایید؟- 
 !ىی دِنید؟

آیال بعِد نگاٌ پرحرفی بُ کاٌِ، سرش رِ پایین گرفت؛ ىحه یک زندانی کُ قفه 
ٌ ست تّ خّدش ىچامُ شد کاٌِ ًٍ . ىنتظر جّاب، ىیِخ کاٌِ شدو. دستبندش دست کاِ

بعِد گذشت چند دقیقُ با دیدن اصرار ِ عقب نکشیدن ىن پّفی کشید ِ تسنیً شدٌ 
ً ٍای . آیالی جدی گفت ً نگاٍی بَش کرد کُ با باز ِ بستُ شدن چش آیال ىستاصه نی

ٌ ش رِ بُ طرفً کشید  .کاٌِ بُ تایید، نگاٌ غيگین شد

 گنبرگ یادتُ اِن ىَيّنی رِ کی گرفتُ بّد؟- 

انگار ٍيین دیرِز بّد کُ با ذِق پیراٍن کّتاٌ صّرتیً رِ پّشیدٌ . سری تکان دادو
یک ِیالی قدیيی ِ ىترِکُ در . بّدو ِ با قَِر بابا برای اصرار بی خّدیً، ٍيراٍش شدو

ِقتی عنتش . شاید سر جيع افراد اِن ىَيانی بُ پنجاٌ نفر ًٍ نيی رسیدن...شيال شَر
رِ از پدر پرسیدو گفت قارداش ٍر سال یک بار ىراسيی ترتیب ىیدٌ با کسایی کُ 

. اِن جا کاٌِ بُ نيایندگی از قارداش ىیزبان شناختُ شد. باٍاش ىعاىنُ ىی کنن
قارداشی کُ خّدش حضّر نداشت؛ اىا جيعیت حاضر ىی گفتن بُ صّرت زندٌ، 
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یک ىَيانی رسيی ِ خشک کُ رعب ِ ِحشت تّش ...ىَيان ٍاش رِ زیر نظر دارٌ
 .بی داد ىی کرد، انگار با ٍر حرکتت یک دِربین رِت زِو ىی شد

تّ باید یُ چیزایی بدِنی تا راحت تر از پس ...تّ اِن ىَيّنی پدرت نباید ىی آِردت- 
 .خّدتت بربیای

 .اخً کردو! حرف پدر رِ ىی زد

اِن آدىی کُ بُ ...یُ چیزایی ٍست کُ گفتنش راحت نیست؛ اىا بُ زِدی ىی فَيی- 
تیيّرو خّدشّ برای ...ىَيّنیش دعّت شدی برای بُ دست آِردن تّ ٍيُ کار ىی کنُ

ِقتی ناىزدیت بُ ًٍ خّرد بُ گّش ٍيُ ...انتقاو، قاطی این خّاستن قارداش کرد
ٌ ی ِاقعیش رِ با یُ ...رسید قرارٌ با قارداش ازدِاج کنی قارداش بُ ٍيُ اعالو کرد چَر
ىنتظر بّدیً زىان دیدن قارداش برسُ، فرصت ...جشن ىفصه برای تّ نشّن ىیدٌ

خّبی بّد برای ٍيُ، بُ خصّص پنیس کُ سال ٍاست دنبامش بّد؛ اىا تیيّر با 
 .انتقاىش ناخّاستُ ٍيُ چیزِ خراب کرد

 .کاٌِ نفس عيیق ِ عصبی کشید

تیيّر ٍدفش رسیدن بُ قارداش . بعِد یُ ىدت، ازدِاج تّ با ٍرىز ٍيُ رِ غافنگیر کرد- 
ٍر دِشّن برای بُ دست آِردن تّ ٍيُ کار کردن تا ...قارداشً تّ رِ ىی خّاست...بّد

ُ ت کنن  .پدر تّ ًٍ جزِشّن بّد...تیيّر قصد نابّدی دِستای پدرشّ دارٌ...ىعاىن

نفر . ٍيُ چیز براو رِشن شد. آٍی کشیدٌ عقب کشیدو ِ بُ صندمی، ِارفتُ تکیُ دادو
 .فکّری...چَارو اِن عکس ىعنّو شد

ً نگاٌ کّتاٍی بُ  ُ ای بین حرف ٍاش انداخت ِ با آب دٍان قّرت دادنی با نی آیال ِقف
 :کاٌِ گفت
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 ...کاٌِ ًٍ- 

ُ ی اخطارِی کاٌِ ساکت شد  .با کافی

ُ و سخت بّد ُ ی . ىبَّت ِ کيی دمَرٌ داشتً. ٍضً حرف ٍاش ِاس ٍر بار از اِن گذشت
معنتی چیزی رِ ىی شد ِ این برای ىنی کُ تازٌ پا بُ دنیای ِاقعی گذاشتُ بّدو باِرش 

ٌ ی ِاقعی پدرو بّد. کيی سخت بّد  .شاید ًٍ این دمَرٌ ناشی از رِ شدن چَر

چرا باید از ىن خّشش بیاد؟ اصالً این قارداش کیُ؟ کیُ کُ پدرو باٍاش ىعاىنُ - 
 ىی کردٌ ِ تّ ىَيّنیش بّد؟ کیُ کُ پنیس دنبامشُ؟

کاٌِ جدی چشيی رِی ًٍ گذاشت ِ بی ىقدىُ . آیال در برابر تياو سّال ٍاو مبی گزید
 :گفت

ُ ش*شبیُ و...تّ شبیُ کسی ٍستی کُ دِستش داشتُ-  ُ شً عجنُ ...عشّق برای بقی
ىا بُ ...خینی چیزا ٍست کُ این ِسط ٍنّز ىشخص نیست...نکن، بُ زِدی ىی فَيی

آدىی ىحه تیيّر آریایی احتیاج داریً، فقط ىنتظر یُ فرصتیً تا ىجبّر بُ ٍيکاریش 
 .کنیً

 :بی اختیار زىزىُ کردو

ُ ای-   .حتيًا اشتباٌ گرفتُ...ىن فقط شبیُ ىادرىً؛ نُ کس دیگ

ً ٍای گرد شدٌ زىزىُ ىی کردو، عيالً با  کاٌِ از این بَت ىن کُ ىحه یک کابّس با چش
 .نااىیدی رِ بُ آیال سری بُ تاسف تکان داد

 :آیال ًٍ رِ بُ ىن، سرافکندٌ از رِ شدن حقیقت گفت

 .نباید این قدر سریع خّدتّ ببازی...اصرار ىن بّد بَت بگیً؛ ىتاسفً- 
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ً ٍایی کُ آىادٌ باریدن بّد، بی تّجُ بُ تاسفش کُ حاال خینی دیر شدٌ  کياکان با چش
ٌ ی دِبارٌ . پّفی کشید. بّد خیرٌ ِ ىات نگاٍش ىی کردو درىاندٌ رِ بُ کاٌِ برای اجاز

 .کاٌِ ًٍ کّتاٌ سری بُ تایید تکان داد. نگاٌ کرد

 ٍیچ ِقت از خّدت نپرسیدی این ٍيُ سال چرا پدرت تّ رِ ىخفی نگُ داشتُ؟- 

این سّامی بّد کُ سال ٍا ٍر رِز ىرِرش ىی کردو؛ اىا با اِىدن تیيّرخان فکر ىی کردو 
ُ خاطِر ترس از اِن ىن رِ ىحدِد ىی کردٌ  .پدر ب

ٌ ی اشکً، ناباِرانُ ریخت  .اِمین قطر

 یعنی چی؟- 

کسی از ازدِاجشّن خبر نداشت تا ىّقعی ...پدر ِ ىادرت ٍيدیگُ رِ دِست داشتن- 
ٍيُ از شباٍتت فَيیدن کَکشان این ٍيُ سّال درِغ ...کُ تّ رِ تّ اِن ىَيّنی دیدن
 .گفتُ ِ ىادرتّ ىخفی عقد کردٌ

ٌ ٍا رِ ىی فَيیدو...جیغ کشیدو  .عصبی ِ غیرخّددار ىی مرزیدو...حاال ىعنی اِن نگا

تیيّرخان چرا قصد ...بًَ بگّ ىن کجای این بازی او؟!... چرا حاال اینا رِ بُ ىن ىیگید؟- 
ُ خاطِر اعداو پدرش یا آتش سّزی؟ ُ شّن دنبال ...نابّدی ٍيُ رِ دارٌ؟ ب چرا ٍي

 پدرو ىگُ چیکار کردٌ بّد؟ چرا ىادرىّ ىخفی عقد کردٌ؟ چرا ىن االن این جاو؟...ىنن؟

 .سرو از سّال ٍای بی جّابً داغ شد

. زد ِ ٍر آن ٍرچی خّردو رِ باال ىیارواحساس ىی کردو یکی بُ گنّ ِ دمً چنگ ىی 
ىن ىحه ٍيیشُ از ٍیچی خبر . دیگُ خفُ شدو. نفسً بند اِىد ِ بُ سرفُ افتادو

 .ىن باید ٍر چُ زِدتر ىی رفتً...نداشتً ِ ٍربار بُ ٍر نحّی باید غافنگیر ىی شدو
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ُ ٍای خشک ىی کردو، بیشتر کج شد ِ  آیال با خً شدنً رِ بُ جنّ کُ بُ حد ىرگ سرف
ُ ٍاو رِ بُ نرىی ىاساژ ىی داد  .شان

 .صدای کاٌِ خّنسرد ِ جدی تر از قبه بُ گّشً رسید

ٍرجا ...بُ کسی ًٍ اعتياد نکن...با این کُ ىا ىّاظبت ٍستیً؛ ِمی تنَایی جایی نرِ- 
ُ چیز ىشخص ىیشُ...زندگیتّ بکن...ىیری با ٍيسرت برِ  .بُ زِدی ٍي

 :نفسی کشیدو ِ با پس زدن دست ٍای آیال صاف نشستً ِ ىستقیً رِ بُ کاٌِ گفتً

 تیيّرخان سِر ىن ىی خّاد با قارداش ىعاىنُ کنُ؟- 

امبتُ بُ این قيار ىیشُ اىیدِار بّد ...یا تّ یا جرِتش...با تّ ِ تياو جرِتش قيار کردٌ- 
 .اگر با ىا ٍيکاری کنُ

 .در اِن محظُ نفرتً بُ حدی رسید کُ آرزِی ىرگ تیيّرخان رِ کردو

 .پّزخندی بُ تيسخر زدو

 سِر ىن قيار کردٌ؟- 

ُ بغض دار ِ پرتيسخری گفتً ٍِ. 

اِن ِقت ! آدىایی کُ حتی نيی شناسيشّن! دِتا آدو بی ِجدان سر ىن قيار کردن- 
 !یعنی زندگی ىن دست تیيّرخانُ؟! ىیگی با ىا ٍيکاری کنُ

ٌ ای خّنسردش عصبی  ٌ ی ىردىک ٍای قَّ با بدترین ِ تٍّین آىیزترین نگاٌ ِ کالو، خیر
 :اداىُ دادو

 نکنُ تّ پنیسی؟- 

 .با ِقفُ عذاب اِری جدی با مبخندٌ ىحّی یکدفعُ بی ربط پرسید
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 .بُ نظر آشنا ىی رسید...اِن پسرٌ کی بّد کُ االن باٍش اِىدی- 

ُ چیز خبر داشت ِ بُ . نگاٍش آراو ِ شیطّن شدٌ بّد ٌ و شد کُ انگار از ٍي طّری خیر
ٌ ی آخرش فرزاد رِ ىی شناخت سّامش ٍر چی کُ بّد تّنست بُ . خّبی با آشنای کشید

 .راحتی ىن رِ بُ دنیای خّدو پرت کنُ

ُ ای گیج ِ ىات نگاٍش کردو . تياو خّشی یک ساعت پیش رِ بُ یاد آِردو. برای محظ
ً ٍای اطيینان بخش فرزاد گرىً ىی کرد االن تنَا کسی بّد کُ ىن با . تنَا تصّر چش

آیال ًٍ ىتّجُ . نيی خّاستً در ىّردش حرفی بزنً. تياو ِجّد بَش احتیاج داشتً
محن غیرطبیعی ِ ىچ گیرانُ کاٌِ شد کُ آراو طّری کُ ىن ناراحت نشً کنجکاِانُ 

از نگاٌ . مب زد« ٍیچ کسی»کاٌِ ًٍ با مبخنِد ىعناداری رِ بُ ىن « !پسرٌ کیُ؟»پرسید 
ُ چیز خبر دارو، پس ىّاظب باش»کاٌِ غیر از این برداشت نيی شد بدن داغ . «ىن از ٍي

ٌ و بُ یک بارٌ یخ زد  .دستی بُ صّرتً کشیدو ِ صّرتً رِ سيت ىخامف چرخّندو. شد

با باال بّدن . در ٍيین حین ىاشین ٍرىز از درب عيارت با یک گاز از ىقابنيّن گذشت
ُ ٍای دِدی ىاشین ىتّجُ ىا نشد  .شیش

 .سرگردانی بدترین درد بّد. با دیدنش دِبارٌ بغض کردو، کاش از ٍيُ چیز خبر داشتً

 .آیال با ىحّ شدنش از کّچُ مبخنِد تنخی زد

 ...این دِتا پسرعيّ ىی تّنن قابه اعتيادترین ىردای رِی زىین باشن- 

ً ٍای تًٍّ  ٍيین طّر کُ نگاٍش بُ رِبرِ ِ فکرش در یک دنیای دیگُ بّد، ىتّجُ اخ
ٌ ی کاٌِ نشد کُ با ٍر تعریفش از این پسرعيٍّا کالفُ ِ عصبی تر ىی شد ُ ی یک بار  .رفت

باید خّشحال باشی پدرت یک عير ىخفیت ...نباید نگران باشی ِقتی ٍيسر ٍرىزی- 
ٌ ی نقدیش حساب بشی ىّاظب ...کردٌ تا ىجبّر نباشی برای سّدای کالنش جایز
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ُ ىّن تاِان اشتباٌ آدىای گذشتُ ...خّدت باش گنبرگ ىن، تیيّر، ٍرىز، ٍنيا، آراز، ٍي
ىی دِنً ...تّ فقط بینيّن پاک ىّندی...نيی ذارو تّ قربانی بعدی باشی...رِ پس دادیً

ٍرىزو ...ىجبّر بُ ازدِاج شدی؛ ِمی سعیتّ بکن ٍرىزِ عاشق خّدت کنی؛ عاشقش شّ
اِل ىخامف ِ نگران این ازدِاج بّدو، فکر ىی کردو تیيّر یا ٍرىز از ...کً سختی نکشید

ُ چیز خّبُ پس ٍرىزِ خّشبخت کن اِن پسری ...تّ انتقاو ىی گیرن، حاال کُ ىیگی ٍي
 .خــ ـیانـت نکن کُ بَت نيیاد...کُ باٍاش بّدی، ٍرکسی کُ ٍست فراىّشش کن

نيی دِنستً برای سِّز دل آیال بّد یا فکری کُ در ىّردو . ٍق ٍقً بنند شد
شاید ًٍ اعتيادی کُ در ٍيین چند دقیقُ نسبت بَشّن احساس ىی کردو ...ىی کردن

شاید ًٍ ىی خّاستً کسی غیر از آژند، از این نقشُ اطالع پیدا کنُ تا از آدىی ىحه . بّد
بدبختی این جا بّد ىن دیگُ بُ پدرو ًٍ اعتياد نداشتً ِ حاال ...قارداش ىحافظتً کنُ

ٌ ی شنیدن دمیه رفتنً بُ عيارت یا عّض کردنً با ىَرِ رِ داشتً عيارتی . نگران ِ دمَر
باید کسی بّد کُ کيکً ىی کرد، . کُ بُ قّل آیال آدو ٍاش باید با ىن ناىَربان بّدن

ُ چیز خبر داشت کی بَتر از کاٌِ یا آیالیی کُ بُ گفتُ خّدشّن نگران ِ . کسی کُ از ٍي
 .دِنفری کُ صداقتشّن کاىالً حس ىی شد. ىّاظب ىن بّدند

 .ىن زن ٍرىز نیستً- 

*** 

 بخش دًٍ

ُ ای رِشن کردو ِ با زدن پکی کناِر کاٌِ کُ چند ساعتی بدِن حرکت  پیپ رِ با جرق
ُ و جامب بّد، برای اِمین بار . عيیقًا تّ فکر بّد. ىقابه پنجرٌ ایستادٌ بّد، ایستادو ِاس

 .ٍيراٌ آیال نشدٌ بّد
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با پک عيیق تری نگاًٍ رِ پایین سيت آیال ِ فرزاد کشیدو کُ بی خیال سامن خامِی 
فرزاد بین ٍر دستگاٌ ىتّقف ىی شد ِ با مفت ِ معاب . کارخّنُ رِ با ًٍ طی ىی کردن

ٌ ٍای برش چّب ىی گفت . آیال ًٍ با دقت گّش ىی داد. بُ آیال از کاربرد دستگا
 .پّزخندو رِ پنَان کردٌ سعی کردو نگاًٍ خّشبینانُ ىعطّفشّن باشُ

اىرِز بعِد چند ٍفتُ کُ از راٌ اندازی ىجدد کارخّنُ ىی گذشت ِ بُ اصرار فرزاد، برای 
ُ ای شدیً کُ از اسً  تغییر « راش برتر»بُ « صنایع چّبی کَکشان»بازدید راٍی کارخّن

برعکس انرژی فرزاد کُ حاال تقریبا ىستقه از ىن کار ىی کرد، ىن ِ کاٌِ کُ . ناو دادٌ بّد
ُ ی عظیً بّدیً، دل ِ دىاغ بازدید از کارخّنُ ِ رِند  ُ گذارٍای این کارخّن تنَا سرىای

تنَا کسی کُ با . کار تّمید رِ نداشتیً ِ این بازدید اِمیُ رِ بُ ىاٌ آیندٌ ىّکّل کردیً
 !ذِق ِ شّق ٍيراٍش شد آیال بّد کُ ٍیچ ربطی ًٍ بُ این ىجيّعُ نداشت

ٌ ی بزرگی  کاٌِ ًٍ بُ پیشنَاد خّدش، ٍيراٌ ىن باالی اتاق ىدیریت کارخّنُ کُ پنجر
 .رِ بُ سامن تّمید داشت ىنتظر آیال ىّند

از آخرین باری کُ تّ شرکتً قید کردو باید سَيً خریداری بشُ ِ بُ ٍیچ عنّان حاضر 
تقریبًا در این دٍِفتُ آیال ِ کاٌِ . بُ شراکت با کاٌِ نیستً نزدیک دِ ٍفتُ ىی گذشت

رِزی نبّد کُ از دست . بُ ٍر نحّی برای راضی کردن ىن راٍی شرکت ىی شدن
نُ ىن پّل کافی برای خرید سَيش رِ داشتً، نُ کاٌِ . یکیشّن آسایش داشتُ باشً

ُ ش رِ گذاشتُ بّد ِ پّمی نداشت؛ ٍر چند این برای  ُ ی خّدش تياو سرىای کُ بُ گفت
ُ خاطِر ٍيین برای . کسی کُ جزٌِ گرٌِ قارداش حساب ىی شد ىحال ىيکن بّد ب

آخر باالجبار با گذاشتن شرایطی کُ تّ قراردادی ذکر ِ از سيت . شراکت تعنه ىی کردو
اِمین شرطً این بّد کُ بُ ٍیچ عنّان . ٍر دِ طرف اىضا شد، رضایت بُ ٍيکاری دادو

ُ ش رِ بگیرٌ این ِسط ...دخامتی در اىّر کارخّنُ نداشتُ باشُ ِ ٍر ىاٌ فقط سّد سرىای
ُ ای در این زىینُ ندارو ِ  کاٌِ عيالً این شرط رِ رِی ٍّا زد ِ گفت ىن اصالً تجرب
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شرط دِو ِ سّىً کُ خینی راضی تر بُ نظر . ترجیح ىیدو ٍر ىاٌ سّدو رِ بگیرو
ٌ ی ىن ِ بُ تنَایی حق کارخّنُ اِىدن رِ نداشت ِ ٍر  ىی رسید، این بّد کُ بدِن اجاز

 .ىّقع خریدار پیدا کردو سَيش رِ بدِن درنگ بفرِشُ

ِ آخرین شرط کُ شک ِ شاید ًٍ اعتيادو رِ نسبت بَشّن بیشتر ىی کرد این بّد کُ 
ٍر زىان، حتی کّچک ترین تخنفی در کارخّنُ بُ ِجّد بیاد، ىسئّمش کسی نیست جز 

 .کاٌِ

بدِن ٍیچ اعتراضی ٍر شرطی ىی گفتً ٍردِ قبّل ىی کردن؛ حتی آیال کُ در این ىدت 
ُ شّن بیش از پیش براو گنگ تر ىی شد آیالیی کُ از . ٍيراٌ ٍيیشگی کاٌِ بّد ِ رابط

ٌ ای داشتیً، خینی  ُ ی نیيُ رٍا شد آخرین باری کُ از اتاقً بیرِن پرتش کردو ِ رابط
 .ىحتاط تر با ىن رفتار ىی کرد

تقریبًا دختری شدٌ بّد کُ در دِران ...سعی ىی کرد نسنجیدٌ حرف یا عينی رِ انجاو ندٌ
. یک دختر شاد ِ دمربا کُ ىداو خندٌ رِی مب ٍاش ىی اِىد. نّجّانی ىی شناختيش

ُ ی پدرش گً کردٌ بّد ِ حاال با بّدن کاٌِ پیداش کردٌ بّد  .شخصیتی کُ خّن

چند باری با شرىندگی برای عذرخّاٍی قصد یادآِری ٍيان شب رِ داشت؛ اىا سریع بُ 
 .ٍر نحّی حرف رِ عّض ىی کردو تا ىسیر ذٍنش ىنحرف بشُ

این چند رِز ىطيئن شدٌ بّدو کُ بُ دِر از خصّىت ٍای گذشتُ، دختِر فکّری نسبت 
ٌ ای برای ىن ىحسّب بشُ؛ ىحه  بُ ىن بی احساس نیست ِ این ىی تّنست برگُ برند
ُ ای کُ برای گنبرگ کشیدٌ بّدو، اِل پایبندش کنً ِ بعد با گرفتن زىین ٍایی کُ  نقش

حق ٍرىز بّد، قنب ِ رِحش رِ با ًٍ نابّد کنً؛ اىا ىی دِنستً این نقشُ برعکس 
کَکشان کُ خینی ِابستُ ِ عاشق دخترش بّد؛ رِی فکّری کُ دخترش رِ عيالً 

 !پیشکش ٍيُ ىی کرد بی تاجیرٌ؛ این بار زىینی ًٍ درکار نبّد
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کَکشان با تياو راحت بّدن دخترش، ِقتی کُ شب آخر اسً گنبرگ رِ بردو ِ قسً 
ً ٍاو خّدکشی کنُ بُ امتياس افتاد؛ اىا فکّری حتيا  خّردو کاری ىی کنً کُ جنّی چش

ٌ ی آریایی از سر بگیرٌ ُ ش رِ با خانّاد  .خّشحال ًٍ ىی شد دِبارٌ رابط

بارٍا خّد آیال گّشُ چشيی نشان داد کُ دِست دارٌ سرنّشتش ىحه گنبرگ بشُ، 
گنبرگی کُ فکر ىی کرد خینی راحت گـ ـناٌ پدرش رِ فراىّش کردیً؛ حتی غیر ىستقیً 
بارٍا گفت ىی تّنُ با ٍنيا کنار بیاد ِ فقط کافیُ ىن بخّاو؛ اىا این ِسط نُ ىن آدىی 

ٌ ای درشت  بّدو کُ حاضر بشً برای ٍرچیزی زندگیً رِ قيار کنً؛ ًٍ دِ چشً قَّ
 .ىعصّو ىانع مغزیدن یا فکر کردن بُ ٍر دختری رِ ىی شد

دِچشيی کُ ٍرشب برق نگاٍش رِشن تر ىی شد؛ این چیزی بّد کُ ىن با ىحبت ٍای 
ُ ش رِ . بیشترو پیش بینیش رِ ىی کردو ُ ای برای زندگی جدیدی کُ در ذٍنً نقش ىقدى

ىَرِیی . فقط ىنتظر دل باختن ىَرِ بّدو تا برای ٍيیشُ بُ دستش بیارو! ىی کشیدو
تا ...کُ قصد ِابستُ کردن بیشترش رِ داشتً تا جایگاٍی تّ زندگیش برای ىن باز کنُ

 .بی چّن ِ چرا راضی بُ ازدِاج با ىن بشُ

ُ ش نقشُ داشتً ُ ٍایی کُ ىی دِنستً در حق دختری بُ سادگِی ىَرِ . ِاس از اِن نقش
 .ىن بّدو ِ بدِن حق اعتراضی ىی خّاستيش...خینی ناىردیُ؛ اىا ىن

ُ و رِ گرفتُ بّدو ِاین  تا االن ًٍ صبر کردو کُ در برابرش جنّی احساس ٍای ىردان
ُ ش بّد کُ خینی شکنندٌ بُ نظر ىی رسید ُ خاطِر رِح پاک ِ مطیف دختران ٍر بار . فقط ب

کُ بُ ٍر نحّی جّاب بی حّصنگی ٍا یا بداخالقی ٍای ىن رِ با صبّری ِ نرىی ىی داد، 
ىطيئن ىی شدو برای نگُ داشتنش . ىی فَيیدو بیشتر از ٍر بار ىی خّاىش ِ براو عزیزٌ

 .قرص ىسکن ىن بّد ىَرِیی کُ خینی اتفاقی ِارد زندگیً شدٌ بّد. ٍيُ کار ىی کنً
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ىَرِیی کُ فَيیدٌ بّدو اگر ىی فَيید ىن فرزاد نیستً، راضی بُ ازدِاج با تیيّرخان 
از این رِ خّدو رِ آىادٌ کردٌ بّدو تا سر یک فرصت ىناسب ىجبّرش کنً . نيی شد

 .راضی بُ ازدِاج با ىن بشُ کُ این رِش در برابر اعتقادٍای ىَرِ تقریبًا غیِر ىيکن بّد

تا جایی کُ گاٍی اِن فکری کُ نباید بُ سرو ىی زد، بد جّالن ىی داد ِ ٍر بار با فکرش 
ارزش . کُ فکرش ًٍ دِر از ىرد بّدن ِ ىراو ىن بّد... بیشتر از خّدو ىتنفر ىی شدو

ارزشش برای ىن فراتر از نیاز جنسی . ىَرِ ًٍ باالتر از یک رابطُ ِ زندگی اجباری بّد
ىن ىَرِ رِ تياىًا ىی خّاستً، با . بّد کُ یک بار ًٍ با دیدنش چشً ِ دمً ٍرز نرفت

این ارزش صبرکردن داشت؛ اىا بُ شرطی کُ حتيا ىال ىن . رضایت قنبی خّدش
 !در غیر این صّرت راضی بُ ٍرکاری ىی شدو... ىی شد

ُ ای بُ ناو عشق بّد کُ خینی ِقتُ برای ىن بی ىعنی بّد اىیدِار . فقط اىیدو بُ کني
بّدو بُ زِدی از اِن گنگی کُ نسبت بُ دِست داشتن ىن داشت دربیاد ِ ٍر چُ زِدتر 

 .راو ىن بشُ

ُ ی فکّری برسُ-   .این ٍفتُ قرارٌ ىحيّم

ٌ و دادو ِ . از صدای جدی کاٌِ از فکرکردن دست کشیدو نگاًٍ رِ بُ پیپ خاکستر شد
ٌ ای اتاق ىدیریت رفتً ِ نشستً ُ ٍای کرو قَّ پا رِ پا . بی تّجُ بُ کاٌِ بُ سيت کاناپ

انداختُ با گذاشتن پیپ رِی ىیز، سیگاری دِبارٌ آتش زدو ِ با آراىش شرِع بُ 
 .کشیدن کردو

 :بعِد چند دقیقُ دِبارٌ جدی ِ بنندتر برای جنب تّجُ ىن گفت

 !ٍيّن باری کُ قرار بّد تّ برسّنی- 

برای اِمین بار خّشحال شدو با پیشنَاد اژند تّ چاٌ نیفتادو برای ...پّزخند زدو
ُ ای کُ خطر کشتن چند ىینیّن نّجّان ِ جّان رِ داشت  .ىحيّم
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قبالً با یک ىحيّمُ . فرزاد با تياو بی عرضگیش، حکً نجات دٍندٌ ىن رِ داشت
ىی خّاستً ِارد ىَيانی قارداش بشً، حاال با یک قيار سادٌ سر دختر ٍیچی ندار 

 .کَکشان کُ بردنً حتيی بّد

 .محنش کالفُ از پشت سرو شنیدٌ شد

این ٍيُ سال کُ تّ باندشّنً نفَيیدو فکّری از چُ راٍی این قدر راحت ِارد کشّر - 
 .ىی کنُ

 :با نیشخندی گفتً

 .از دخترش بپرس، شيا کُ با ًٍ خینی ندارید- 

 :نفس عصبی ِ بنندی کشید

 .فکّری زرنگ تر از این حرفاست... اِنً نيی دِنُ- 

ُ ی قارداش بّد، این ٍيُ سال یاد گرفتُ بّدن  خب ىعنّىُ، فکّری ىحه کَکشان گياشت
 .برای خّدشّن کار کنن طّری کُ کسی بَشّن شک نکنُ

ٍيین طّر کُ خً ىی شد تا نخ سیگاری از تّ جعبُ . رِ کاناپُ تک نفری کنارو نشست
ٌ ای گفت  :بیرِن بکشُ با محن ِسّسُ کنند

ىًَ نیست چُ رِشی باشُ تا گیر ...اگر اشتباٌ نکنً تّ ٍدفت فقط نابّدی اِناست- 
 نُ؟...بیفتن

ُ او رِ جنب کنُ مبخند . پکی زدٌ، نگاًٍ رِ جدی ىعطّفش کردو از این کُ تّنست تّج
 .زد

ُ ی فکّری نرسیدٌ مّ ىیرٌ-   .ىی تّنً این قّمّ بَت بدو اگر کيکً کنی ىحيّم
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... - 

 .این جّری شاید اعتيادتً نسبت بُ ىن بیشتر شد- 

 .ىن ٍیچ جّرٌ بُ تّ اعتياد نيی کنً- 

ُ ای از این رک بّدنً مبخنِد ىحّی گّشُ . ٍيین طّر خّنسرد پکی ًٍ زدو برای جانی
 .اخً کردو. فندکً رِ از رِی ىیز بی اجازٌ برداشت. مبش نشست

از زىانی ًٍ کُ قارداش از دخترش ...کَکشان آخرای عيرش دیگُ ىعاىنُ نيی کرد- 
 .خّاستگاری کرد ٍر کيکی برای نابّدی آدىای اِن ىَيّنی انجاو ىی داد

این بار با پّزخند صداداری، پک غنیظ تری کشیدو ِ با فّت کردن دِدش سرو رِ باال 
 :گرفتً ِ با خندٌ گفتً

 ...پیرىرد خرفت- 

.... - 

حتيا این بارو نّبت ...اِنا ٍرچند سال زیردستاشّنّ مّ ىیدن تا خّدشّن مّ نرن- 
 فکّری شدٌ

... - 

 .بُ طرفش سرو رِ چرخّندو

 !قارداش ازت خّاستُ؟...تّ ًٍ با کيک ىن ىی خّای ٍيین کارِ کنی؟- 

ُ ش کً . حس خّبی پیدا کردو دِست داشتً اعداىش رِ ببینً، ٍرچند ىرگ ًٍ ِاس
 .بّد
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ٌ ٍای ىن کُ بیشتر از رِی تيسخر بّد سری تکان داد ِ با رِشن کردن  کاٌِ بُ این خند
پکی زدٌ بُ عقب تکیُ زد ِ با گرفتن ژستی . سیگارش، فندک رِ دِبارٌ رِی ىیز گذاشت

 :ىحه ىن، پایی رِ پا انداختُ گفت

برای قارداش ...کاری نيی کنً بُ نفعيّن نباشُ...بًَ اعتياد کن...ىن کار خّدىّ ىی کنً- 
اِن قدر زیر دستش ٍستن کُ سریع ...بّدن ِ نبّدن فکّری یا کَکشان فرقی ندارٌ

 .جایگزین پیدا کنُ

ٌ ش رِ بُ طرفً باال کشید  .با ىکحی نگاٌ تیز شد

 .بذار رِی حساب یُ انتقاو شخصی از فکّری- 

... - 

 .ىطيئنً ىی تّنی اطالعات جدیدی بَيّن بدی. ىا ٍدفاىّن یکیُ تیيّرخان- 

ً نگاٌ کّتاٍی بَش کردو بدو نيی اِىد اگر حرف ٍاش حقیقت داشتُ باشُ شانس بُ . نی
برای ىن کُ فرقی نيی کرد، بُ ٍرحال قصدو نابّدیش . تنُ افتادن فکّری رِ بَش بدو

ٌ ی اصنی قارداش ِ کَکشان بّد. بّد ُ ی بدبخت . برای ىن ىَر فکّری فقط یک بازیچ
ٌ ی خّدش ًٍ رحً نيی کرد این بار ِقِسر در ىی رفت، دفعُ بعدی . بّد کُ حتی بُ خانّاد

چیزی ًٍ از گفتن . پس چُ بَتر زِدتر کارش یک سرٌ ىی شد. حتيًا تّ تنُ ىی افتاد
اطالعاتی کُ داشتً ازو کً نيی شد؛ اطالعاتی کُ حتيا خّدش کً ِ پیش ىی دِنست، 
ٍرچند ىی دِنستً بُ قدری سیستً گرٌِ قارداش پیچیدٌ ِ اىنُ کُ بُ راحتی بُ کاٌِ 

ُ خاطِر ذکاِت خّدش بّدٌ کُ ِارد گرٍِشّن  اعتياد نيی کنن، تا این جا ًٍ حتيًا ب
 .شدٌ

ُ رِو کُ یک گندان گه رز ىصنّعی  بی درنگ ىابین پک کشیدن ٍای غنیظً، خیرٌ بُ رِب
 :گذاشتُ شدٌ بّد، گفتً
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حتی زرنگ تر از کَکشان حّاسش بُ ٍيُ چیز ...فکّری برعکس ظاٍرگّل زنش، زیرکُ- 
ُ ٍای قارداشُ...ٍست  .تّ ٍرچیزی ًٍ کُ سّد داشتُ باشُ، اسيش میست اِل ىعاىن

... - 

ُ ای رِ دارٌ کُ بُ ناو خّدشً نیست-  از . فکّری فقط نقش نظارت کنندٌ رِی ىحيّم
قاچاق عتیقُ گرفتُ تا اعضای بدن، ٍرچی کُ تّش سِّد بیشتری داشتُ باشُ بندٌ 

ُ طّر ِ کجا انجاىش بدٌ  .چ

حدسً . پرسّال ِ کيی گیج نگاٍش ىیِخ ىن بّد. سرو رِ کيی بُ سيتش ىنحرف کردو
بیشتر ىایه بُ . درست بّد؛ کاٌِ نقش آنچنانی ٍنّز بین این گرٌِ دندان گرد نداشت

 .کيی بُ جنّ خً شدو تا تياىًا گّش ِ چشً صحبت ٍای ىن بشُ. تّضیح شدو

ُ ای بُ گّشت رسیدٌ؟-  ٌ ٍای ٍرىی یا طبق  تا حاال اسً گرِ

ٌ ی»دقیق تر ِ ىشتاق تر نگاًٍ کرد ِ   .جدی گفت« ار

ُ ای»با   .پک ىحکيی زدو ِ دِبارٌ تکیُ زدو« خّب

گرٌِ قارداشً یُ جّرایی ىحه ٍيّنا عيه ىی کنُ؛ ِمی خینی ىحتاط تر ِ - 
ُ ای تر چند نفری کُ ٍر سال قارداش تّ ىَيّنیاش دعّت ِ انتخاب ىی کنُ ...حرف

 .خّدشّن ىستقه رئیس یُ باند حساب ىیشن

ُ ی پیراٍنً رِ از حرارتی کُ بُ جانً افتادٌ بّد بازتر ىی کردو، اداىُ  ٍيین طّر کُ یق
 :ىی دادو

ُ ای ِاسُ خّدشّن دارن کُ بُ -  ُ ی جدا ِ طبقُ طبق آدىایی کُ ٍرکدِو زیرىجيّع
ٌ ٍای چند نفری تقسیً ىیشن تا راس گرٌِ ٍیچ ِقت ىشخص نشُ ٍرکدِىشّن ...گرِ

ُ ی قارداش گزارش کار ىیدن تا برای  جدا فعامیت ىی کنن؛ ِمی آخر ٍر سال، طبقُ خّاست
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ُ ی این آدىا بستُ بُ تخصصشّن انتخاب ...سال آیندٌ دِبارٌ انتخاب بشن زیرىجيّع
ُ ٍای بی گـ ـناٌ یا  ُ ایُ، یکی رد کردن دختر یا بچ ىیشُ، یکی تّ کاِر پخش ىّاد حرف

 .خینی چیزا کُ فکرشّ نيی کنی

 :پّزخند صداداری زدو ِ با صدای بً شدٌ از خشيً گفتً

بُ خاطرش پا ...کَکشان ِ فکّری جزِ اِمین نفرایی بّدن کُ ِارد گرٌِ قارداش شدن- 
آدو حسابی نبّدن ٍیچ کدِىشّن کُ حاال این ...رِ خینی چیزا گذاشتن کُ ىّندگار بشن

 .شدن

فکً فشردٌ شد از یادآِری ناىردی کُ در حق رفیقی کردن کُ نارفیق نبّد برای 
 .ٍیچ کداو

ٌ و رِ غنیظ تر ٍيراٌ با نفسی برای کنترل خشيً بیرِن فرستادو کُ گنّ ِ  پک چند بار
 .قنبً یک بارٌ بُ سّزشش افتاد برای پدری کُ تا پای جان، پای ناىردی نارفیق ٍاش ىاند

ُ شّن تّ -  ىعيّالً آدىایی ىحه کَکشان یا فکّری کُ رئیس گرٌِ ٍستن، زیرىجيّع
ُ ی سرگرىی دارٌ ىشخص ىیشُ ٍیچ کدِو از ...ىَيّنیا ِ ىراسيای صّری کُ فقط جنب

اِن پنجاٌ نفر دعّت شدٌ ِ انتخابِی قارداش حق شرکت تّ اِن ىَيّنیا رِ ندارن تا 
ٌ ٍاشّن مّ برٌ  .حاال اِن پنجاٌ نفر ٍر کی کُ ىی خّاد باشُ... رِِش کار یا چَر

زشتی نفرت، از محن ِ نگاٌ پرخشيً قابه تشخیص بّد کُ کاٌِ ىتعجب ىات این کینُ 
 .ِ نفرت ىن شد

 !جامب شد- 

ُ ش -  فکّری برعکس کَکشان کُ چَار گرٌِ داشت، یُ گرٌِ بیشتر ندارٌ کُ زیر ىجيّع
 .اىا ٍيّن دِازدٌ نفر راسشّن یُ ادىیُ کُ ىی ارزٌ بُ صد نفِر کَکشان...دِازدٌ نفرن
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ٌ ای کُ زیادی برای نگُ داشتنش ناِارد  ىتفکر سری تکان داد ِ سیگار برگ کنفت ِ قَّ
این پسر فقط ِانيّد بُ . بّد رِ دِبارٌ ناشیانُ بین مب ٍاش گذاشت ِ پک کّتاٍی زد

 !کّر شً نشناسً جنس آدو ٍایی کُ یک عير بزرگً کردن! بد بّدن ىی کرد

ُ جا ىیشُ-  اِن جا یُ حاج سنیيانی ٍست کُ کارش چک ... از ىرِز سرِ ىحيّمُ جاب
بارایی کُ تّ عرض یُ ٍفتُ تقسیً ىیشن بین ٍيّن دِازدٌ ...کردن ِ تایید باراست

 .این جّری ریسکشً کيترٌ... نفری کُ اگر مّ برن فقط یُ درصد کً ضرر ىی کنن

ٌ ش از تعجب خشک شد ٌِ دٍان یک ىتر از ًٍ باز شد سیگار بین . دستش نیيُ را
 .انگشت ٍاش ىی سّخت؛ ِمی ىات ىن بّد

 یعنی از راٌ قانّنی ىیاد؟- 

پِّک پّک بّد از اطالعاتی کُ . ٍیچ چیز نيی دِنست. سری بُ تایید تکان دادو
 .سال ٍاست ذرٌ ذرٌ برای از بین بردن حریف جيع کردٌ بّدو تا بُ ِقتش نابّد کنً

از قّطی شیر خشک بچُ بگیر تا ...تّ ٍر چیزی کُ ىّقعیتش باشُ...جاساز ىی کنن- 
ُ ٍای بی سرپناٌ دزیدٌ شدٌ کُ یُ شبُ برای رد کردن جنس پدر ِ ىادردار  خّد بچ

 .ىیشن

ً  فکّری برای باال کشیدن . پّزخند زدو. صّرتش سرخ شد تازٌ یک نيّنُ از ٍزار ظن
بی تفاِت، شبیُ کتاب داستان ٍایی کُ چندبار خّندٌ شدٌ ِ دیگُ ازش . خّدش بّد

 .دل زدٌ شدی، دِبارٌ با نیشخندی پرنفرت، داستان رِ از حفظ ىرِر کردو

ىعيّالً دست ىی ذارن رِی آدىایی کُ سرشناسن ِ یُ نقطُ ضعفی ازشّن دارن تا - 
 .باٍشّن کنار بیان

 .پدر ىن ًٍ اىین یُ شَر بّد. فقط از درِن سّختً. فریاد از تُ دمً رِ خفُ کردو
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دست . حاج سنیيانً دخترش ندِنستُ گّل فکّری رِ خّرد، بُ زِر عقدش کرد- 
ُ خاطِر ٍيین آیالو خبر  ُ ش بفَين، ب گذاشتُ رِ آبرِی پیرىرد؛ بدِن این کُ زنّ بچ

ُ ٍاش گفتُ باشُ...ندارٌ ٌ ی پست بّدنشّ بُ بچ  .ٍر چند بعید ىی دِنً فکّری انداز

 .از قصد محنً ابَاو آىیز شد

ُ ٍاش-  ُ ٍاشّ فقط ىی خّاد ِاسُ ىعاىن حتی آرازی کُ خّب بابتش پّل ىیدن ...بچ
 .آیال کُ چیزی نیست...آدىایی کُ از حیِّن پست ترن

 .صّرتش این بار از خشً رِ بُ کبّدی ىی زد، دست ىشت کردٌ بّد

ٌ ای اداىُ دادو  :چشً ریز کردٌ با تن صدای تحریک  کنند

حتيًا فکّری بَت اعتياد داشتُ کُ گذاشتُ با ...اگر ىی تّنی آیال رِ ٍيینجا نگُ دار- 
 .خّدت بیاریش

پّزخند زد ِ با ضرب سیگارش رِ بین دِ تا پاش انداخت ِ با خً شدنی از حرص مُ 
 .کرد

 .دیگُ نيی ذارو از کنارو جً بخّرٌ- 

پک آخرو رِ با گفتن . تیرو بُ ٍدف خّرد؛ آیال رِ دِست داشت. مبخندو رِ خّردو
ُ ای»  .زدو« خّب

. ٍردِ با اخً عيیقی خیرٌ بُ یک جایی بّدیً. سکّت کردو. گفتنی ٍا گفتُ شدٌ بّد
ٌ ی زىین ٌ و ِ اِن خیر ٌ ش رِ باال . ىن بُ سیگار تُ کشید بعِد چند دقیقُ سر سنگین شد

 .آِرد

 تّ چُ جّری تّ ىَيّنیاشّن شرکت ىی کردی؟- 
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ٌ ی مب ٍاو شد. سیگارو بُ انتَا رسید مبخنِد سرد ِ . نگاٍش باز ًٍ ىشتاقانُ خیر
بی تّجُ با خاىّش کردن سیگارو تّ جاسیگاری سنگی رِی ىیز، از . خّنسردی زدو

ً ٍای ىنتظرش بنند شدو ِ بُ سيت پنجرٌ رفتً دست ٍاو رِ پشت کيرو بُ . جنّی چش
 .بُ جانیُ نکشید کُ کنارو ایستاد. ًٍ قفه کردٌ استّار ایستادو

نيی خّای بگی؟ رفتن بُ اِن ىَيّنیا کار ٍر کسی نیست، تّ ًٍ کُ این کارٌ نیستی - 
 !تا بَت اعتياد کنن

ً ٍا داشتً. اخً کردو ً ٍایی کُ ٍر بار ٍرىز بُ ...خینی چیزٍای گفتنی از اِن ىراس ىراس
 .اصرار ىن برای دیدن ِ جنب نظر گنبرگ ىی رفت

 :با ىکخ ِ تعنه طّالنی کُ بین گفتن ِ نگفتن دِ بُ شک بّدو گفتً

ُ ی ِکینً بُ عنّان یُ تاجر . ىراسيای کَکشانّ یُ چند باری ٍرىز شرکت کرد-  بُ ِاسط
اسيًا ٍيُ تاجر بّدن؛ ِمی خّب ىی دِنستیً تّ بطن ىراسً چی ىی گذرٌ، . ىعرفی شد

ٌ ست  .فقط نيی دِنستیً کی ِاقعًا چی کار

... - 

ىن فقط تّ ىَيّنِی فکّری شرکت کردو کُ شبیُ پارتی شبانُ بّد، اِنً از طرف ِکینً - 
ىی دِنستً قرارٌ تّ اِن ىَيّنی ...آژند ىعرفی شدو؛ دِست قدیيی فکّری ِ کَکشان

ُ ای کُ اگر درست رد بشُ ىی تّنً نظر قارداشّ بُ خّبی جنب  قيار بشُ سر ىحيّم
 .آخرو بُ نفع ىن تيّو شد...کنً

ُ ی آشنای فندکً باعخ شد ىتعجب از این ٍيُ پرِئی بُ سيتش بچرخً با . صدای جرق
ژستی کُ بی شباٍت بُ ىن نبّد، قصد رِشن کردن سیگار برگ دِىی رِ بین مب ٍاش 

 .داشت
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 .ابرِیی باال انداختً

 !بَت چسبیدٌ انگاری- 

ٌ ی کّتاٍی کُ دندان ٍای درشتش رِ بُ نيایش  نگاٌ کّتاٍی بُ سیگارش کرد ِ با خند
 :ىی ذاشت گفت

 .ژستشً قشنگُ الىصب... حرفای تّ ٍيچین چیِز قّی ىی خّاد تا قشنگ برٌ تّ ىخت- 

ٌ ش نگاٌ زیرچشيی ِ با دقتی بعِد چند . مبخندو رِ خّردو برای این بی شینُ شدن یک بار
کت اسپرت ضخیً کشيیر سبز تیرٌ کُ با . ىدت از آشناییيّن بُ سرتاپاش انداختً

ً خّنی داشت ِ جدیش کردٌ بّد با پیراٍن سفید ِ  ٌ ی براقش عجیب ٍ پّست برنز
ُ ی اِمش رِ باز گذاشتُ...شنّارکتان ىشکی پّشیدٌ بّد ىٍّای ... پیراٍنی کُ سُ دکي

ً ٍاش ٌ ای رِشن ًٍ رنگ چش بینی استخّانی شکستُ کُ بیش از ... پرپشت ىجعد قَّ
ٌ ش شدٌ بّد ً ٍایی کُ ٍيیشُ ...پیش باعخ خشنی چَر ُ ی باز پیراٍنش ِ اخ اگر یق

ٌ ش بیشتر شبیُ بچُ ىحبت ٍاست؛ بُ  سعی بر گرٌ کردنش داشت رِ فاکتّر بگیرو؛ چَر
 .خصّص سیگارکشیدنش کُ بیشتر ىّاقع ناشیانُ ِ تقنیدی بُ نظر ىی رسید

 .صداو رِ صاف کردو. ٍنّز ًٍ درگیر سیگار بین دستش بّد

 !ادبً حکً ىی کنُ برای چیزی کُ ىتعنق بُ خّدت نیست اِل اجازٌ بگیری! تّ نُ شيا- 

بررسی ِ . دست راستً رِ بُ طرفش باال بردو ِ با اخيی اشارٌ بُ فندک نازنینً کردو
ُ ی فنزیش کرد ِ آٍستُ با مّدگی تياو  اٌِ عذر ىی خّاو جناب »خندٌ کّتاٍی بُ بدن

نُ بُ رِز اِمش کُ در برابرو گارد گرفتُ بّد، نُ بُ . گفت ِ کف دستً گذاشت« آریایی
ُ رِ دست ٍاو رِ ! االن کُ قصد صيیيیت داشت ٌ ای بَش، دِبارٌ خیرٌ بُ رِب ً غر با چش

 .پشت کيرو گذاشتً ِ صاىت ِ سرد ایستادو
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بعِد گذشت چند دقیقُ با یک نفس عيیق ِ کيی عصبی دِبارٌ بُ خّدش اجازٌ داد ِ 
 :گفت

فکر ىی کردو تّ این دِ سال کَکشان تّنستُ کيکً کنُ؛ اىا این طّر کُ ىعنّىُ فقط از - 
 .آدىایی حرف زدٌ کُ زیرىجيّعُ حساب ىی شدن نُ آدىای اصنی

 .پّزخند صداداری بُ تيسخر زدو

کَکشان ٍر ىاٌ با دخترش یا ىراسً ىی گرفتن یا تّ ىراسيایی شرکت ىی کردن کُ - 
ُ ٍاش ىی گرفت، ىیتینگایی کُ بیشتر تجاری ىحسّب ىی شد؛ اىا در  یکی از زیر ىجيّع
ُ ی جدیدشّن انتخاب  کنارش گزارش ىی گرفتن یا برناىُ ىی چیندن یا نفر برای ىجيّع

 .احتياال ٍيّن آدىایی رِ بَت گفتُ کُ قصد مّ دادنشّنّ داشتن...ىی کردن

 .کاىه بُ سيتً با اخيی برگشت

 یعنی چی؟- 

ُ ای عيه ىی کنن-  ُ شّن حرف ُ ای کُ دارن ٍيدیگُ رِ . گفتً کُ ٍي تّ زیرىجيّع
نيی شناسن، این جّری اىنیت کارشّن باال ىیرٌ کُ اگر یُ نفر مّ رفت نتّنُ کسی کُ 

ُ شّن رِ مّ . بَش جنس دادٌ رِ ىعرفی کنُ ٍرچند سال یک بارو چند نفر از زیرىجيّع
 .ىیدن تا پنیس رِ ىنحرف کنن

... - 

... کسی بَش شک نيی کرد چُ جّنّری بّدٌ... کَکشان آدو ابرِىند ِ سرشناسی بّد- 
ٌ ی سّختُ حساب ىی شد...این اِاخرو افتادٌ بّد تّ کار تّبُ  .یُ ىَر

 :ابرٍِاش باال پرید ِ چشياش رِ باریک کردٌ گفت

ٌ ی سّختُ استفادٌ کردی بُ نفع خّدت-   !تّ ًٍ از این ىَر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  613  

 .مبخندی بُ تیز بّدنش زدو

 ...ىنً...ِقتی فَيیدو قارداش عاشقش شدٌ...کَکشان جّنشً برای دخترش ىی داد- 

ُ چیز رِ داشتً ىی گفتً کاٌِ ىتّجُ دمیه سکّتً . اخً کردٌ سکّت کردو، ناخّدآگاٌ ٍي
 .شد

ُ شّنّ داری؛ اىا خینی دِست -  ُ چیزِ تقریبًا بًَ گفتُ، این کُ قصد انتقاو از ٍي آیال ٍي
ُ جّری این قدر راحت آدىی ىحه کَکشانّ نابّد کردی  .دارو بدِنً چ

 .نفسی گرفتً...معنت بُ تّ آیال

ىی دِنستً دخترشّ حاضر نيیشُ بُ . ىن فقط از تنَایی کَکشان استفادٌ کردو- 
شریکش با این کُ خبر نداشت کَکشان شغه اصنیش این نیست؛ ِمی . قارداش بدٌ

کَکشان یُ چند سامی بّد خّدشّ از گرٌِ . خینی راحت با کيکً کالٌ کَکشانّ برداشت
پّالیی ًٍ کُ این ٍيُ سال از این راٌ بُ دست آِردٌ بّد . قارداش کنار کشیدٌ بّد

 .ِقف ىی کرد

 .پّزخند زدو

ٌ ٍاش کيتر ىیشُ، ِقتی ِرشکست شد ٍیچ کس -  فکر ىی کرد این جّری بار گـ ـنا
 .کيکش نکرد؛ حتی فکّری

 تّ ًٍ برای ىعاىنُ با قارداش دخترشّ بُ عقد ٍرىز درآِردی؟- 

ُ ی خانّادگی کَکشان با . این فقط یک بخش ىاجرا بّد. سکّت کردو نيی خّاستً رابط
 .ىا بُ گّش کسی برسُ

 .سکّت طّالنیً باعخ شد با نفس عيیقی حرف رِ عّض کنُ
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ُ ایُ کُ این چند -  ُ ی فرخی حساب ىیشً؛ اىا اِن قدر حرف با این حساب ىن زیرىجيّع
فکر ىی کردو فقط خّدىً کُ ... سال ىن نتّنستُ بّدو ٍیچ کدِو از آدىاشّ ببینً

 .این قدر راحت بًَ اعتياد کردٌ

ٌ ای سری تکان داد  .با تک خند

دختر کَکشانً یک بارتّ ىَيّنی قارداش دیدو، فرخی از کير نيی تّنست بشینُ ىنّ از - 
ٌ ی قارداش گذاشت  .طرف خّدش نيایند

 .آٍستُ زىزىُ کرد

 !حاال ىی فَيً چرا اِن ىَيّنی این قدر ىَيُ- 

ُ ی تياس رِ زدو، . صدای زنگ گّشیً نذاشت بیشتر از این تّضیحی بدو ٍيین کُ دکي
ُ ی ٍرىز تّ گّشی پیچید  .صدای گرفت

 تیيّرخان کجایین؟- 

ً باد شدٌ رِ خینی ِقت بّد نشنیدٌ بّدو  .اخً کردو. این صدای غ

 چی شدٌ؟- 

ُ ی حرفشُ صدای خش دارش چیزی شبیُ بَت ِ عصبانیت . ىی دِنست گّشً پی اداى
 .بنند شد

ُ ست-   ...گنبرگ حاىن

ً ٍاو خّد بُ خّد گرد شد  .قنبً بُ ناگاٌ از تصّر حاىنگی گنبرگ ایست کرد. چش

قنبً نبضی . اِل سطه پریخی رِی سرو ریختُ شد بعد ِجّدو از خشً یک بارٌ داغ شد
 .نیيُ بنند داد کشیدو. از ناباِری گرفت ِ دِبارٌ رِشن شد
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ُ ست-   !حاىن

 .صداش دردناک تر شد

ُ و باِر ... آزىایشش تّ جیبيُ-  این چند رِز حامش خّب نبّد، خّدش ىی گفت حاىن
ُ ست  ..نيی کردو، گفتً از چیز دیگ

 :با زجر بیشتری خفُ گفت. کّبید بُ جایی کُ حتيا از ضرب دستش خرد شد

 ...خّد ابنًَ بردىش آزىایش- 

اشکی کُ حتی یک بار ًٍ برای پدر ِ ! ٍرىِز ىن گریُ ىی کرد...صداش بغض دار شد
 !ىادرش ریختُ نشد

 .ىی کشيش، بُ ٍيّن خدایی کُ نيی شناسيش ىی کشيش- 

ٌ ش نابّد شد صدای بّق ٍای بنند ىاشین ٍا . مُ شد از فریادٍایی کُ ىی کشید... حنجر
 .کُ ىا بین دادٍاش پشت سر ًٍ بُ گّش ىی رسید نگران ترو کرد

 االن کجایی؟- 

 .ازرِی حرص ِ خشً...خندید

 .ىی خّاو خّش خبری بدو بُ ٍيُ...دارو ىیرو عيارت- 

چُ بد ىّقع نبّدو کنار عزیزترینی کُ این چند . نزدیک چند کینّىتری ازش فاصنُ داشتً
 .چشً رِی ًٍ فشردو...سال نذاشتً آبی تّ دمش تکان بخّرٌ؛ حاال یک دختر

 .ٍرىز آرِو باش، بذار خّدىّ برسّنً- 

 .این دفعُ نّبت ىنُ...خّدتّ بذار جای ىن! آرِو باشً؟- 
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 .صدای بّق پیچید تّ گّشی

 ...ِای ٍرىز. رنگ کاٌِ بدتر از ىن پریدٌ بّد، تازٌ از ٍیچی خبر نداشت

. نگران آدىی کُ تحيه نداشت...تَی از ٍرچیزی؛ فقط نگران بّدو...فکرو خامی شد
ٍرىز ٍنّز ًٍ زخيِی گذشتُ . مُ ىیشُ تا دِبارٌ سرپا بشُ...ىی دِنستً ىی شکنُ

ُ ی ىّ بِّر زیبا کُ با ٍر تبش تب ىی کردو. زخيِی ىادرش...بّد بُ تنَا . ٍيان پسربچ
. کسی کُ در این شرایط ىی تّنستً اعتياد کنً تا با دیّانگیش کاری انجاو بدٌ ٍنيا بّد

ٌ ی شّىی  نباید ىی ذاشتً ٍرىز کار دست خّدش بدٌ، ىی دِنستً االن یاد چُ خاطر
دختری کُ ىرگ کيترین . زندٌ نيی ذارٌ دختری کُ ىرگ خّدش رِ حتيی کرد...افتادٌ

 .تاِانش بّد

 :کاٌِ با احتیاط ِ ىن ىن کُ ناشی از دِدِتا کردن حرفش بّد گفت

 .ىنً االن با آیال ىیرو تا زیِر قّميّن نزدٌ باشیً- 

بُ سيت کاناپُ رفتً ِ با . این آخرین چیزی بّد کُ بَش فکر ىی کردو. پّزخند زدو
ٍيین طّر کُ سامن خامی . برداشتن پامتّو بدِن این کُ خداحافظی کنً بیرِن زدو

ٌ ی ٍنيا رِ گرفتً ٌ ش تّ . کارخّنُ رِ پا تند ىی کردو، شيار خّاب آمّد صدای َامّی بَت زد
 .گّشی پیچید

 !تیيّر خّدتی؟- 

 .نفس نفس زنان شرِع بُ حرف زدن کردو

 ...گّش کن ببین چی ىیگً- 

*** 

*** 
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 گنبرگ

 ىی دانی؟

 آدو ٍای ِسادٌ

 سادٌ ًٍ عاشق ىی شّند،

 سادٌ صبّری ىی کنند،

 سادٌ عشق ىی ِرزند،

 سادٌ ىی ىانند؛

 .اىا َسخت دل ىی کنند

 آن ِقت کُ دل ىی کنند

 .جان ىی دٍند

 سخت ىی شکنند،

 .سخت فراىّش ىی کنند

 آدو ٍای ِسادٌ

*** 

 .تّ بيّن این جا، ىن خّدو اینا رِ پخش ىی کنً- 

ُ  آراىی زىزىُ کردو چَارزانّ رِی آراىگاٌ ابدیش . ىينّن شدو کُ تنَاىّن گذاشت. باش
با دمی گرفتُ دست رِی سنگ . نشستً کُ حاال با یک سنگ سیاٌ سادٌ تزئین شدٌ بّد

ُ ش رِ پاک کردو ُ ی سنگ، . سردش کشیدو ِ آٍستُ خاک ٍای گرفت با دیدن نّشت
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فقط فاىیه ِ تاریخ فّتش رِ بزرگ حکاکی کردٌ بّدن؛ بدِن ٍیچ شعر یا . بغضً ترکید
ُ ای ُ قدر غریب!...حتی اسً کّچک...نّشت  .چ

ٌ ت ًٍ برنداشتن؟...آٌ کشیدو  !پدر دست از ىرد

نيی خّاستً بُ این فکرکنً این نفرت کار کی ىی تّنست باشُ کُ بدِن ٍّیتی یا حتی 
ُ ش رِ خامی کردٌ؛ فقط شرىندٌ شدو از این کُ خّدو اقداىی  یادی با یک ىتن سادٌ کین

 .برای سنگش نکردٌ بّدو

 :پربغض گفتً

 .ىنّ ببخش پدر- 

بعِد چَه رِز تازٌ طاقت دیدنش رِ پیدا کردٌ . چَه رِز گذشت. اىرِز چَنيش بّد
 ...بّدو، اِن ًٍ زیر خرِار ٍا خاک

ٌ ی یک دنیا ازش گالیُ داشتً نيی دِنستً از کجا شرِع کنً . صداو رِ ىی شنید؟ بُ انداز
 .زىانی کُ باید ىی شناختيش تنَاو گذاشت. تا بی ىعرفتیش رِ بَش جابت کنً

. ٍنّز ًٍ باِرو نيی شد بُ این سرعت چَه رِز از اجرای ىن بُ ِصیتش گذشتُ بّد
چَه رِز با گذشت اتفاقات تنخ ِ شیرین رسیدو بُ جایی کُ این بار بدِن ىزاحيتی، با 

بدِن ...این بار تنَای تنَا بّدو. خیال راحت ىی تّنستً گریُ کنً ِ براش عزاداری کنً
 .آدو ٍایی کُ حتی یادشّن نيی اِىد چَه رِز پیش یک نفر از رِی زىین کً شد

ٌ ٍایی کُ در این چَه رِز بًَ تحيیه کردٌ بّد گفتً از ...شرِع کردو بُ گالیُ، بُ شکّ
ُ چیز از اِمین رِز رفتنً بُ عيارت تا عادت بُ زندگی کُ باید ىی ىّندو تا بُ اخرش ... ٍي

 .برسً
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ُ ی گذشتُ کُ دیگُ دست از عادت برداشتُ بّدو ِ  این قدر گفتً تا رسیدو بُ دٍِفت
 .رِزٍاو رِ طّر دیگُ بُ اىید شب سپری ىی کردو

عادت براو شدٌ بّد شب ٍایی کُ . دیگُ عادت، حکً رِزٍای نحس پیش رِو نبّد
ٌ ىّن کنار ًٍ باشیً ىن حرف . ىنتظر یکی بنشینً تا دو دىای صبح تّ خنّت دِنفر

ىی زدو ِ تصّیرش رِ رِی بّو دل ىی کشیدو ِ اِن با نگاٍش دمبری ىی کرد ِ با گفتن 
 .یک جينُ دل ِ دینً رِ ىی برد

ُ ٍا رِ دِ  عادت شب ٍایی بّد کُ بُ سرىّن ىی زد تا صبح تّ ٍّای سرد پاییزٌ، کّچ
ُ ی . نفری گز کنیً یا دِبارٌ با ىّتّر فارغ از دنیا تّ خیابان ٍا ِیراژ بریً آخر ٍي

ُ ٍا ُ ی خیابان ٍا بُ اِ ِ عطرش ختً ىی شد...کّچ ىن جان ىی دادو برای . انتَای ٍي
 .ىردی کُ ٍربار با بّدنش خندٌ رِی مب ٍاو ِ آراىش بُ قنبً ىنتقه ىی کرد

ُ ی پدر تا آشناییً با فرزاد بُ آیال ِ کاٌِ  ُ چیز رِ ىّ بُ ىّ از نقش بعد از اِن رِزی کُ ٍي
ُ چیز بارو سبک . از فکر ٍایی کُ کابّس ٍر شبً بّد...گفتً، خیامً راحت شدٌ بّد؛ از ٍي

ُ ٍایی کُ یقین داشتً برای فَيیدن بیشتر کيکً ىی کنن آیال . شدٌ بّد از گفتن، ناگفت
بعِد شنیدن تياو حرف ٍاو از خّشحامی؛ از بُ فکر بّدن پدر برای اذیت نشدنً اشک 

ُ ی خّدش از حسادت بّد ُ ای کُ ٍیچ ِقت ...ریخت؛ اشکی کُ بُ گفت از ىحبت پدران
. کاٌِ اىا تنَا عکس امعينش بعد شنیدن ىاجرای بین ىن ِ فرزاد بّد. نداشت

ٌ ای گفت  ً ٍاش درخشید، با محن ىّذیانُ ِ شیطّن شد « این رابطُ رِ اداىُ بدٌ»چش
 .ِ تاکید ًٍ کرد بدِن فرزاد جایی نرو

ٌ ای بُ گنبرگ  ٍردِ قّل دادن کيکً کنن ِ عجیب بعِد خامی شدن ذٍنً، فرصت دِبار
ٌ ی ِجّدو دادو . شدٌ بّدو گنبرگ؛ اىا با نقاب ىَرِ...گنبرگی کُ پر از حس بّد. گيشد

ُ گیر تُ باغ یک دفعُ سرذِق اِىدٌ باشُ پاپیچ باجی . ٍيُ تعجب کردٌ بّدن دختر گّش
کناِر ىیکائیه باغبّنی ىی کردو ِ برای ...ىی شدو تا ىحه تَيینُ کنارش آشپزی کنً
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. ٍرکاری رِ با انرژی ناآشنایی انجاو ىی دادو. دخترٍا ًٍ ىشغّل شال گردن بافتن بّدو
درست ىحه یک کدبانّی زندٌ کُ با ذِق ِ شّق، شب بُ شب از کارٍایی کُ ىی کرد بُ 

ٍيسرش ىی گفت ِ ٍيسرش ًٍ با ىحبت ٍا ِ تعریف ٍای بی دریغش ِجّد ِ ارزشش 
حکایت ىن ِ فرزاد ًٍ ٍيین بّد، بُ طّری کُ تياو ٍنرٍای این چند . رِ بیشتر ىی کرد

ُ و ىًَ شدٌ بّد ُ ی خینی از زن ٍایی کُ پّسیدٌ ىی شدن زیر . سامً ِاس حکایت نداشت
ٌ ای ىحبت ِ ارزش ِجّدی کُ با یک تشکِر نشدٌ، دِبارٌ رِز بعد  ُ داری بدِن ذر بار خان

ُ ای کُ خینی از ىردٍا عین ىرد بّدن، ناىردی ىی کردن درحق . رِ تکرار ىی کردن فنسف
زنانی کُ گٍّر ِ آراىش زندگیشّن بّدن؛ اىا حاال ىن ىردی رِ داشتً کُ ِقتی صداش 

 .بً ىی شد دست ِ دمً ىی مرزید

بی خیال ٍيُ چیز شدٌ . دیگُ فراىّش کردٌ بّدو دنبال رِد پایی از گذشتُ باید بگردو
 .بّدو ِ از تُ دل ایيان داشتً بُ ىّقع ٍيُ چیز رِ ىی فَيً

فقط . ىَرِیی شدٌ بّدو کُ با ٍر بار صدا زدن اسيش قندی بّد کُ تّ دمش آب ىی شد
ُ شياری ىی کردو برای شنیدن اسيً از زبان یک صدای بً شدٌ شب رِ دِست . جانی

ُ ی ...داشتً برای رسیدن بُ اِنی کُ شدٌ بّد تنَا ٍيدو زندگیً تنَا ٍيدو این الن
 .ِیرانً

ُ و رسیدگی بُ ٍرىز ِ ٍنيا با ىن بّد ُ ی رِزان ٍنيایی کُ بعد از اِن رِز . طبق ِظیف
چند بار ىستقیً بَش اشارٌ کردو ىن ٍيُ چیز رِ پیشت اعتراف کردو؛ اىا اِن ٍر بار با 

بعد از . گیجی نگاًٍ ىی کرد بُ طّری کُ پشیيان ىی شدو از این کُ حرفی بَش زدو
 .اِن رِز دیگُ اذیتً نيی کرد؛ بیشتر بُ حرف ٍاو گّش ىی داد

ىن ًٍ بی پرِا از این کُ ٍیچی نيی فَيُ ٍر رِز صبح طّىاری از حرف ٍا ِ خّش 
ُ ش تعریف ىی کردو اِن ًٍ فقط . گذرِنی ٍایی کُ شب گذشتُ با فرزاد داشتیً رِ ِاس

 .نگاٍی کُ پر از حرف بّد...تّ سکّت نگاًٍ ىی کرد
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ً ٍاو رِز بُ رِز غّغا ىی کنُ ِقتی ىستقیً تّ . ٍرىز ًٍ فَيیدٌ بّد درخشش چش
ً ٍاو نگاٌ ىی کرد ِ جدی ىی گفت  . سرتا پا سرخ ىی شدو« ىّاظب دمت باش»چش

ىی فَيیدو ىنظّرش بُ فرزادیُ کُ گاٍی زیرآبش رِ ىی زد تا ىن دمچرکی بشً؛ اىا ىن 
 .بّدو ِ یک دل کّر

ٍيان ىَرِیی بّد کُ از ىَيانی ٍا ِ خّش گذرِنی ٍاش بُ . ىَرِ ًٍ تغییر نکردٌ بّد
ُ دست آِردن دل  ٍیچ عنّان نيی گذشت؛ اىا این ِسط بُ طرز عجیبی ًٍ سعی بر ب

. صبح بُ صبح برعکس رِزٍای قبه، ٍرىز رِ عاشقانُ ٍيراٍی ىی کرد. ٍرىز داشت
اخالقش عّض شدٌ بّد ِ این چیزی بّد کُ ىن رِ نگران کردٌ بّد ِ ٍرىز رِ اىیدِار ِ 

 .پایبند بُ زندگیش

ىی ترسیدو . ىن فقط در این یک ىاٌ یاد گرفتُ بّدو زندگی بدِن اِ ىعنی نداشت
تیيّرخانی کُ شدید . رِزی برسُ کُ بفَيُ با دشين خّنی تیيّرخان ًٍ صحبت شدٌ

تیيّرخانی کُ کياکان ىن رِ ازش فراری ىی دادن تا ىبادا بفَيُ . رِش تعصب داشت
ٌ ش ِارد عيارت شدٌ ُ ای بی اجاز دیگُ کنجکاِی ًٍ نسبت بَش انجاو . نّن خّر اضاف

ُ ی عنی چپ ىتّقف شدٌ بّدو کُ . نيی دادو خّدو رِ زدٌ بّدو بُ بی خیامی ِ تّ کّچ
 .عجیب ًٍ تّش خّش ىی گذشت

پر از حسایی کُ ىحيد با . پر از حس تازگی ِ شّر. دمً این شب ٍا پر از غّغا بّد
ىن کناِر فرزاد باِر کردٌ بّدو دختر زیبارِ ِ . حرف ٍاش ِ نگاٍش ذرٌ ذرٌ ازو گرفت

. ِجّدو با ارزش...اعتياد بُ نفسً از بّدن در کنارش چند برابر شدٌ بّد. ىفیدی ٍستً
با نصیحت ٍایی کُ گَگاٍی . حاال دِست داشتً دنیای اطراف رِ بیشتر ببینً ِ بشناسً

فرزاد گاٍی برای ىن پدر ىی شد، گاٍی برادر، گاٍی . بًَ گّشزد ىی کرد بزرگً کردٌ بّد
ًٍ... 
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ُ ی زیر مبی فرستادو ِ بنند شدو ٍيُ چیز رِ بَش گفتً ِ برای . با زدن سنگ ریزی فاتح
ُ ی ىسیر ِ فَيیدن خینی چیزٍا کيک خّاستً  .اداى

 .آرزِیی کُ از صيیً قنب دِست داشتً برآِردٌ بشُ؛ بُ زبان اِردو

 .بدِن عذابی...خّب بخّابی پدر- 

ُ ی اینین رِ گرفتً ِ ٍيراٌ خّدو بیرِن بردو ُ ی کامسک با قفه کردن درب آراىگاٌ، . دست
تنَا کسی کُ اىرِز رِ . بُ طرف عاطفُ کُ حنّا بین جيعیت پخش ىی کرد حرکت کردو

خّدش تنَا حنّا درست کردٌ بّد ِ طبق ٍياٍنگی کُ با ًٍ داشتیً برای ...یادش بّد
پارسا ًٍ قّل دادٌ بّد بعد از بستن آىّزشگاٌ . گرفتن ىراسً چَنً بُ این جا اِىدیً

ُ ىّن باشُ  .پیشيّن بیاد تا جزِی از ىراسً غریبان

 .عاطفُ با دیدن ىا سریع بُ سيتيّن پا تند کرد

ُ ی کامسکُ عّض کرد ِ ٍردِ بی حرف کنار ًٍ عرض  ٌ ی حنّا رِ با دست دیس خامی شد
یک جادٌ آسفامت . جادٌ خاکی رِ در پیش گرفتیً تا بُ ىسیر تردد ىاشین ٍا برسیً

ٌ ی بیابان ىانندی کُ انتَاش بُ قبرستان سرسبزی ختً ىی شد تقریبا تعداد . شد
ُ خاطِر ٍيین تا نزدیک خیابان اصنی شرِع بُ قدو زدنی کردیً کُ  ىاشین ٍا کً بّد؛ ب

 .شدیدًا بَش نیاز داشتً

ُ ای رِ بُ ىن گفت  :نگاٍی بُ آینین غرق خّاب کرد ِ با مبخند نصفُ نیي

 .تا ٍيُ چیزِ بَش بگی...کاش اىرِز بُ فرزاد ىی گفتی بیاد- 

از صداش بُ خّدو اِىدو ِ دست از گیج ِ ىنگی کُ با دیدن پدر بًَ دست دادٌ بّد 
. دست رِی صّرت خیسً کشیدو ِ ردٍای باقی ىاندٌ رِ پاک کردو...خارج شدو

ُ ش رِ یک بار دیگُ برای خّدو تکرار کردو  !بُ فرزاد بگً؟...جين



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  623  

 .چشيی تّ کاسُ چرخّندو

ُ چیزِ بگً فراری ىیشُ-   .اِنً بااخالق ىزخرفی کُ اِن دارٌ...بُ ٍيین زِدی بخّاو ٍي

. احتياالً یاد تعریف ٍاو از عصبانیت ٍا یا جدی بّدن فرزاد افتادٌ بّد. با صدا خندید
 .عصبانیت ٍایی کُ برای ىن نبّد؛ اىا بُ شدت ازش ىی ترسیدو

 .بَش بگّ شاید کيکت کرد! خستُ نشدی تّ اِن مّنُ سگ؟- 

 .اِل ىطيئن بشً دِستً دارٌ، بعد بَش ىیگً...بذار کً کً- 

عاطفُ پی بُ حامت درِنیً برد . سرخ شدٌ، قنبً نبض گرفت« دِستً دارٌ»حتی از بیان 
 :کُ ناخّدآگاٌ با اخً ظریفی گفت

بُ این فکر کردی اگر عاشقش بشی . پارسا شدید پیگیر کاراتُ؛ نباید دست دست کنی- 
 ...تّ ىی خّای ىحه ىحـ...دل کندن ازش سختُ؟ اِن ىّقع ٍيُ چیزِ ىی بازی گنبرگ

ىن کاىالً . نيی خّاستً حرفی از گذشتُ زدٌ بشُ. بالفاصنُ جدی ىیان کالىش پریدو
 .ىحيد ناىی رِ فراىّش ِ از زندگیً خط زدٌ بّدو

اگر بيّنً دیر یا زِد تیيّرخان ىی فَيُ، اِن ِقت باید تّ ...ىن نيی تّنً بيّنً این جا- 
 .زندان ببینيش

... - 

ُ خاطِر آتش سّزی کارخّنُ یا ٍيسری ٍرىز از ىَرِ بگذرٌ؛ ِمی صددرصد ىن -  شاید ب
ُ ی زندِنُ  .جاو گّش

ُ ای یکَّ با ٍیجان گفت  :کيی فکر کرد ِ با جرق

 .اگر یُ نقطُ ضعفی ازش پیدا کنی شاید بتّنیً ازش استفادٌ کنیً- 
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بُ نظرت این فکر بُ ذٍن خینیا ! این ىرد چُ نقطُ ضعفی ىی تّنُ داشتُ باشُ؟- 
 یا پدرو کُ پسِر دِستش بّد؟...نرسیدٌ

ُ ی آینین رِ . نااىید نفسش رِ بیرِن فرستاد ٍيین طّر کُ خً ىی شد تا پتّی کنار رفت
 :درست کنُ پرسید

 فکر ىی کنی فرزاد ىی تّنُ کيکت کنُ؟ یا اِن دِ نفری کُ گفتی؟- 

ً ٍاو جان گرفت ً ٍای فرزاد ىقابه چش  :با کيی تردید زىزىُ کردو. چش

ُ ی تیيّرخانُ! چرا باید کيکً کنُ؟-  ٍر ىّقع ...جّنش بُ جّن رئیسش بندٌ...اِن نّچ
ٍيیشُ ... دِ سُ باری ًٍ دعّاو کردٌ ِ بًَ ىشکّک شدٌ...اسيشّ ىیارو عصبی ىیشُ

 .«باید ِجّد تیيّرخانّ تّ زندگی قبّل کنی»ًٍ ِرد زبّنشُ 

 .عاطفُ ىتعجب بُ سيتً چرخید

ُ خاطِر ٍيین ىی ترسی ٍيُ چیزِ بَش بگی؟-   !ب

فقط شنیدٌ بّد؛ ِقتی فرزاد خشيگین ىیشُ چُ بر سر ... نيی دید. فقط نگاٌ دزدیدو
ٌ ی ىن ىیاد ٌ ای بّد کُ ىی رفتن...دست ِ پای بیچار ُ ای . ِیبر قنبً کُ از ِحشت گّش

 .جیغ زنان ىچامُ ىی شد

 ...اخالقش...اصالً بگّ ببینً حست نسبت بَش چیُ؟ چُ جّر آدىیُ؟ رفتارش- 

 .بی اختیار برای بررسی ِ ىرِر اخً کردو

رِز اِمی کُ دیدىش قدرت فکر کردن رِی ظاٍر یا اخالقش ...خب ىی دِنی عاطفُ- 
تّ ...فقط یُ غّمی بّد کُ سرتاپا ىشکی پّش پشت بُ ىن سیگار دِد ىی کرد...نداشتً

شرایط ىن خینی ِحشتناک بُ نظر ىی رسید، بُ خصّص این کُ با شکستن بّو خینی 
 ...ِقتی تّ آغّشش بّدو...فرز ِ سریع با یُ حرکت گرفتً
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 .از یادآِریش قرىز شدٌ، حرفً رِ خّردو

کنار ًٍ شاو خّردیً ِ بدِن این کُ بخّاو ...شاید اِن ىّقع تّنستً کيی بشناسيش- 
ازش قّل گرفتً بُ رئیسش ...ٍیچی بًَ نگفت...از صدای جیغای ٍنيا بَش پناٌ بردو

 .عصبی بّد ِ ناراحت؛ اىا در برابر ىن از ٍيّن شب کّتاٌ اِىد...در ىّرد ىن چیزی نگُ

... - 

خشک، سرد ...فَيیدو با ٍيُ طّری رفتار ىی کنُ کُ با ىن نيی کنُ...کً کً شناختيش- 
ٍيُ چیزِ با رفتار آراو ِ جدیش کنترل ...با اعتياد بُ نفس باال ِ خینی پرغرِر...ِ جدی
ُ ای بشنّنُ...ىی کنُ ُ ای دارٌ بدِن تّقع، دِست ندارٌ ن حرف حرف ...ِقتی یُ خّاست

 .خّدش باید باشُ

 .گفتن این ىّرد از دید ىن شرو آِر بّد...پّفی کشیدو

بدِن سالو ِ تشکری قطع ...خینی بی ادبانُ با ىخاطب پشت تنفن صحبت ىی کنُ- 
ُ خاطِر ٍيین ...ىی کنُ خّدش کُ ىیگُ نيی خّاد نُ ِقت خّدش رِ بگیرٌ، نُ بقیُ رِ؛ ب

کّتاٌ صحبت ىی کنُ؛ اىا ىن ىی دِنً از سر خّدبینی ِ بی اٍيیت بّدن دیگران این کارِ 
 .نيی خّاد رِ بُ کسی بدٌ...ىی کنُ

 .مب گزیدو

جّاب یُ پیاو ...سرد ِ خّنسرد؛ گاٍی زیادی جدی...اِایه با ىنً این طّری بّد- 
ٌ ىّ نيی داد یا مبخندی بًَ نيی زد؛ فقط پّزخند  ...اىا بعد...ساد

. نيی دِنستً دقیق بگً از ٍيان شبی کُ بیَّش بّدو رفتارش نسبت بًَ نرو تر شد
 .ىی ترسیدو عاطفُ شک یا فکر ِ خیال ٍای ناخّشایندی در ىّردو بکنُ
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ُ قدر فرق کردٌ-  ىحبتش چند برابر ...با این کُ ٍنّزو کً حرفُ؛ اىا ىی فَيً نگاٍش چ
ِقتی باًٍ بیرِن ىیریً، کسی چپ نگاو ...ٍّاىّ ٍيُ جا دارٌ...محنش گرو شدٌ...شدٌ

ٍرجا ىیریً اِل در ىاشینّ ِاسُ ىن باز ىی کنُ یا ىی ذارٌ اِل ...کنُ ِاکنش نشّن ىیدٌ
 ...ىن ِارد بشً

 .دمً تنگ شد...مبخند زدو

 ...درست ىحه یُ ىنکُ یا یُ شیء با ارزش کُ شکستنی حساب ىیشُ- 

 .چشيی چرخّندو ِ دستی بُ تيسخر تّ ٍّا تکان دادو

ُ ی بی ىّش ىی ذارٌ-   .امبتُ قبه از اِن کالٌ شاپّیی کُ رِ کن

ٌ ی زیباش گرو . ٍردِ با این جينُ با صدای بنند خندیدیً از تصّر جذابیت ِ نگاٌ برند
ٌ و بند اِىد. شدو ٌ ی . بی اختیار خند نيی دِنستً بُ عاطفُ صراحتًا در ىّرد ظاٍر ِ چَر

یک حس زیرپّستی ِ ىزاحً تّ ِجّدو جریان داشت کُ دِست . بی نقصش حرفی بزنً
 !داشت این جذابیت فقط ىختص بُ خّدش باشُ

ٌ و؛  ٌ ش کنج مبً نشست ِ سکّت یک بار عاطفُ از این مبخند شیرینی کُ از یادآِری چَر
 :شیطنتش گه کرد ِ با محن بسی بّدار گفت

 !داشتی ىی گفتی؟...خب- 

ٌ ی بی انتَا اداىُ دادو  :نفس عيیقی کشیدٌ، خیرٌ بُ جاد

ِقتی صداشّ برای کسی بنند ىی کنُ با تياو ترسی کُ ازش اِن محظُ دارو، بازو ىن - 
ِقتی بی حّصنُ ِ خستُ بُ کنبُ ىیاد دمً خینی ىیگیرٌ؛ ٍرکاری ىی کنً . آرِىش ىیکنً

گاٍی غر ىی زنُ از این کُ . تا دِبارٌ نگاٍش بُ ىن شیرین بشُ ِ خستگیشّ از یاد ببرٌ
ُ ش حرف بزنً چند باری کُ با ًٍ بیرِن رفتیً . پرحرفً؛ اىا ىی دِنً دِست دارٌ ِاس
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نگاٌ دخترایی کُ اطرافيّن بّدن رِ نسبت بَش حس ىی کردو؛ خّدىّ ىی زدو بُ 
بی تفاِتی تا راحت باشُ؛ اىا اِن بی اٍيیت ِ جدی تر گرو صحبت با ىن ىی شد تا 

فقط ِقتی صحبت از تیيّرخان ىیشُ خینی ِحشتناک تر ...بفَيً ىن باید کنارش باشً
تعصب دارٌ ...از خشً قرىز ِ بُ نفس نفس ىیفتُ...از اِنی کُ فکرشّ ىی کردو ىیشُ

 .ىی خّاد زِرو کنُ ىنً اِن ىرد معنتی سنگدمّ دِست داشتُ باشً...رِش

 .اٍی کشیدو

 .ٍيُ چیزش خّبُ؛ فقط این پارادِکسی کُ بین رفتاراش ىی بینً نگرانً ىی کنُ- 

عاطفُ بی تفاِت دستی بُ ىعنی برِ بابا تکان داد ِ با محنی شبیُ بُ خّدو نااىید ِ 
 .گریان اداو رِ درآِرد

 !دقیقًا چُ پارادِکسی- 

... - 

ُ ی دخترای اطرافش ...صبرکن ببینً-  نکنُ تّ آدىی ىی خّای ىحه ىحيد کُ با ٍي
س بزنُ االا تّ؟ یا ىی خّای ىحه اِن خّب خردت کنُ ِ ىداو ازت ایراد بگیرٌ؟ یا *ا*ل

 ...ىی خّای ىحه اِن بی دست ِ پا باشُ ِ فقط حرف حرف ىادر

دستً رِ بُ سرعت باال . نيی خّاستً حرف گذشتُ پیش بیاد. کيی آرزدٌ خاطر شدو
 .گرفتً تا بیشتر از این، حسن ٍای ناىزد قبنیً رِ یاداِری نکنُ

حاال ...نيی خّاىً دیگُ اداىُ بدی...از ٍیچ محاظ...نُ، فرزاد قابه ىقایسُ با اِن نیست- 
ُ قدر اِن زىان بچُ ِ خاو بّدو کُ بَش اجازٌ ىی دادو ٍرطّر کُ دِست  ىی فَيً چ

 .دارٌ باٍاو رفتار کنُ
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خّدو ًٍ گاٍی دمً برای اِن گنبرگ عاشق احيق خینی . نگاٍش ىتاسف ِ دمسّز شد
 .جدی شد. ىی سّخت

 .ىطيئنً... اِن دِِست دارٌ گنبرگ- 

... - 

ٍيین کُ فقط بُ تّ ...بَا دادنش بُ تّ از رِی دِست داشتنُ...اِن ىرد عاشقت شدٌ- 
 ...باید زِدتر ىی فَيیدی! اٍيیت ىیدٌ، با تّ محنش گرىُ

ُ قدر دِست داشتً حرف ٍاش رِ باِر کنً. سری بُ نفی تکان دادو  .چ

ُ خاطِر ٍيین...بچُ حسابً ىی کنُ...اِن فکر ىی کنُ ىن ًٍ سن ِ ساالی فریباو-   ...ب

ُ خاطِر کً سن ...نُ گنبرگ، خّدت ىیگی از اِل این جّری نبّدٌ-  پس دمینی ندارٌ ب
 ...اِنً کً کً عاشق تّ شدٌ؛ ىحه تّ...بّدنت بَت بَا بدٌ ِ ىحبت کنُ

ً ٍای گرد شدٌ ایستادیً! عاشقش شدو  .با این حرف ٍردِ بُ یک بارٌ ترسیدٌ، با چش

دست ٍاش رِ دِ طرف بازٍِاو گذاشت ِ کيی بُ جنّ . عاطفُ بدتر از ىن رنگش پرید
 :ىستقیً خیرٌ بُ ىن ِحشت زدٌ گفت. خً شد

تّ نباید این جا بيّنی ...ٍر حسی داری جنّشّ بگیر...نباید بذاری اتفاقی بینتّن بیفتُ- 
 ...گنبرگ

 :ىکخ کردو با تردید ِ مرزش صدای بغض داری گفتً

 .ىی دِنً باید برو... نيی ذارو- 

ُ ش نکن-  ُ ت راش ندٌ...اِنً آدىُ، ِابست اگر بخّای با این احساس ...از اىشب مّن
ُ و  .اداىُ بدی دِ رِز دیگُ ىیای ىیگی عاطفُ حاىن
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ٍرچند عاطفُ ٍيیشُ . تا کجاٍا پیش ىی رفت. مب گزیدو! تّ کنبُ راٍش ندو
 !حدس ٍای درست ىی زد

ٌ و رسّاو نکنُ  .سعی کردو محنً ىطيئن ِ جدی باشُ، بُ طّری کُ دست ِ دل سرید

ُ چیز ٍست عاطفُ-   .با رفتنً اِنً فراىّشً ىی کنُ... حّاسً بُ ٍي

 .مبخند تنخی چاشنی مب ٍای خّش فرىش شد

 .اىیدِارو- 

عصبی دستش رِ پس زدو ِ برای اِمین ىاشین . تقریبا بُ خیابان اصنی رسیدٌ بّدیً
 .دست بنند کردو

ىن ٍنّز نسبت بُ . خدا ىی دِنُ تّ دمً با گفتن ٍيین یک جينُ چُ غّغایی بُ پا شد
 .حسً بیگانُ بّدو، ِای بُ حامی کُ زىان رفتن سر ىی رسید

*** 

بُ . نيی دِنً چرا دِست نداشتً زىان رفتن برسُ. تا عصر خّدىّن رِ ىشغّل کردیً
تاکیدش . «تا شب نيی خّاد برگردو»خصّص این کُ فرزاد سر ظَر تياس گرفت ِ گفت 

تُ دمً ىی دِنستً قرارٌ اتفاقی بیفتُ کُ خّشایند ٍیچ کس . بر ىّندنً بیشتر نگرانً کرد
 .نیست

ٌ ىّن اضافُ شد پارسایی کُ بعد از اِن رِزی کُ . پارسا ًٍ برای نَار بُ جيع سُ نفر
ً ٍاو نگاٌ ىی کرد ىی دِنستً . ٍرىز از تّ بازداشتگاٌ بیرِن آِردٌ بّدش، کيتر تّ چش

ُ دار شدٌ از این کُ نتّنستُ کيکی بَيّن بکنُ؛ اىا ٍنّز ًٍ برای ىن ِ  غرِرش جریح
از کارٍایی کُ این ىدت برای ىَاجرتً انجاو دادٌ بّد . عاطفُ ىحترو ِ قابه اعتياد بّد

ىی گفت؛ این کُ پدر تقریبا کارٍا رِ انجاو دادٌ ِ فقط ىنتظر ِیزای تحصینیً باید بيّنً 
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دِست . از گفتنش ًٍ دمً گرفت؛ اىا گریزی جز رفتن نبّد. تا ٍر چُ زِدتر راٍی بشً
ٌ ی زندگیً بُ ًٍ بریزٌ . نداشتً این جا باشً ِ با فَيیدن گذشتُ تياو تصّراتً از اسطّر

بُ قّل آیال تنَا کسی . ترجیح ىی دادو فرار کنً ِ گذشتُ رِ ِاگذارکنً بُ آدو ٍای گذشتُ
 .کُ زخيی نشدٌ بّد ىن بّدو ِ بُ ٍیچ عنّان قصد زخيی شدن ًٍ نداشتً

*** 

بدِن این کُ خبر . بیش از این نيی تّنستً طاقت بیارو. ساعت چَار زىان رفتنً رسید
ُ ای بُ آینین، بیرِن زدو ِ با دربستی خّدو  بدو ِ از خّاب ظَر بیدارشّن کنً با بـ ـّس

 .رِ بُ عيارت رسّندو

صدای ریيِّت درب . برعکس رِزٍای دیگُ، ٍر چی زنگ ىی زدو کسی در رِ باز نيی کرد
ِِ عيارت، باعخ شد بُ سيت درب بزرگ تغییر ىسیر بدو . رِبرِش ایستادو. ىاشین ر

ٌ ی پریشان فرزاد رِ ِاضح تر  ٍيین طّر کُ درب از دِ طرف باز ىی شد ىاشین ِ چَر
سرش . حّاسش بُ ىن نبّد. ىقابه کاپّت ىاشین ایستادو. درب کاىالً باز شد. ىی دیدو

ً ٍاش بًَ افتاد. پایین بّد  .ٍيین کُ قصد چرخّندن فرىان رِ داشت چش

ُ ای چشً تّ چشً ًٍ ىتعجب خیرٌ شدیً ىن از بّدن اِن در . ٍردِ از دیدن ًٍ محظ
 !این ساعت؛ ِ اِن از برگشتن ىن

 .کالفُ ِ خستُ بّد. پّفی کشیدٌ نگاٍش رِ گرفت

 .اخً داشت. شیشُ رِ پایین داد. آٍستُ بُ طرفش قدو برداشتً

 ىگُ نگفتً ىرخصی اىرِز؟ نباید یُ بار بُ حرفً گّش بدی؟- 

تا نّک زبانً اِىد بگً دمً طاقت نیاِرد؛ اىا با ىن ىن ِ بی طاقتی یک چشيً بُ عيارت 
 :گفتً
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 .یکً حامً خّب نبّد زِد برگشتً- 

 .بُ آنی ىشکّک سرتاپاو رِ برانداز کرد

 !چیکارتُ؟ بُ ظاٍر کُ خّبی- 

ُ ش رِ برای ىچ گیری ِ رِ کردن درِغی بُ کار ىی گرفت! خدای ىن بعد . تياو تّج
 !عاطفُ دو از دِست داشتن ًٍ ىی زد

 .دستی بُ سرو کشید

 .سرو درد ىی کنُ- 

ً ٍاو پی بُ درستی کالىً ببرٌ  .چشً ریزکرد تا از چش

 کجای سرت درد ىی کنُ؟- 

 ...اِِو- 

 .دقیقًا چی بگً ِقتی خّدش یک پا ىختصص انّاع سردردٍا بّد

بدِن تّجُ بُ اسً ىخاطب . زنگ گّشیش نذاشت بیشتر از این سّال پیچً کنُ
 :ریجکت کرد ِ رِ بُ ىن تاکیدی گفت

 .االنً نرِ عيارت، برِ یک راست کنبُ...شب آىادٌ باش ىی برىت دکتر- 

 .شيردٌ شيردٌ اضافُ کرد

 !فَيیدی ىَرِ- 

ٌ و رِ چند برابر ىی کرد  .بدتر با این اصرارش دمشّر

ُ ای»سری تکان دادو کُ با  ُ ای گاز رِ گرفتُ ىحّ شد« خّب  .بُ جانی
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 .پشت سرش با صدایی بً ِ خش دار اداش رِ درآِردو تا بنکُ دمً کيی خنک بشُ

 برِ کنبُ...فَيیدی ىَرِ- 

 :صّرتً رِ کج ِ ىعّج کردٌ، با زبانی تا حنقً بیرِن زدٌ بنند گفتً

ٌ ی خّدخّاٌ، ىن غنط بکنً عاشق تّ بشً...فکرکردٌ کی ٍست-   .پسر 

ٌ ای راًٍ رِ بُ سيت عيارت کج کردو  .با زبان درازی دِبار

ٌ ی  با بادی کُ ىی ِزید درخت ٍا بیشتر از سرىا بُ ًٍ ىی پیچیدن ِ برگ ٍای خشک شد
. ٍّا تقریبًا نیيُ تاریک بّد. نارنجی با رقصی در ٍّا رِی زىین نیيُ بیَّش ىی ریختن

باز ًٍ تاریکی ِ رعب ِ ِحشِت باغ، دمَرٌ ِ نگرانیً رِ بیشتر کرد، بُ طّری کُ ىن ًٍ 
ُ ی درخت دمً بُ ًٍ ىی پیچید بی اختیار قدو ٍاو رِ بُ سيت عيارت تند . با ٍر شاخ

 .کردو

ِِ ِرِدی گذشتً. درب چّبی عيارت نیيُ باز بّد . آٍستُ پا بُ داخه گذاشتً ِ از راٍر
ٌ و تياو شد ٍر آن ىنتظر ! ىنتظر دیدن خّد اتفاق یا شنیدن خبر ناگّاری شدو...دمَر

ُ رِ بشً تياو شجاعتً رِ جيع کردو تا با دیدنش ٍيُ چیز رِ . بّدو تا با تیيّرخان رِب
 ...بگً؛ اىا

اىا با شنیدن صدای گریُ ِ جیغ ٍای پرامتياسی کُ تّ که عيارت ىی پیچید ِ دیدن 
ُ رِ پاٍاو بی جان شدٌ ىتّقف شد ُ ی رِب ٌ ی ٍرکداو . صحن ُ ای گیج ِ ىات بُ چَر محظ
ُ ای ایستادٌ بّدن نگاٌ کردو جیغ ِ . تّان مب از مب باز کردن نداشتً. از دخترٍا کُ گّش

ُ ی . دادی بّد کُ با صدای گریُ زاری دخترٍا ىخنّط شدٌ بّد ٌ ٍا یا صحن شبیُ شکنجگا
 .جنگ کُ زنان باالی سر ىردگان شیّن سر ىی دادن
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ُ ای جيع شد ً ٍاو از ترس...قنبً ندِنستُ عزا گرفتُ گّش از ِحشت چیزی کُ ...چش
ٌ ای». حتی دیدن ِ شنیدنش ًٍ سخت بّد بی اختیار بارید بُ ٍر جان کندنی « چی شد

 .بّد فریاد زدو

سرٍا بُ طرفً چرخید ِ بُ آنی با دیدنً رنگ ٍر سُ دختر ِ باجی کُ رِی پنُ آخر 
 .باجی رِی پای دردىندش زد ِ دِبارٌ بنند گریُ از سر گرفت. نشستُ بّد پرید

ً زىان شد با . ٍيُ نگاٌ دزدیدن ِ اشک ریختن ٌ و رِ حرکتی دادو کُ ٍ تن سست شد
ٌ ی . شنیدن صدای امتياس جیغ ىانندی کُ تکرار شد این بار نگاٌ ىاتً، ِحشت زدٌ خیر

 .طبقُ باال شد

 .ٍيسرش رِ صدا ىی زد...بُ تياو ائيُ...قسً ىی داد بُ تياو ىقدسات

 !ىن این صدا رِ ىی شناختً

ٌ ی گرفتُ شدٌ از رِی ناباِری از نظر گذرِندو  .تک تک دخترٍا رِ با حنجر

ُ ش بیشتر شد بُ سيتً قدو برداشت تا بُ آغّش ...فریبا از این شّک ىن شدت گری
 .بکشً

ٌ و رِ کشیدو ِ بُ کناری  چند قدو نگذشتُ کُ با جیغ آخر، بُ سرعت پاٍای سنگین شد
ُ ٍا دِیدو ُ ی جنّن آىیزی بّد بُ . پرتش کردو ِ بُ سيت راٌ پن ىیان دِیدنً کُ محظ

سيتً ٍجّو آِردن تا ىانعً بشن؛ اىا با تياو قّا ٍر کداو رِ پس زدو تا برسً بُ فریاد 
ُ راًٍ بّد ُ ٍا رِ باال ىی رفتً ِ فریاد ىی زدو. کسی کُ رفیق نیي  .دِتا یکی پن

 ...االن ىیاو

داد ىی کشید ...انگار شنید صدای فریاد بنندو رِ کُ جیغ ٍا ِ امتياس ٍاش چند برابر شد
 .از درد
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ِ ٍای تاریک گذشتً ِ رسیدو بُ اتاقی کُ...بُ سيت صدا دِیدو  ...از یک بُ یک راٍر

تند تند پشت ... یک بار دِبار...قفه بّد...نرسیدٌ دست دراز کردو برای باز کرد در
ُ ٍاو ِ اشک . بی فاصنُ دستگیرٌ رِ باال پایین ىی کردو تا باز بشُ... سِرًٍ بین ضج

 .فریاد ىی زدو. با ىشت...کّبیدو بُ در با پا...ریختن ٍاو کُ ٍق ىی زدو

 ...باز کن این درِ- 

 .جیغ ىی کشید...امتياس ىی کرد برای کيک...ىَرِ شنید

ُ و-  ُ و...خدایا...بچ  .نيی خّاو...بچ

ُ ٍاش ىی پیچید کُ عصبی دستّر ىی داد  ُ ای ًٍ ٍيراٌ ضج ىحکً »صدای زن غریب
 .«بگیرینش

 .این زن دل نداشت...بُ خدا قنب ىن یکی گرفت

 .داد کشیدو

 ...چیکارش ىی کنید...بی رحيا ِمش کنید- 

شاید چند محظُ بیشتر نبّد خّدو رِ پشت اِن در نفرین شدٌ رسّندٌ بّدو؛ اىا نفسی 
 .بّد کُ ىی زدو از گرفتگی این تنَایی

ُ رِ با ضرب باز شد ٍرىز با تاج امينّک از . چرخیدو برای امتياس کردن. درب اتاق رِب
 .اتاقش سراسیيُ بیرِن زدن

با دیدن ٍرىز کُ بَت زدٌ ىن رِ تياشا ىی کرد دِبارٌ چرخیدو ِ کّبیدن ىشت ِ مگد رِ 
 .از سر گرفتً

 .با تياو گیجیً ىی فَيیدو ٍرىز این جاست ِ کاری نکردٌ برای امتياس زنش
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 .جیغ بنندو با کشیدٌ شدن تنً ٍيزىان شد

ُ ای نزنً...بُ طرفش چرخیدو  .دست ٍاو رِ ىحکً از پشت گرفتُ بّد تا ضرب

ُ ٍای قرىز رِی پیراٍنش شد ُ ای خشِک مک ً ٍاو محظ خّن ...با چرخش یک دفعُ، چش
ً ٍاش باال کشیدو!...بّد ىٍّاش پریشان رِی پیشانیش پخش ...سرو رِ بُ سيت چش
ٍیچ ِقت تا بُ حال این قدر ...پیراٍنش ًٍ از شنّار بی کيربندش بیرِن زدٌ بّد. بّد

 !ناىرتب ِ درىاندٌ ندیدٌ بّدىش

خّدو رِ یک بارٌ ِحشت زد از تصّر ٍرىزی کُ بُ آغّش کشیدٌ بّدو بیرِن 
ً ٍاش قرىز آتشی بّد...کشیدو  ...صّرتش سرخ از خشً...چش

ً زىان صدای نفس آسّدٌ زن بنند شد  ...صدای ىَرِ قطع شد کُ ٍ

 .باالخرٌ تيّو شد- 

ٌ ی ًٍ بّد ُ ِار ...نگاٌ ىن ِ ٍرىز ٍر دِ پر از حرف خیر از تعجب مب « چرایی»صداو نام
 .زد

ً ٍای آبی خّش رنگش از اشک ِ غً سرخ شد ٌ تر زىزىُ کرد. چش  :درىاند

 .نباید ىی ىّند- 

کالفُ بین . ناباِرانُ بدِن گرفتن چشً، سری بُ دِ طرف تکان دادٌ قدو عقب برداشتً
خّاست بُ سيت قدو بردارٌ کُ جیغ زدو بُ ...ىَرِیی گفت...ىٍّاش چنگ زد

 ...نفرین کردو...فحش دادو...یک بارٌ

قصد آراو کردنً رِ ...ٍرىز ًٍ با یک حرکت عصبی گرفتً تا دست از این دیّانگی بردارو
ُ و ىی کرد« ٍیس ىَرِیی»...داشت گّش .پشت بند ٍر فشار نفس گیر دستش حّام

 .بّی خّن ىی داد...نيی کردو
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ُ ش ٍرىز ًٍ داد . خّدو رِ ىی زدو تا از دستش فرار کنً....ضربُ ىی زدو بُ سین
ُ ٍا ایستادٌ بّدن از این . ىی کشید تا یک نفر بیاد ىن رِ بگیرٌ دخترٍا ىات پای پن

بُ نفس نفس افتادٌ . حتی تاج امينّک ًٍ بین در خشکش زدٌ بّد....کشيکِش ىا
 .رىقی نداشتً...بّدو

 ...تّ ًٍ حیِّ...تّ ًٍ عّضی- 

ٌ ی گّشً، خشک شدٌ ىبَّت دست رِی  ٍنّز حرفً تياو نشدٌ با تیر کشیدن یک بار
 .گّشً گذاشتً

ً ٍای قرىز پرخشيش نگاًٍ ىی کرد  .دستش باال بّد ِ با چش

 !ىن رِ زد

این بار بی صدا اشک برای خّدو . دخترٍا تازٌ بُ خّدشّن اِىدن ِ بُ طرفً پاتند کردن
 .ریختً

 .ٍنّز بَت زدٌ، دست رِی گّنُ گذاشتُ، بُ ٍرىز نگاٌ ىی کردو

فریبا ِ رِیا از شانُ ِ زیر بغنً گرفتن ِ بی حس ٍيراٍشّن بُ سيت پایین کشیدٌ 
شرىندٌ بّد برای زدن ىن یا ىَرِیی کُ بیَّش . نگاٌ آخر ٍرىز پر از پشیيانی بّد. شدو

 تّ اتاق بّد؟

*** 

ُ ىّن بُ جز باجی برای فرار از عيارت راٍی کنبُ شدیً  .ٍي

 .عيارتی کُ حاال بّی خّن گرفتُ بّد

 .بّی خِّن یک بچُ
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 .بغضً دِبارٌ ترکید

ُ جّری دمشّن اِىد با یُ بچُ این کارِ بکنن؟-   چ

 :فریبا کُ ىقابنً رِی زىین نشستُ بّد با ٍق ٍق مب گزیدٌ رِ بُ ىن گفت

ٌ کارِ تیيّرخان آِردٌ بّد...بُ زِر باال بردنش-  ىعنّو بّد با پّل راضی ...یُ ىاىای تاز
 ...شدٌ بیاد

 .حرف ىی زدن ِ ىن ًٍ درازکش خیرٌ بُ سقف گّش ىی دادو

ٌ چَرٌ پایین پاو زانّ بُ بغه نشستُ بّد  :شّک زدٌ زىزىُ کرد. ىا

تاج امينّکً بدتر از اِن ِقتی خبر حاىنگی ...تا حاال ٍرىزخانّ این جّری ندیدٌ بّدو- 
 .خانّىّ شنید داشت پس ىی افتاد

 :رِیا کُ کنارو مِب تخت بّد بغض دار اداىُ داد. بُ خّدش مرزید

ُ ٍای -  کشّن کشّن بردش اتاق باال، بعد از اِنً صدای داد ِ فریادش ِ صدای ضرب
 ...اگر ٍنيا از زیر دست ِ پاش جيعش نيی کرد ىعنّو نبّد...کيربند ىی اِىد

 .فریبا دستی رِ صّرت خیسش کشید. ٍق ٍقش بنند شد

اِل خّدش تّ اتاق رفت، بعِد کنی داد ِ ...دِ ساعت بعد تیيّرخان با سُ تا زن اِىد- 
 .ٍرىزخاَنً بیرِن اِىد تا اِنا کاراشّنّ بکنن...بیدادی کُ راٌ انداخت زنا رِ فرستاد تّ

 .دِبارٌ ٍرسُ آٌ کشیدن

 .ساعت ٍا کنار ًٍ نشستیً ِ اشک ریختیً 

ٍیچ کس دل ِ دىاغ کار کردن . ىن ًٍ باید ىی رفتً. زىان شاو باجی دنباميّن اِىد
 .نداشت تا ىیز شاىی آىادٌ کنُ
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ٍرىز ًٍ چند دقیقُ بعد، . اِل از ٍيُ تاج امينّک با خیال راحت پشت ىیز نشست
ُ ٍا پایین اِىد ِ صندمی کناِر تاج امينّک رِ انتخاب  بدِن این کُ بُ کسی نگاٌ کنُ از پن

ٌ ش ٍنّز سرخ ِ پریشان بّد. کرد چشيش بًَ خّرد، . ظاٍرًا ىرتب شدٌ بّد؛ اىا چَر
ٌ و کشیدٌ شد ِ بعد با مبخند  ُ ی قرىز شد ً ٍاو بُ طرف گّن ُ ای نگاٍش از چش محظ

 .تنخی نگاٌ گرفت

ُ رِی ٍرىز ِ کنار  ٍنيا ًٍ پشت بندش با ظاٍری آراستُ با فریبا اِىد ِ صندمی رِب
بدِن تّجُ بُ . این ِسط بی تفاِت ترین شخص ىّجّد بّد. دست ىادرش نشست

 .کسی برای خّدش سّپ کشید ِ ىشغّل خّردن شد

ِقتی تياو غذاٍا رِی ىیز کاىه چیدٌ شد، تاج امينّک رِ بُ ٍيگی کُ جنّی ىیز بُ 
 :دستّرش جيع شدٌ بّدیً حتی ىیکائیه، بدِن ىقدىُ با صدای زىخت جدیش گفت

ُ ای از کَکشان برای بُ دنیا اِىدن تّ این خّنُ، حکً ىرگ رِ دارٌ-   .رگ ِ ریش

ُ ی چشيً چکید  .آراو از این بی انصافی اشکی از گّش

ُ تّنّ اخراج ىی کنً...اگر بفَيً-   .چیزی بُ بیرِن درز پیدا کردٌ ٍي

ٌ چَرٌ رِ کُ قبال از ىَرِ نفرت داشت ىسئّل نگُ داریش گذاشت  .آخر تَدیدش ًٍ ىا

 .ٍرىز تياو ىدت سرش پایین بّد

ىحه رباط دو ِ بازدىی کشیدو ِ بی تّجُ بُ تياو حرف ٍای زدٌ شدٌ بیرِن رفتً ِ پناٌ 
ُ و شدو ُ قدر ىی تّنست آراىش بخش باشُ. الن . شب ًٍ فرزاد نیّىد. حاال ىی فَيً چ

 .برای خالصی از فکر ىَرِ، تا صبح نقاشی کشیدو تا بیَّش شدو

*** 
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ُ ی عذاب آِری رِ سر کردو کُ فقط . یک ٍفتُ از اِن شب نفرین شدٌ گذشت یک ٍفت
ٌ ی دل بی رِحً شدٌ بّد بی خبر از ٍيُ جا، . صدای جیغ ٍای گّش خراِش ىَرِ آِار

بدِن این کُ کسی کاری بُ کارو داشتُ باشُ فقط برای اجابت ىزاج راٍی عيارت 
 .ىی شدو ِ ىحه رِح دِبارٌ ىسیر باغ تا کنبُ رِ طی ىی کردو

ٌ ی سکّت گرفتُ بّدو ٌ ٍا ٍيُ از رِی ترحً ِ نگرانی . با ٍیچ کس حرف نيی زدو، رِز نگا
ٌ ٍای کُ ىی گفتن حتيا ىن ًٍ ىحه خانً عيارت سفید ىجنّن شدو؛  ٌ و ىی شد، نگا خیر

اىا خّدو ىی دِنستً این گیجی ِ سکّت برای گیر کردن تّ سرنّشتی بّد کُ با تياو 
نيی خّاستً . کنترل این زندگی دست ىن نبّد. ِجّد نيی فَيیدو ازش چی ىی خّاو

بازی ای کُ ٍیچ کس از آخرش خبر . باِر کنً جیغ ٍای ىَرِ سّت شرِع این بازی بّد
بازی ای کُ با ٍيان حکً ...نداشت؛ فقط با حکً یک آدو ىردٌ ىحکّو بُ بازی شدیً

ُ چیز رِ تغییر داد ُ ٍای زندگیً . تغییری کُ جز سّختن چیزی عاید ىن نشد. ٍي محظ
. بدِن ٍیچ تغییری دِر تکرار گرفتُ بّدن ِ ٍر بار ىن رِ با یک اتفاق غافنگیر ىی کردن

 .این عيارت ىحه یک باتالقی شدٌ بّد کُ با ٍردست ِ پا زدن، بیشتر غرق ىی شدو

ىی ترسیدو از رِزٍایی کُ تاریک تر از این رِزٍاو بشُ ِ خینی زِد ظنيات رِزٍای 
 !زندگیً رِ دیدو

دمً تاب سّاری ِ گً شدن تّ صدای . بیشتر از ٍر بار دمً ٍّای خّنُ باغ رِ کردٌ بّد
ٌ ٍاو رِ ىی خّاست ىَرِیی رِ ىی خّاست کُ با تياو بد بّدن، باز ًٍ کنارو سامً . خند

یک جانیُ ًٍ فراىّش . صّرت ىَرِ یک محظُ ًٍ از یادو نيی رفت. نیِش زبان ىی زد
 .نيی کردو ىن باید جاش درد ىی کشیدو ِ پدر ىی دِنست کُ قرارٌ چُ برسرىّن بیاد

ُ ی سکّت ٍای  تنَا اىیدو بُ رفتنی ناىعنّو ِ فرزادی بّد کُ شب بُ شب بُ جای ٍي
از این کُ بًَ حرفی نزدٌ بّد ازش دمخّر بّدو؛ اىا باز ًٍ . ىن حرف ىی زد تا بشنّو
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بُ قدری حرف ىی زد کُ از خستگی چشً رِی ًٍ ىی ذاشتً ِ . آراىش ٍر شب ىن بّد
ٌ ش چشً باز ىی کردو  .صبح با عطر جاىاند

ىی فَيیدو با حرف زدن ىی خّاد فراىّش کنً؛ اىا نيی فَيید ىن سکّت ىی کنً تا 
 .بشنّو صدای خّش آٍنگی رِ

*** 

ُ ی در ًٍ  بی تفاِت غنتی تّ جاو زدو ِ با کشیدن نفس عيیق ِ آٌ ىانندی صدای تق
 .سریع ساعت ىچیً رِ نگاٌ کردو؛ ىحه ٍر شب راس ساعت یازدٌ. بنند شد

ً خیز شدٌ بنند شدو ِ مِب تخت نشستً بی اختیار دست بُ شامً کشیدو تا ىرتبش . نی
ُ ی کّتاٌ ِارد ىی شد. دِر کنبُ باز شد. کنً . از ىّقعی کُ حرف نيی زدو بعِد چند دقیق

ُ خاطِر قاىت بنندش خيیدٌ ِارد ىی شد ٍيین کُ سر باال بردٌ راست ایستاد، نگاٍش . ب
ً ٍای ىنتظرو شد  .زىزىُ کرد« خّبی؟»ٍيراٌ مبخند یک ِرٌ . قفه چش

ُ قدر رِی این عادتش حساس شدو. باز ًٍ سالو نکرد ناخّدآگاٌ از این . ىی دِنست چ
ٍر بار نسبت بُ شب قبه بیشتر دمً تنگش . غد ِ یکدندٌ بّدنش مبخنِد ىحّی زدو

 .ىی شد

ُ ی یک بند انگشت نشست چپ چپی نگاٍش کردو . بی تعارف کنارو مِب تخت با فاصن
 .تا کيی عقب تر بنشینُ

تخس ِ خّنسرد تک ابرِیی باال فرستاد ِ طّری نگاًٍ کرد کُ ىعنیش جز این برداشت 
 !«ىی تّنی حرف بزن»نيی شد 

بدو ًٍ نيی اِىد عطرش بُ این نزدیکی بُ ىشاىً برسُ تا قنبً . بُ رِی خّدو نیاِردو
 !رِ بُ نّاختن ِادار کنُ
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کالٍش رِ با طيانینُ برداشت ِ دست دِر کيرو . از این اعتراض نکردنً شیرتر شد
 :حنقُ کرد ِ با فشار کيی بُ پَنّو، اخً کردٌ جدی گفت

 ...اىشب حرف نزنی دیگُ نيیاو- 

با ناز چشيی تّ کاسُ ! حاال کُ بَش عادت کردٌ بّدو تَدید ىی کرد...بی انصاف
 .چرخّندو ِ سرو رِ سيت ىخامف برگردِنً

ُ ای بعد نفس ٍاش گّشً رِ قنقنک داد غیِرارادی کيی سرو رِ عقب کشیدو ِ . محظ
ُ ی یک اینچ چشً تّ چشً ًٍ بّدیً. نگاٍش کردو حاال نفس ٍای پیپ دارش . با فاصن

 .پّست صّرتً رِ نّازش ىی داد

 این چشً چرخّندن یعنی برو؟- 

... - 

 نيی خّای حرف بزنی؟- 

ُ ای»ىی خّاستً . ىات نگاٌ درخشانش شدٌ آب دٍانً رِ قّرت دادو بُ سّال اِمش « ن
ىنتظر ىخامفتی از این چشً بُ اِن چشيً . فریاد بزنً؛ اىا زبان ىخامفت نداشتً

 .نگاٍش درچرخش بّد

نيی دِنً چرا تّان حرف زدن نداشتً؛ بُ خصّص با این طرز نگاٌ کردنش کُ رِحً رِ 
ً ٍاش کدر ِ آزردٌ شد. جادِ ىی کرد ً کً از سکّتً چش اخً کرد؛ دستش بُ آنی از ...ک

 .دِر کيرو باز شد

ُ ی چشيً چکید. چشً بستً حق نداشت ىن رِ از خّدش ىحرِو . قطرٌ اشکی از گّش
 .کنُ

 ...نيی خّاد اشک بریزی، االن ىیرو- 
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باید بًَ برىی خّرد؛ اىا فقط ذٍنً یک ! خدایا ىن این محن تٍّین آىیز رِ نيی شناختً
 .نفسً حبس شد! ؟«اِن دارٌ ىیرٌ بدِن این کُ تّ ىانعش بشی»چیزی رِ تکرار ىی کرد 

ُ ی کتش چنگ زدو ِ  ٍيین کُ قصد بنند شدن داشت، بی اختیار ىنتسيانُ بُ گّش
 :گفتً

 ...بيّن- 

ً خیز شدٌ خشکش زد ُ ای نی خّدو ًٍ از این صدای بغض دار کُ . ىتعجب برای محظ
 .نگفتُ پر از فعه خّاستن بّد، سرخ شدٌ خجامت کشیدو

ُ ضعفی دستش داد ِ دمً رِ رسّا کرد کيی ىّذیانُ از . معنت فرستادو بُ زبانی کُ نقط
خیرٌ خیرٌ با مبخنِد پرحرفی کُ تّش پر از . یک کشف بزرگ مبخند زدٌ دِبارٌ نشست

ً ٍای نافذ ِ . حس ٍای ىتفاِت بّد نگاًٍ ىی کرد خدایا این ىرد با این چش
 .شیطنت آىیز خّد شیطان بّد

. سکّت نفس گیری بینيّن شد. سرو رِ زیر انداختً ِ با انگشت ٍای دستً بازی کردو
ىی دِنستً اگر برای رفع ِ رجّع این سّتی زیادی احساسیً خّدو پیش قدو نشً تا 

با تک ! آخر از این خجامت ىن سّءاستفادٌ ىی کنُ، بُ اندازٌ کافی تّ ابرٍا سیر ىی کرد
سرفُ صدای خش دارو رِ صاف کردو ِ سعی کردو با قطع کردن افکارو خّدو رِ جيع ِ 

 !ىن ًٍ نقطُ ضعفش رِ ىی دِنستً. جّر کنً

ُ چیز بُ ًٍ ریختُ-  ًٍ ىی دِنن چی شدٌ؛ اىا ٍیچ کس جرئت ...این چند رِز ٍي
 ...اعتراض ندارٌ

 .پّزخند زدٌ سرو رِ باال بردو

 !اِنً از ترس یُ نفر- 
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ٌ ی بدِن کالٍش ٍستً . مبخند ىحّ ِ آراىی زد ُ قدر خّاٍان چَر آخ اگر ىی دِنست چ
ٌ و نيی شد  .این طّر با شّر خیر

 بعد چند رِز حامّ ٍّات عّض بشُ؟...ىی خّای بریً دِر بزنیً- 

خّب ىی فَيید ىنظّرو . مب رِی ًٍ فشردٌ؛ سکّت کردو. معنتی حرف رِ عّض ىی کرد
 .از اِن یک نفر کیُ

 یا بریً قدو بزنیً؟- 

ٌ رنگش گفتً ً ٍای نافذ سیا  :جدی تر ىستقیً خیرٌ بُ چش

 .ىی خّاو انتقاو ٍيُ رِ ازش بگیرو...این چند رِز خینی فکر کردو- 

ُ  ی راٌ بند اِىد  .نگاٍش گنگ ِ ىات...مبخندش نیي

ىی خّاستً برای یک بار ًٍ شدٌ شانسً رِ اىتحان کنً ِ بُ حرف عاطفُ گّش بدو؛ 
ُ ای کُ ٍّیتً برىال نشُ  .ِمی از یک رِش دیگ

ً ٍاو رِ بستً ِ باز کردو  .چند محظُ برای چیدن کنيات کناِر ًٍ چش

 .نگاٌ آخرش ٍنّز یادىُ...قّل دادو نذارو خّنش پایيال بشُ...بَش قّل دادو- 

 !ىَرِ- 

ً ٍاش از پرت ِ پال گفتنً ىتعجب گرد شد  .چش

ٌ و خارج شد انگار بعِد چند رِز کُ قفه . ردیف کردن جيالت با تياو سعی کُ کردو از اراد
دٍانً باز شدٌ بّد تازٌ فرصتی برای ىرِر آنچُ کُ فقط شنیدٌ بّدو پیدا کردٌ بّدو ِ 

. ناخّاستُ ضيیرناخّدآگاًٍ بین ِاقعیت ِ کابّس ٍای این چند شبً گیرکردٌ بّد
 :ِحشت زدٌ گفتً
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ىن نتّنستً ...گریُ ىی کرد...دستاشّ گرفتُ بّدن...ىن دیدىش، بدنش پر از خّن بّد- 
ُ ش بکنً  .کاری ِاس

ُ ش گذاشتً...باز ًٍ دستش دِرو حنقُ شد ِ بُ خّدش فشردو . بی اختیار سر رِی شان
 :با ناراحتی تّاو با آراىشی تّ گّشً زىزىُ کرد

 .تّ کُ گنبرگّ تّ اِن ِضعیت ندیدی...این تصّیر ذٍن تّئُ- 

 .چند جانیُ پرتردید از این ابَاىات ىکخ کردو

ً ٍاو  حقیقت داشت، بارٍا فقط تصّیر جنینی خرد شدٌ ِ بدن پرخّن ىَرِ ىقابه چش
 :بُ سختی سری با ناراحتی تکان دادو ِ گفتً. تصّیرسازی ىی شد

شاید اِن ىّقع ىی تّنستً ...گذاشتی دیر بُ عيارت بیاو...ازت دمگیرو تّ بًَ نگفتی- 
ُ ش بکنً  .کاری ِاس

 .بُ آراىی شرِع بُ نّازش کردن پشت کيرو کرد

ُ ای کُ خینی چیزا رِ درک ...نيی خّاستً بُ این حال بیفتی-  تّ ٍنّز خینی بچ
 ...اِن بچُ اگر بُ دنیا ىی اِىد ...کنی

ُ ش رِ با دستی بُ صّرتش بُ ِضّح خّرد  .پّزخند صداداری زدو. جين

ً خّن کَکشان نباید ِارث تیيّرخان ىی شد-  طفنی چُ !...باید نابّد ىی شد چّن ٍ
 .نقش ٍا نکشیدٌ بّد

ُ ِار بیان شد؛ اىا شنید ُ ی آخر کاىالً زىزى  .جين

 .رنگ نگاٍش از حرف ٍایی کُ زدو پراخً ِ پرابَاو ىی شد

ُ طّری ِارث دار بشُ! تیيّرخان نیاز بُ ِارث ندارٌ-   .خّدش بندٌ چ
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ً ٍاش خیرٌ شدو ٌ ای کُ بی شباٍت بُ نیشخند نبّد تّ چش  .باخند

ُ ست، آدىی بُ سنگدمی اِن خدا ىی دِنست باید -  ُ ی تّ بُ تیيّرخان کّرکّران عالق
خدا ىی دِنستُ ٍیچ کس کنارش ارِو نيی گیرٌ کُ با این ٍيُ زن ...عقیً باشُ

 .جّرِاجِّر کنارش، عطش ٍّسش خاىّش نيیشُ

ُ ٍای ىَرِ ِ فریبا حرصً رِ برای تحریک شدنش خامی  حاال ىن فقط از رِی گفت
 .عصبی بُ ىیان حرفً پرید. ىی کردو

 .بس کن ىَرِ- 

ُ ش زدو نيی تّنستً این نگاٌ پریشان شدٌ ِ . دست خّدو نبّد، باید ىی گفت. بُ شان
سرگردان رِ درک کنً؛ اىا بیشتر از ىن خستُ ِ پریشان نبّد؛ ىنی کُ زندگیً رِ باختُ 

 .بّدو بُ ٍّیتی کُ ٍیچ شناختی ازش نداشتً

ُ قدر ىی خّای خّدتّ بُ نفَيی بزنی-  تا کجا؟ تا کی ىی خّای ىنعً کنی از این کُ ....چ
چرا ىن ! ندیدی چُ حرفایی پشت سرش ىی زنن؟... در ىّردش حرفی نزنً؟ نشنیدی؟

 باید بس کنً؟

... - 

خّدو دیدو تّ ...کَکشانً اِن کشت...ٍيُ ىیگن خّدش ىاىا آِردٌ با پّل کنّن- 
حتی اِن قدر سنگدل بّد باالی سرش نيّند تا یکی ...اتاقش رفت کُ بُ کشتنش داد

 ...ىن اگر نبّدو تا چند ساعت...بیاد جيعش کنُ

ً ٍای خشکیدٌ ٌ ای کشیدو تا بیشتر از این اداىُ  با اشک چش ، نفس حبس شد
 .حتی از تصّرش ًٍ ىی مرزیدو...ندو
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عصبی نگاٍش رِ دزدید ِ چند بار بُ قصد گفتن چیزی مب باز کرد کُ آخر با کالفگی ِ 
ً ٍاو دِختُ گفت  :عصبانیت چشً بُ چش

کَکشانً بیياری ... از قبنً ىی دِنست قرارٌ چُ حرفایی زدٌ بشُ...یُ دعّای سادٌ بّد- 
 ...قنبی داشت

ازکجا ىی دِنست؟ بیياری »سّامی بزرگ در ذٍنً شکه گرفت . با تردید نگاٍش کردو
چّن ىشاِر »با این جّاب کُ کاىالً عیان بّد ذٍنً رِ خفُ کردو « !پدر رِ چی؟

 .«تیيّرخانُ

 .رِی حرفً برای خراب کردن تصّیر تیيّرخان در ىقابه فرزاد مجاجت کردو

 چی ىی خّاد دیگُ؟...تياو جرِتشّ چی؟ حتيًا ٍيُ رِ گرفتُ تا دخترشّ خار کنُ- 

 :از یقُ پیراٍنش گرفتً ِ با تکانی پرامتياس گفتً

ُ ی اینا درِغُ بًَ بگّ-  انتقاو ...ِمی کيکً کن انتقاو ٍيّن بچُ...اگر ٍي
ُ ی ظنياشّ ازش بگیرو...انتقاو ٍنيا ...کَکشان  .انتقاو ٍي

ً ٍای ىشکی شفافش تاریک تر از ٍيیشُ شد ٌ ش تا ىغز استخّانً . چش ً زد نگاٌ غ
 .المً کرد ِ آب دٍانً خشک شد...رسّب کرد

 .این آخرین باریُ کُ بَت ىیگً...تيّىش کن، نيی خّاو دیگُ چیزی بشنّو- 

ُ ای بُ طرز غریبی  ُ ای با مب ِمّچ ُ بنند اتياو حجت کرد کُ ِحشت زدٌ، محظ چنان نیي
ُ ای»چیدٌ شدٌ، بی اختیار   .گفتً« باش

ٌ رِی کردٌ ُ ای رِ گرفت ِ . کالفُ دستی بُ سرش کشید، خّدش ًٍ فَيید زیاد جانی
ُ ای ناىعنّو خیرٌ شد این ٍيُ دست ِ پا زدنش رِ برای تیيّرخان . ىتفکر بُ نقط

نيی فَيیدو؛ اىا این رِ بُ خّبی ىی فَيیدو فرزاد آخرین نفر باقی ىاندٌ برای ىن بّد ِ 
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دمً ىدت ٍا بّد اعتراف کردٌ بّد . بُ ٍیچ عنّان قصد از دست دادنش رِ نداشتً
ٌ ی آزردٌ ِ عصبیش سخت بّد  .خّاٍان این َىردٌ ِ ِاقعًا تحيه دیدن چَر

ً آمّدش خیرٌ شدو با . چتری ٍای ناىرتبً رِ با دستی زیر شال زدو ِ بُ نیيرخ اخ
ُ چیز بُ نظر ىی رسید گفتً  :مبخندی کُ بُ ظاٍر بی خیال از ٍي

 .نتیجُ چند رِز صحبت نکردن این ىیشُ دیگُ- 

 .مبخندو رِ عيیق تر تکرار کردو. آراو ِ ىتعجب از این فراىّشی بُ طرفً چرخید

 تّ این قدر پرحرف بّدی کُ رِ نيی کردی؟- 

ُ دار اخیرش شد ٌ و بُ صحبت ٍای اداى ً ٍاش دِبارٌ با بدجنسی . ىتّجُ اشار چش
ُ ای باز کنً بُ یک چشً برًٍ زدنی با . درخشید ٍيین کُ خّاستً مب بُ شّخِی دیگ

ُ ای کشیدو ِ تا . ضرب کّتاٌ ِ ىحکيی از پشت پخش تشک تخت شدو جیغ خف
 .اِىدو بُ خّدو بیاو خیيُ زد رِو ِ صّرتش رِ ىقابنً داشتً

ٌ ی ىٍّاو تّ سرو فرِرفتُ از درد . نفسً بند اِىد ٍيین طّر کُ با ضرب پخش شدو، گیر
ٌ ی ِحشت کاری کُ تّ ذٍنً چرخ ىی خّرد نبّد  .چشً جيع کردو؛ اىا دردش بُ انداز

دِ زانّی پاٍاش رِ دِ طرف . مبخنِد ىحّی از این ترسی کُ تّ چشياو عیان بّد زد
بعد با یک حرکت شال رِ ًٍ از سرو ُسر داد ِ بُ . پاٍاو ىحکً چسبّند تا جً نخّرو

ُ ای پرت کرد ٌ ی ىٍّاو کُ صرفا دکّری بّد، ٍيراٌ شال کشیدٌ شد کُ با جیغ . گّش گیر
ُ ای پرغیط   .گفتً« چُ غنطی ىی کنی»خف

گیرو رِ باز کردٌ شرِع . از شدت سّزش کف سرو، نیً خیز شدو ِ بُ بازٍِاو تکیُ دادو
کيی کُ سّزشش کً شد با چَرٌ درًٍ شدٌ سرو رِ بنند کردو تا ...بُ ىاساژ سرو کردو

 !ببینً کجا رفت کُ صدایی ازش درنيیاد
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ٌ ی ىٍّای باز شدٌ رِ زانّ نشستُ بّد ً ٍای ىبَّت ِ ىتعجب خیر نگران . با چش
ٌ ای» ٌ ی ىتعجبش گفتً کُ فقط یک شاخ کً داشت« چیزی شد  !بُ این چَر

 :با ىکحی رِی چَرٌ ِ ىٍّاو، با نفس کّتاٌ ِ ناراحتی گفت

 ىٍّات کّتاٍُ؟- 

ُ ای از ىغزو پاک شد ِ عزای ىٍّای کّتاٌ . دستً رِی سرو خشک شد ٍيُ چیز بُ جانی
ٌ و رِ گرفتً ُ ی ! چی باید ىی گفتً. شد ٌ ست؟ یا از عالق کُ ناز شست عرِس این خانّاد

 تیيّرخان بُ ىّی بنند ىی گفتً؟

ٌ ای گفت کُ ناخّدآگاٌ ىن ًٍ تاجیر گرفتُ با  چنان با تن صدای گرفتُ ِ ناراحت کنند
 :محن بدتر از خّدش غيناک گفتً

 ىّی کّتاٌ دِست نداری؟ بًَ نيیاد؟- 

ُ ای دِبارٌ نگاٍش در چرخش بین چَرٌ ِ ىٍّاو دراِىد ىعذب از این زشت بّدن . جانی
ً کً با مبخنِد  ٌ و برو؛ اىا ک ُ جا شدو تا سراغ شال افتاد ِ بُ چشً نیّىدنً کيی جاب

ُ ی کّتاٍی زد تا حرکتی نکنً ُ و ضرب سرش رِ دِبارٌ خً کرد ِ با . دمجّیانُ بُ شان
ُ ی یک بند انگشت آٍستُ با محنی کُ سرتاپاو رِ بُ مرز درآِرد ِ قنبً رِ بیَّش  فاصن

ُ ای پرت کرد، نجّا کرد  .بُ گّش

 .فقط تّ ىی تّنی ىتفاِت ِ زیبا باشی- 

ٌ ی ىتفاِتی از فرزاد ىی دیدو بدنً بُ یک بارٌ یخ بست . خدایا در این ىدت آشنایی چَر
 .ىابین کشيکش حس ٍای ِجّدیً بُ ناچار سر عقب کشیدو. ِ ِسر شد
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ُ ی مب ٍای معنتیش بّد ِ نفس ٍای داغش بُ پّست  ٍنّز ًٍ مبخنِد ىحّی گّش
ُ ش گذاشتً کُ از رِی پیراٍن . صّرتً ىی خّرد گنگّن شدٌ دست رِی قفسُ سین

ُ ای رنگش بُ ِضّح با شتاب باال پایین ىی شد  .سّرى

ُ ی ستبرش ریتً گرفت ً ٍای گشاد شدٌ . دستً ٍيراٌ سین ىتعجب از این تنش، با چش
 !باِر نيی کردو این ٍیجان ِ کّبش برای ىن بّد. ِ دٍان باز ىاندٌ، سر بنند کردو

ٌ ٍای درخشان . نگاٍش ىشتاقانُ ىستقیً بُ ىن بّد نگاٍی پر از خّاستن، پر از ستار
 !صدای تپش قنب ىن ًٍ کر کنندٌ بّد...خدای ىن. کُ نّرش کّرکنندٌ بّد

 .دِبارٌ جایی ىیان مب ٍاو صداش ىحتاطانُ پیچید

 .نباید این جّری باشُ؛ ِمی دمً برای صدات تنگ شدٌ بّد- 

اشک . بغض کردو ِ دمً ٍّای گریُ داشت. چند محظُ ناباِرانُ خیرٌ نگاٍش ىی کنً
ً ٍاو حنقُ زد دست راستش رِ . ىن کُ ٍر شب دمً تنگ بّدنت ىی شد. درِن چش

آٍستُ بُ سيت سرو بنند کرد ِ سر انگشت ٍاش رِ نّازش گّنُ آراو ىیان تارٍای 
ٌ او بُ حرکت درآِرد ُ ای درِن ِجّدو سرازیر شد. ىرد ٍيان گّنُ کُ رِح . حس ناشناخت

 .ِ جسيً رِ بُ بازی گرفتُ بّد؛ پیشانی تب دارش رِ رِی پیشانی سردو گذاشت

ٌ ی اشک از گّشُ چشيً چکید حاال . ىن تحيه این ٍيُ نزدیکی رِ نداشتً. اِمین قطر
با دست آزادش . کيی بًَ نزدیک تر شد. بند بند ِجّدو فریاد خّاستن سر دادٌ بّد

ُ و ِارد کرد کُ دِبارٌ دراز بکشً ٍيین طّر کُ جای ىن رِ درست . فشار کيی بُ شان
ٌ و گفت  :ىی کرد خّدش ًٍ بُ حامت اِل برگشت ِ با ىحاصر

 ...بگّ کُ ىنّ ىی خّای- 
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صداش در عین ىصيً بّدن ِ ىَربانی؛ ىحه یک بازجّیی بّد کُ اِل از در دِستی قصد 
 .اعتراف گرفتن داشت

شاید ... شاید از ٍيان شب اِل... ىن خینی ِقت بّد کُ ىی خّاستيش؛ با تياو ِجّد
شاید ًٍ دِست داشتنی کُ برای فرار از تنَایی بّد؛ اىا ...ًٍ با تننگری از جانب عاطفُ

از ٍيان شبی کُ با ِجّد حال بدو . ٍر چُ بّد یک محظُ ًٍ تحيه دِریش رِ نداشتً
ِمی این . برای ىَرِ، باز ًٍ چشيً بُ در خشک شد تا بیاد، این حقیقت تنخ رِ فَيیدو

 .اعتراف چیزی نبّد کُ اِل ىن بازگّ کنً

 .بگّ کُ کاِر ىن اشتباٌ نیست- 

ُ ای تند شدٌ بّد ِ این اصال چیز خّبی نبّد . سکّت کردو نفس ىن ًٍ بُ طرز احيقان
. کُ در برابر ٍیچ اعترافی از جانب اِ در این حد دست ِ دمً پیشش زِدتر اعتراف کنن

 !ىن طنسً دِ گّی سیاٌ ِحشی شدٌ بّدو کُ قصد مُ کردن غرِرو رِ داشت

سعی کردو کّبش زیر دستً رِ نادیدٌ بگیرو ِ با دست مرزان ِ بی حسً فشار ٍر چند 
ٌ ای حرکت  !جِزئی بَش ِارد کنً تا فاصنُ بگیرٌ؛ اىا از رِ نرفت ِ دریغ از ذر

ً نگاٌ پراخً ِ تّبیخی ناشی از پس زدنش سرش رِ دِبارٌ  پیشانیش رِ برداشت ِ با نی
 .خً کرد

ُ ای بُ پیشانیً زد کُ از سّزشش جان دادو ِ حس ٍای ىزخرفً *اِل بّ. چشً بست س
 .بیدار شدن ِ یکبارٌ یک صدا جیغ زدن

با عجز ٍربار کُ سرش رِ بنند ىی کرد . ٍّای آمّنک ِحشتناک در عین سردی گرو بّد
نگاٍش ىی کردو تا دست بردارٌ، جای جای صّرتً ىَِر داغ ىی زد ِ ىن ىی سّختً ِ 

ً ٍاو. جان ىی دادو بی رحً، رحً نيی کرد بُ دل بی تاِب ...چانُ او ِ ...گّنُ...پشت چش
 .ىن
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عطر ٍيیشگیش رِ عّض کردٌ بّد ِ . بین حس خّاستن ِ عقب کشیدن ىاندٌ بّدو
ٌ تری داشت این بار حتيا بُ قصد کشتن ىن، پا بُ کنبُ . این بار بّی گرو تر ِ اغّا کنند

 .گذاشتُ بّد

در . ىگر ىن چند سال داشتً کُ در برابر کسی کُ عاشقش بّدو ىقاِىتی داشتُ باشً
ٌ او سرایت کردٌ بّد ىن ًٍ دختر بّدو ِ . سنی بّدو کُ نیاز بُ تک تک سنّل ٍای زند

حاال . تا بُ اىرِز با ِجّد ناىزد داشتن این گّنُ یک بار ًٍ خّاستُ نشدٌ بّدو
ُ قدر عاشقانُ دِستش دارو ٍيین کُ داغی مب ٍاش پایین تر کشیدٌ شد، . ىی فَيیدو چ

ُ ٍا بُ خّدو اِىدو ِ از درِن فریاد کشیدو  !گنبرگ خّدتی؟...ىحه برق گرفت

ً ٍای گرد شدٌ ناشی از ٍزاران حس  بی اختیار مب ٍاو رِ از تّ جيع کردو ِ با چش
 .ىتفاِت؛ ِحشت از گـ ـناٌ، ٍیجان، خّاستن، بَش خیرٌ شدو

با دیدن حامت دفاعیً؛ . با حس نکردن مب ٍاو سر عقب کشید. ٍنّز ىتّجُ نشدٌ بّد
بُ خّدش اِىد ِ با فک سفت شدٌ نفس زنان . گیجیش جاش رِ بُ اخً عيیقی داد

 :ىحکً گفت

 این چُ ِضعشُ؟ چرا این شکنی کردی خّدتّ؟- 

ً زدٌ ىنتظر ایستادٌ دٍن  افکار پّچً رِ از خّدو دِر کردو ِ بُ قنبً کُ غيگین ِ ىات
این بین از . کجی ىی کنً ِ سعی ىی کنً کُ صدای مرزانً جدی تر از ٍر بار بُ نظر بیاد

ٌ و ًٍ گرفتُ بّد ٌ ی گرفتُ ِ ىتعجبش خند  .چَر

 دقیقًا بگّ چُ غنطی ىی خّای بکنی؟- 

دِبارٌ مب ٍاو رِ جيع کردو تا غافنگیر نشً؛ این بار تضيینی نبّد کُ خّدو ازش کندنی 
ٌ ی ىن جنّتر برٌ! بشً در ٍيین حد ًٍ . ىی دِنستً آدىی ًٍ نیست تا بدِن اجاز

ُ خاطِر اعتراض نکردن ىن بّد  .ب
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ٌ ش گرفتُ بّد؛ اىا ىصرانُ اخً کردٌ ِ جدی حرف ىی زد  .خند

 ...یعنی تّ نيی دِنی؟ کسی کُ - 

ىی خّاست بگُ کسی کُ ناىزد داشتُ باید خینی . حرفش رِ با پّف صدای داری خّرد
ُ ای باشُ؛ اىا رِش نشد ىحيد اگر با ىن این کار رِ ىی کرد کُ دل کندن ازش بُ ! حرف

 .اِن حتی عارش ىی اِىد دست ىن رِ بگیرٌ! ٍيین آسّنی نبّد

با تياو فرِکش شدن حس ٍای خّبً، بُ رِی خّدو نیاِردو ِ ابرِیی بی خیال باال 
 :انداختً ِ گفتً

ُ ای ندارو-  خینی ! اِنً از نّع ىحرىش! دِىًا خّدتً داری ىیگی ناىزد! اِالً ىن تجرب
 ...فرق ىی کنُ با کسی کُ نيی شنا

ُ شّیی فریاد ىی زد حرفً  ً ٍای خشيگینش کُ خف حاال ىن بّدو کُ با اخً عيیق ِ چش
 .رِ خجامت زدٌ خّردو

ٌ ای زد  .با تيسخر تک خند

تّکُ ىنّ نيی شناسی پس چرا ٍر شب . این حرفا یعنی چیُ؟ خّدتّ ىی زنی بُ نفَيی- 
 ىنّ تّ حریيت راٌ ىیدی؟

 .ٍنّز ًٍ از خشً یا ٍر چیزی دیگری نفس نفس ىی زد

ِاقعا چرا؟ یکی از . آخُ جّابً برای خّدو ًٍ ناىعنّو ِ گنگ بّد. فقط بَش زل زدو
چّن ٍيراٍت ! چّن تنَایی ٍاتّ پر کردٌ...چّن بَش اعتياد داری»درِن فریاد ىیزد

ٌ ٍا رِ ساختُ...بّدٌ ُ ت بَترین خاطر  .«چّن دِستش داری!...ِاس

ُ ٍاو گفت  :زیاد ىنتظر پاسخ نيّند، با گرفتن شان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  653  

 ...چّن بًَ اعتياد داری- 

 :سرش رِ تکان داد ِ با تاکید اداىُ داد

 !ىا االن دِستیً با ًٍ، ىتّجُ ٍستی- 

ُ و. دِستیً؟ اخً کردو  !ِاقعا فکر ىی کرد ىن بچ

 !ىن یادو نيیاد کسی بًَ پیشنَاد دِستی دادٌ باشُ کُ ىنً قبّل کردٌ باشً- 

ُ ت راو ىیدی کافیُ-   ...ٍيین کُ ٍر شب تّ خّن

 .بُ جرئت ىی تّنً بگً فکش از فشار در حال خرد شدن بّد

ُ ای...اِن فرق دارٌ-  ُ خاطِر ترسيُ نُ چیِز دیگ  !خّدتً ىی دِنی ب

بعِد باز کردن . برای بُ دست آِردن آراىشش چند محظُ چشً رِی ًٍ گذاشت
ً ٍاش ىّاجُ شدو کُ بُ طرز  ٌ ی الىپ ٍای چش پنک ٍاش، با خاىّش شدن یک بار

 .ِحشتناکی آرزدٌ ِ غيگین بّدن

 :آراو با محنی تاجیرگزار بُ سيتً خً شدٌ کناِر گّشً گفت

ُ ی ِاکنشاتّ از حفظً-   .چشياتً درِغ ىیگن؟ رنگ بُ رنگ شدنت چی؟ ٍي

... - 

 ىنّ گّل ىی زنی یا خّدتّ؟- 

راست . اگر ىّ داشت بی شک چنگ ىی زدو ِ از حرص تار بُ تارش رِ ىی کشیدو
ٌ و پنَان کنً دِست داشتً گریُ کنً . ىی گفت، ىن اصالً نيی تّنستً حس ٍاو رِ از چَر

ُ ِار گفتً. یا جیغ بزنً  :نام
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 .برِ عقب فرزاد، دارٌ نفسً ىی گیرٌ- 

ٌ ت مّت ىیدن-   .االنً نيی تّنی حستّ پنَان کنی، عضالت سفت شد

 ...معنت بر تّ

ُ ش تٍّيات ...نُ تا زىانی کُ خّدت چیزی نگی...ىن احساسی بُ تّ ندارو-  اینا ٍي
 .ذٍن تّئُ

 .نیيُ بنند بًَ تّپید

 ىی دِنی چند نفر ىی خّان ىّقعیت تّ رِ داشتُ باشً؟- 

 .نامیدو. بُ آراىی سرو رِ بُ دِطرف تکان دادو

 .ىن ىحه اِنا نیستً... برِ با ٍيّن چند نفر- 

 .عجزو برای خّدو رِشن بّد

ُ ی عشاقش نیستً. ابرِیی در ًٍ کشید بدِن . بَش برخّردٌ بّد کُ ىن جزِ سردست
این کُ پاٍاش رِ بردارٌ رِی زانّ صاف نشست ِ ٍيین طّر کُ کتش رِ با طيانینُ در 

 :ىی آِرد خط ِ نشان دار با دندان ٍای بُ ًٍ فشردٌ گفت

 !تّ جزِ کدِىایی...االن بَت نشّن ىیدو- 

ٌ خیامً بُ جنب ِجّش افتاد . این بار از رِی ترس بَش خیرٌ شدو. یک ىرتبُ قنب آسّد
تاسف خّردو برای مجبازی ِ حس سرکش درِنً کُ این ىّاقع نادان ىی شد ِ 

 .نيی ذاشت از ىّضعً کّتاٌ بیاو

ُ ای پرت کرد ِ با یک حرکت دِبارٌ با فشار زانّ زدٌ پاٍاو رِ قفه کرد ِ  کتش رِ بُ گّش
چنان سریع این حرکت ٍا رِ انجاو ...با یک حرکت دست ٍاو رِ باالی سرو نگُ داشت
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ٌ ای . داد کُ ٍیچ راٌ اعتراضی براو باقی نيّند سرش رِ خً کرد ِ با محن ِحشتناک شد
 :زىزىُ کرد

 .االن بَت نشّن ىیدو اعتياد کردن حکيش چیُ کُ امکی بُ کسی اعتياد نکنی- 

بُ حد . مب ٍاو رِ سفت رِ ًٍ فشار ىی دادو...تنَا کاری کُ از دستً برىی اِىد این بّد
ىرگ ترسیدٌ بّدو؛ اىا حس درِنً فریاد ىی زد فقط برای تَدید تّ این حرف ٍا رِ زدٌ 

ُ ش نيی شد چند محظُ با آزردگی نگاًٍ کرد . ِگرنُ این دل بی تاب شدٌ بی دمیه دمبست
تا امتياس کنً یا شاید ًٍ اعتراف بُ دِست داشتنش؛ اىا ىن ًٍ بی خیال؛ اىا از درِن 

ٌ ش داشت کُ یک . باختُ نگاٍش کردو انگار این نگاٌ حکً تاییدی بر غرِرنابّد شد
 .ىرتبُ خینی سریع فاصنُ رِ پر کرد

ُ ای گذشت کُ با گز گز شدن پّست صّرتً ىن ًٍ کً کً حس رخّتی درِنً حس  جانی
 .دِست داشتً زار بزنً؛ اىا ٍنّز تسنیً نشدو. کردو

ُ ای بُ در ِ پشت بندش  ىابین کشيکش ٍای درِنیً بّدو کُ یک دفعُ با زدن تق
 .شنیدن صدای آشنایی کُ اسيً رِ ىی برد ٍر دِ از جا نفس نفس زنان پریدیً

ٌ ی در شدیً  .نگاٌ گذرایی بُ ًٍ کردیً ِ دِبارٌ خیر

 این جایی؟...ىَرِ- 

بعد اشارٌ کرد تا جّاب بدو؛ اىا ىگر . فرزاد دستی کالفُ بُ صّرتش کشیدٌ معنتی مب زد
 :بُ ناچار با صدای مرزانی گفتً! ىی تّنستً

 .االن ىیاو- 

ُ و کشید ِ آٍستُ زىزىُ کرد  .دست رِی گّن

 .ِمی نذار بیاد تّ...برِ ببین چی کارت دارٌ- 
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 .صّرتً رِ پراخً عقب کشیدو، انگار تازٌ فَيیدٌ بّدو داشتیً چُ غنطی ىی کردیً

قبه از . باالجبار برای مّ نرفتنيّن کُ ىطيئنًا اِمین نفر ىن ىتًَ ىی شدو، باید ىی رفتً
ً خیز شدنً از ىچ دستً گرفتُ کشید، دِبارٌ سرجاو مِب تخت نشستً بُ طرفً خً . نی

ُ و گذاشت ِ گفت ُ ای ىحکً رِی گّن  :شد ِ بـ ـّس

 .اخياتّ باز کن...بعدًا تيّىش ىی کنً- 

ُ خاطِر کار نیيُ تياىش اخً کردو. خینی پرِ ِ ِقیح بّد اگر جا داشت . فکر ىی کرد ب
 .جیغ ىی کشیدو

 :عصبی دست رِی صّرتً کشیدو ِ پچ پچ ِار گفتً

 ىیشُ از ِضعیت ىن سّءاستفادٌ نکنی ِ شنپ شنپ بّسً نکنی؟- 

ٌ ش رِ خّرد؛ اىا ىن کّتاٌ نیّىدٌ با  یکی ًٍ با آخرین زِرو رِی کتفش زدو کُ خند
 :محن پرحرص ِ جدی ای گفتً

 .دیگُ ًٍ حق نداری این جا بیای- 

ً ٍاش بُ طرز ِحشتناکی برق تَدید آىیزی زد ِ پرخاشگرانُ . اخً کرد ُ ای چش بُ جانی
 :ىچ دستً رِ گرفتُ زىزىُ کرد

 ...اِن ىّقع کُ راو دادی باید فکر این جاشّ ىی کردی- 

 :ٍيین طّر کُ خً ىی شد تا شامً رِ از رِی زىین بردارٌ گفت

 .از االن تا آخر عيرت با خّدت تکرار کن ىال ىنی- 

ُ ی خّشایندی تّ ِجّدو  ىی دِنستً حس اشتباٍیُ، با این حال با این جينُ، غنغن
قبه از زدن مبخندی، ! ىن تا آخر عير ىال اِن بّدو؟. سرازیر شد کُ قابه ِصف نبّد
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خّدو . چشيی تّ کاسُ چرخّندو ِ با خشً شامً رِ از زیر دستش کشیدٌ بنند شدو
ُ ش بدِن چرخشی ایستادو. کردو کُ معنت برخّدو باد ِِ آٍست پشت . با صدای ىَر

 .سرو ایستادٌ بّد، ٍرو نفس ٍاش رِ حس ىی کردو

ُ ی اِل خّدت اجازٌ دادی-   ...بار دِىً...دفع

 .حرفش رِ بُ ِضّح با نفسی عّض کرد

 .ىطيئن باش تا نخّای دیگُ تکرار نيیشُ- 

 .این بار با مبخنِد عيیقی بُ سيت در رفتً

شامً رِ رِی سرو گذاشتً ِ با ىرتب کردن پیراٍن بافت بنندو کُ از زیر ساپّرت 
ٌ ای داخه دیدٌ  ضخیيی ىی خّرد، بُ سرعت بیرِن زدو ِ در رِ پشت سرو بستً تا ذر

 .نشُ

ٌ ی کافی غافنگیر کنندٌ بّد؛ شاید ًٍ بین سر ِ  بّدنش این جا، بعد از یک ٍفتُ، بُ انداز
کنُ زدن بین حس ٍای ىتناقضً حکيتی درش بّد؛ اىا ٍر چُ بّد باز ًٍ اِن رِز نحس 

 .رِ سر یک ربعی کُ فکر ىی کردو دنیا ىتّقف شدٌ بُ یاد آِردو

 .اخً کردو ِ بُ رسً ادب کّچکتری سالو زیر مبی گفتً

 .ٍيراٌ مبخند تنخ ِ غيگینی سالو آراىی ًٍ مب زد

ُ ی کّتاٌ ِ نفس گیری خیرٌ بُ ًٍ، با ٍزاران حرف، رِ در رِی ًٍ  ٍر دِ چند محظ
 .ایستادیً

ُ ش سر یک ٍفتُ آشفتُ ِ پژىردٌ . خستُ ِ گرفتُ بّد ٌ ی بشاش ِ شاداب ٍيیش چَر
. ىٍّای خّش حامتش ژِمیدٌ ِ بُ ًٍ ریختُ، کيی رِی پیشانیش ریختُ بّد. شدٌ بّد

ٌ ای بُ چَرٌ داشت ً ٍای قرىزش غً رِ فریاد ىی زد؛ برعکس ٍر . ریش بّر چند رِز چش
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ٌ ش، درىاندگی ِ  ُ ٍای افتاد بار کُ غرِر از قاىت استّارش ىشخص بّد این بار شان
ُ باری از غً رِ حيه ىی کردن  .کّم

دیگُ ِسّاسی رِی تیپ بُ خرج ندادٌ بّد، رِی پیراٍن آبی سادٌ ِ شنّار ىشکی، یک 
 .پامتّ بنند ىشکی، سرسری پّشیدٌ بّد

با تياو این تّصیفات باز ًٍ ىی تّنست جذاب ترین ىرد باشُ؛ اىا چُ فایدٌ کُ دیگُ 
با دیدن حس ِ حامش از ىّضعً کّتاٌ اِىدو ِ ! ٍرىزی نبّد کُ ىن ىی شناختيش

ً رنگ شد ً کً ک  .اخيً ک

ٍرىز ِ . دمً بُ حال خّدىّن سّخت کُ آدىی ىحه تیيّر رِحيّن رِ بُ بازی گرفتُ بّد
ىَرِ ىی تّنستن رِزی خّشبخت ترین زِج باشن تا زىانی کُ آدىی ىحه تیيّر ِارد 

زندگیيّن نيی شد ِ ىن ًٍ اسیر این کنبُ نيی شدو؛ شاید یک آشنایی بُ دِر از نفرت 
 .کینُ ِ انتقاو

 .کيی از در فاصنُ گرفتً ِ بُ سيت راست ىتيایه شدو تا کاىالً ىقابنش بایستً

نگاٌ کّتاٍی بُ پشت سرو انداخت ِ با مبخنِد ىحّی کُ بی حس ترین مبخنِد عيرش بّد 
 :غيگین گفت

 حاال غریبُ شدو؟...نيی ذاری بیاو تّ- 

ٌ و سکّت کردٌ حرف دل زدو حتی اگر . ازش دمخّر ِ ناراحت بّدو؛ فقط با نگاٌ خیر
فرزادی ًٍ داخه کنبُ نبّد، بُ ٍیچ عنّان نيی خّاستً ٍّای جایی کُ نفس ىی کشیدو 

ىی دِنً بی انصافیُ؛ اىا در اِن محظُ ىن چیزی جز صدای جیغ ٍای ىَرِ ! آمّدٌ بشُ
 .نيی شنیدو
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اشکال ندارٌ، ٍيین جا »پّزخند تنخ تر از مبخندش زد ِ . جّابش رِ از سکّتً گرفت
ُ ای  .گفت« خّب

ُ رِو ٍرىز . برای دیدنش خینی زِد بّد ٍنّز ًٍ باِر نيی کردو آدىی قصی امقنب رِب
 !باشُ

ٌ ش چنگی زد . ىردد بّد برای حرف زدن. کالفُ چشً رِی ًٍ فشرد ِ بُ ىٍّای ژِمید
ناخّدآگاٌ آٍی کشیدٌ رِ بُ آسيان چشً باز کرد ِ این بار نگاٍش رِ بُ سيتً ىصيً 

 .سّق داد

 .اِىدو ٍر چی بدِبیراٍُ ازت بشنّو؛ اىا دِبارٌ ببینيت ِ با ًٍ حرف بزنیً- 

یاد حرف ٍای رِز اِل باجی افتادو . برای یک محظُ از خّدو بدو اِىد. دمً ٍری ریخت
ً صحبتش « کيتر با ٍرىز بگّ ِ بخند یا حرف بزن»کُ ىی گفت  شاید اگر ىن کيتر ٍ

ُ ایش  ىی شدو، االن پایبند ٍيسرش بّد ِ زنش رِ ىجبّر بُ سقط جنین چند ٍفت
 .نيی کرد

 .با محنی کُ از گنبرگ بعید بّد...نیش زدو

 زنت خّبُ؟ با اِنً حرف ىی زنی؟- 

ٌ ای زدو  .پّزخند تنخ ِ کرکنند

ُ ست، باید از زن ىریضش خبر-   ...آدىی ىحه تّ کُ چشيش دنبال کسای دیگ

ً ٍاش بُ یک بارٌ طّفانی شد، با  پردرد ِ پرفریادش الل شدٌ « بس کن»دریای چش
 بَش خیرٌ شدو؛ اىا ىگر ىی شد سکّت کرد؟

ٍنّز ًٍ عذاب ِجدان . ىن خّدو رِ ىقصر درد کشیدن ىَرِ ىی دِنستً. چانُ مرزاندو
 داشتً کُ چرا ىن نُ؟
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ٌ ای رِ با شکً برآىدٌ ىی دیدو کُ از درد اشک  ُ ش تّ کابّس ٍاو زن سیاٌ چَر ٍي
ىی ریخت ِ ضجُ ىی زد؛ اىا تعبیر خّابی نداشتً کُ بفَيً اِن زن خِّد گنبرگ بخت 

 .برگشتُ بّدٌ کُ رِزگارش با سیاٍی عجین شدٌ

ً ٍای اشکی بَش خیرٌ شدو ِ پرگالیُ گفتً  :بغضً ترکید، با چش

آخُ بی انصاف ىن چِی تّ رِ باِر کنً؟ ٍرىزی کُ ِاسُ آینین پدری ىی کنُ یا ٍرىزی - 
ُ ای کُ از خّنشُ تیکُ تیکُ کنُ؟  کُ اجازٌ ىیدٌ یکی دیگُ بچ

 :نیيُ بنند؛ عاصی شدٌ؛ با تکان دادن سری گفت

ُ ی خّدىّ نيی کشً-  ُ قدر ِقیح باشً، بچ ُ قدر پست باشً، ٍرچ  .ىن ٍر چ

ٌ ای از رِی تيسخر زبان تنخ ِ نیش دار . دستی رِی ٍّا تکان دادو. بُ خندٌ افتادو؛ خند
ٌ و رِ بُ کار گرفتً  .دست خّدو نبّد. شد

نگّ فقط ىیگً یُ ...تّ ًٍ ىی خّای بگی رِی حرف تیيّرخان نيی تّنی حرف بزنی- 
 ...بزدمی

ُ ای بی حرکت ِ جدی بُ خندیدن ِ ىسخرٌ کردن ٍاو نگاٌ کرد ُ خّد از نگاٌ . محظ خّدب
ُ ٍایی شدٌ بّد کُ کار  ً زدٌ ِ بی گناٍش ساکت شدو؛ ىحه پسر بچ آبی رنگ فّق امعادٌ غ

ُ ای ىنتظر تنبیُ ایستادن ٌ ش . اشتباٍی کردن ِ گّش ىتعجب ِ کيی گیج ىن ًٍ خیر
ُ ی بریدٌ درخت . شدو ُ ٍای افتادٌ از کنارو گذشت ِ رِی تن پّزخندی زد ِ با شان

 .نگاٍش ىستقیً رِ بُ عيارت خاکستری بّد. نشست

با محنی کُ . ٍيین کُ حضّرو رِ پشت سرش احساس کرد. بُ طرفش قدو برداشتً
 :سعی بر حفظ غرِرش رِ داشت گفت

 ...ىن عقیيً ىَرِ- 
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 چی؟- 

 .حتی صدای خّدو رِ از بَت ِ ناباِری نشناختً

 .پّزخند زد

 !فکر ىی کردو ىن باید گنبرگّ بازی بدو؛ ِمی اِن بازیً داد- 

ً ٍاو ِحشت زدٌ گرد شد ُ پتُ افتادو. دٍانً بُ آنی طيع زٍر گرفت ِ چش  .بُ تت

 ...اىکان...ا...ىی شناسً... گنبرگّ ىی...گـ...ىن...ىـ- 

 .تند سرش رِ تکان دادٌ حرفً رِ قطع کرد

ُ قدر پست باشً. نيی شناسی...نيی شناسی ىَرِ-  ُ قدر چشً ناپاک ...ىن ٍر چ ٍر چ
حتی اِن قدر شرف داشتً کُ ٍیچ ِقت از تُ دل راضی بُ ...قبِه ازدِاجً بّدٌ...باشً

 ...بازی دادنش نشدو؛ اىا اِن

 :دو ِ بازدو حسرت باری کشید ِ با دمخّری اداىُ داد

ُ ی ىن رحً نکنیً؟ تاج امينّک ِ تیيّر -  فکر ىی کنی ىا اِن قدر پستیً کُ بُ بچ
ُ خاطِر ٍيین بی سر ِ صدا ىاىا آِردن...نيی خّاستن آبرِریزی بشُ اِن بچُ نباید بُ ...ب

 .دنیا ىی اِىد

 .زیر مب زىزىُ کرد

 .اِنً ىحه ىادرو یُ بی شرفُ- 

ُ باز نگاٍش کردو ُ ای شّک زدٌ فقط در سکّت با دٍان نیي  .محظ

ُ ای زد  .بُ طرفً چرخید ِ با دیدن حامتً مبخنِد تنخ دیگ
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 !چرا از اِل بَش نگفتی؟- 

 .بَش ىی گفتً کُ ٍیچ ِقت نيی فَيیدو- 

ُ ٍاش بّد؛  ٌ ی شان ٌ ش آراو شدٌ بّد؛ انگار فقط ىنتظر خامی کردن بار سنگین شد چَر
 .ىَرِ بد کرد با زندگِی ٍردِىّن. اىا حاال ىن بّدو کُ نگرانیً ِ ترسً شدید تر شدٌ بّد

 .کالىش پر نفرت شد

 ...چند سال پیش پدرش گند زد بُ زندگی پدر ِ ىادرو، حاال دخترش- 

ً ٍاو حتی در اِن تاریکی ! پدرش؟...خدایا با نگرانی دِ چندان شدٌ ِ ِحشتی کُ از چش
 :ًٍ ٍّیدا بّد مرزان گفتً

 ...کَکشان چرا باید زندگی پدر ِ ىادرتّ- 

ً ٍاش پر آب شدٌ، رِ گرفت نيی خّاست اشک ریختنش رِ ...خدای ىن. بُ آنی چش
 .پدر ِ ىَرِ چی کار کردٌ بّدن با ىردی کُ پر از ىَربانی ِ غرِر بّد...ببینً

با رنگ ِ رِیی زرد ِ بدن مرزان باالی سرش ایستادٌ، ٍر . حتی نيی تّنستً حرکتی بکنً
 .ٍنّز ًٍ تّ شّک بّدو. آن ىنتظر پس افتادن بّدو

ُ ای برای فرِ نشستن بغضش صاف کرد  .صداش رِ با تک سرف

 ...اِىدو ازت یُ درخّاستی بکنً- 

ً ٍا ِ دردٍای دمش، حامتی جدی ِ پرغرِر بُ خّدش . بُ طرفً نشستُ چرخید ىیان غ
ٌ ٍاش پنَان . گرفت ً ٍای ٍرىز شدو کُ ٍيیشُ پشت نقاب خند حاال ىتّجُ غً چش

ُ قدر قّی بّد. ىی کرد  !خدایا این ىرد چ
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از اِمً اِىدٌ ...ىن تا چندىاٌ دیگُ کارو این جا تيّو ىیشُ برای ٍيیشُ ىی خّاو برو- 
 ...حامً از این خّنُ بُ ًٍ ىی خّرٌ...بّدو برای تنَایی تیيّر

ُ رِو ایستاد. نگاٍش بُ ىن خشک شدٌ، دقیق تر شد  .بنند شد ِ با مبخنِد ىحّی رِب

 .ىی خّاو باٍاو بیای- 

... - 

 .نيی خّاو جِّنیت تّ این عيارت کناِر گنبرگ حرِو بشُ- 

ُ ای دست ِ پاو رِ گً کردو حرفی نداشتً بزنً، باز ًٍ برای چندىین بار در این . جانی
ىن ٍيیشُ . ٍرىز برای ىن ارزشی باالتراز یک ٍيراٌ داشت. شب غافنگیر ِ شّکُ شدو

 .ىحه یک برادر ِ یک دِست نداشتُ رِش حساب باز ىی کردو

 ...ىن...ىن نيیاو- 

 .ىن دِِست دارو ىَرِ- 

... - 

 .با ىن ازدِاج کن- 

ُ قدر ىی تّنست از زبان یک نفر دیگُ شیرین باشُ  !این بیان احساسات ِ درخّاست چ

ً ٍاش خّشحال خندید. محنش پر ىحبت شد  .چش

ىی تّنست از اِل ...بُ خّدو، بُ تّ، بُ گنبرگ...این یُ ٍفتُ بُ خینی چیزا فکر کردو- 
 .سرنّشتيّن یک جّر دیگُ باشُ

ُ ی صحبت ٍاش ىی جّشید؛ یعنی باید برىی گشتً بُ  دمً ىحه سیر ِ سرکُ از اداى
ُ ی اِل؛ ازدِاج با ٍرىز ٌ دار بّد... خّن  .خند
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 :با ىکحی اداىُ داد

نيی دِنً چرا دِست داشتً ...رِز اِمی کُ بُ جای گنبرگ چایی آِردی ازت خّشً اِىد- 
ٌ ی تیيّرخان این جا آِردىت ...باٍات صحبت کنً ِقتی پا تّ این ...حتی بدِن اجاز

ُ قدر ىی تّنی خّب باشی ً کً فَيیدو چ ىَربّن، سادٌ، خانً، دل ...خّنُ گذاشتی ک
ً تر پاکی...رحً  .از ٍيُ ىَ

ٌ ی نفسً ِ خدای ...با اتفاِق چند محظُ پیش دیگُ احساس پاک بّدن نداشتً شرىند
 .خّدو شدو

 .پّزخند پردردی بَش زدو

ُ ت نیستً-   .ِاسُ ٍيین گفتی تّ سنیق

 .پنکی برای اطيینان زد

آخرین ...گفتً چّن نيی خّاستً دمخّش بشی؛ چّن ٍنّز ىتّجُ احساسً نشدٌ بّدو- 
ُ خاطِر فرزادٌ ٌ ت ب  ...بارو ىی دِنستً تردیدت برای نظر دادنً از چَر

 .بی اختیار اشک ریختً ِ با رنگ ِ رِیی پریدٌ، خیرٌ نگاٍش کردو

 ...بس کن ٍرىز- 

ُ ای رِی سرو بذارٌ کُ سریع عقب کشیدو. بُ سيتً خً شد  .ٍق زدو. خّاست بـ ـّس

 ...اِن ِقت...تّ زن داری معنتی- 

 .داد کشید

ُ ی یکی دیگُ رِ براو ىیارٌ؟...کدِو زن؟-  زنی کُ تازٌ فَيیدو نگاٍش، ...زنی کُ بچ
 ...ىن پاکی تّ رِ ىی خّاو ىَرِ...حرفاش بّی مجن ىیدٌ
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 ...برِ، خّاٍش ىیکنً برِ- 

 .نگاٍش ىَربان شد

ُ خاطِر فرزاد -  این کُ جّابت بُ ىن چی باشُ ِاگذار ىی کنً بُ خّدت؛ اىا اىیدِارو ب
 .پسً نزدٌ باشی کُ اِن آدو کسی نیست کُ بخّاد تّ رِ خّشبخت کنُ

ٍرىز سّىین نفری بّد کُ بًَ تذکر ىی داد تا از فرزاد فاصنُ بگیرو؛ دِىین نفر عاطفُ، 
سّىی ٍرىز ِ اِمی کُ ٍیچ ِقت تّجَی بَش نيی کردو عقنً بّد کُ ىخامف صددرصد 

این عشق بی ىنطق بّد؛ اىا دل ِ قنبً ٍردِ با مجبازی، فرزاد رِ کسی ىی دِنستن کُ 
ُ و درش خالصُ ىی شد ُ ی خیال ٍای دختران  !ٍي

 :شيردٌ شيردٌ آراو گفتً

 .این ىّضّع چیزی نیست کُ بخّاو در ىّردش بُ تّ تّضیحی بدو- 

ٌ ای زد! بُ ٍیچ صراطی ىستقیً نبّد. بدتر عصبی شد  .تک خند

فرزاد آدو تّ نیست، ىن اِنّ ىی شناسً، یُ آدو ىذٍبی نيای بی احساس کُ چشيش - 
ُ جا کار ىی کنُ  .ٍي

بارٍا رفتارش رِ با . فرزاد برای ٍيُ اگر بداخالق ِ بی احساس بّد برای ىن ٍيُ چیز بّد
ٍیچ ِقت کاری نکرد کُ با تياو ... ٍیچ ِقت چشيش ٍرز نرفت...اطرافیان دیدٌ بّدو

ٍرشب کنارش تنَا سپری ...سرد ِ خشک بّدنش حس کنً کيبّدی از جانبش دارو
ُ خاطِر ىانع نشدن  کردو ِ یک بار ًٍ حس نااىنی نداشتً؛ حتی اىشبی کُ ىی دِنستً ب

 .ىن پیش رِی کردٌ

 !ٍرىز فرزاد رِ نيی شناخت؛ چّن اِن آدو رِ فقط ىن بُ خّبی ىی شناختً

 !حق نداری در ىّرد آدىی کُ خّب نيی شناسیش این طّر حرف بزنی- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  666  

ٌ ای زد  .تک خند

 ...ىنی کُ از بچگی کنارو بّدٌ...ىن نيی شناسيش؟- 

... - 

اِنً یکی ىحه تیيّرخانُ کُ ٍیچ بّیی از احساس نبردٌ، ٍیچ کس براش ىًَ - 
ُ ی کَکشان دستشُ خدا رِ بندٌ نیست...نیست  .حاالو کُ کارخّن

ُ ی پدر بُ فرزاد سپردٌ شدٌ ندادو برعکس شاید تُ دل ...اصالً اٍيیتی بُ این کُ کارخّن
اىا بُ نفس نفس افتادو از شدت خشً کُ فرزاد پراحساس ىن رِ ! خّشحال ًٍ شدو

ُ طّر ىی تّنست ! با تیيّرخان ىقایسُ ىی کرد فرزادی کُ اىشب پر از احساس بّد، چ
فرزادی کُ ٍيیشُ ٍيراًٍ بّد ِ یک ٍفتُ ىرًٍ دردو ! بّیی از احساس نبردٌ باشُ؟

ُ ٍاش گز گز ىی کرد! شد خدا رِ بندٌ نیست؟  .ٍنّز ًٍ پّست صّرتً از بـ ـّس

 .ىن ًٍ در برابرش گارد گرفتً، برای آدىی کُ خینی سادٌ دنیای ىن شدٌ بّد

 .بُ تّ ًٍ اصال ربطی ندارٌ...ىن ٍر تصيیيی بگیرو بُ خّدو ىربّطُ- 

 .ربط دارٌ؛ چّن ىن تّ رِ این جا آِردو- 

ىستقیً ِ گستاخانُ، چانُ جنّ . نفس عيیقی برای بُ دست آِردن خّنسردیً کشیدو
 :دادو ِ جدی گفتً

ٌ ت کُ نیستً-   .االنً برِ...ىنّ این جا آِردی؛ ِمی برد

ُ ای ىات نگاًٍ کرد ىن ًٍ نداشتً؛ اىا برای دفاع از . تّقع این برخّرد رِ نداشت. محظ
ُ قدر ىی شناسيش ٍيُ کار ىی کردو  .آدىی کُ در اِن محظُ گيان ىی کردو چ
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ُ ی اربابشُ دل ...ىیرو؛ اىا ىنتظر جّابت ىی ىّنً-  نيی ذارو بُ فرزاد کُ یکی منگ
 ...نيی ذارو زندگیتّ بُ گند بکشی ىَرِ...ببندی

. تياو حرفش رسیدن بُ فرزاد بّد کُ ىطيئنً تياو حرف ٍاىّن رِ ىّ بُ ىّ شنیدٌ
 .بی درنگ تّ دل تاریکی با تَدیدی کُ کرد ىحّ شد

تياو اتفاقات این یک ساعت رِ . نيی دِنً چرا دمً بدتر با رفتنش بی قرار ِ ىضطرب شد
آٍستُ با زانّیی خً شدٌ کُ دیگُ تحيه ِزنً رِ نداشتن . در یک محظُ ىرِر کردو

ُ ی درخت نشستً ُ و از حجً فشار اتفاقات بُ سّزش افتاد. سست رِی تن ُ ی سین . قفس
ُ خاطِر کی این کار رِ کردٌ بّد؟ ...با ىرِر حرف ٍا، تازٌ خّن بُ ىغزو ٍجّو آِرد ىَرِ ب

 ٍرىز ىن رِ دِست داشت؟ فرزاد چی؟

ُ خاطِر ٍيّن کَکشانی کُ ٍی سنگشّ بُ سینُ ىی زنی ىادرش -  سُ سامش بّد، ب
ٌ ی باباشّ از زیر په پیدا کردن سکتُ کردٌ بّد درجا،  ...گذاشت رفت، یُ ىاٌ بعدشً جناز

پایین ...دِرِی ٍردِشّن شد سّختن تّ تب چند ىاٍُ...از کاری کُ ىادرش کردٌ بّد
... نيی فَيید ىادرش رفتُ، پدرش ىردٌ...شد درد...شد ىریضی...نیّىدن دىای بدنش

ِقتی بزرگ تر شد فَيید کَکشان برای چند تیکُ زىین ىادرشّ خاو خّدش ...بچُ بّد
ُ ی کَکشان داشت؛ اىا ٍیچ ِقت ...ٍيّن زىینایی کُ شرط بستیً رِش...کردٌ کین

 .راضی نيی شد دخترشً بدبخت کنُ

بُ دیّار چّبی کنبُ، یک طرفُ تکیُ دادٌ بّد ِ ایستادٌ پا رِ پا . بُ سيتش چرخیدو
صّرتش زیر کالٌ . انداختُ، سر بُ پایین سیگار دِد ىی کرد ِ جدی ِ خشک حرف ىی زد

ىشخص نيی شد؛ اىا از این فاصنُ ًٍ ىی فَيیدو دِبارٌ ٍيان فرزاد ناشناختُ شدٌ 
 .سرد، بی رحً ِ خشک...

 .صدای بيش بنند شد
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ُ خاطِر عقیً بّدنش راضی شد دختر ٌ-   .ٌ ی کَکشانّ بگیرٌ*ز*ر*ب

ُ ای از گنّو ساطع شد ً باِد زجرآِِر گنّو گفتً. آٌ خف  :بی اختیار ىابین غ

 .کَکشان آدو خّبی بّد- 

ُ و رِ رِی یک تعصب گذاشت یا یک شّک پّزخنِد صداداری زدٌ صاف ایستاد ِ . جين
 .دِد غنیظی بیرِن فرستاد

 .دخترشً تاِان کارشّ پس ىیدٌ. خّدتّ قاطی این بازیا نکن- 

خیرٌ بُ ىن کُ نفسً باال نيی اِىد . با زدن کتش بُ عقب، دست بُ جیب شنّارش برد
 :خّنسرد اداىُ داد

ُ ش ىًَ نیست جز . راست ىیگُ، تیيّرخان ٍیچ احساسی ندارٌ-  ٍیچ کس ِاس
نيی تّنُ ىحه ٍرىز ًٍ صحبتت ...نيی تّنُ اِنی باشُ کُ ىی خّای. خّاستن خّدش

ُ ت ِقت بذارٌ ٌ ی از ...باشُ یا ِاس نيی تّنُ بخندِندت، آدىی کُ خّدش یک بار ًٍ خند
 .تُ دمی نداشتُ؛ اىا اینّ بدِن دست رِ ٍر چی بذارٌ باید اِنّ داشتُ باشُ

 :نفسی گرفت ِ ٍيین طّرکُ سیگارش رِ زیر پاش مُ ىی کرد گفت. گیج نگاٍش کردو

 .کاش از خّدو ىی پرسیدی نظرو در ىّردت چیُ- 

ٍيین طّر کُ اشک ٍاو رِ پاک . خجامت کشیدٌ سر پایین گرفتً تا سّامً رِ تکرار کنً
 :ىی کردو، با مبخنِد ىحزِنی ِ صدای گرفتُ از بغض گفتً

 ...خب االن- 

سر باال بردو کُ با دیدن جای خامیش یک بارٌ ترکید؛ بغضی کُ چنگ زدٌ بّد بُ گنّیی 
جیغ کشیدو، امتياس ...رِی زىین افتادو ِ برای حال ِ رِزو ضجُ زدو. کُ پر از زخً بّد
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ٌ ی داستان زندگی ىن باشُ. پدر رِ کردو اشک ...نامُ کردو. نيی خّاستً اِن آدو بد
ً کً ازو ىی گرفتنش...ریختً بچگی ٍاو رِ ىی خّاستً؛ ىحه اِن . برای پدری کُ ک

 .ِقت ٍا کُ اشک ىی ریختً ِ بغنً ىی کرد ِ تّ گّشً ىی گفت دخترو چیزی نشدٌ

 .خاک رِی سرو ریختُ، داد کشیدو رِ بُ آسيان

 ...حاال کجایی کُ ٍيُ از نبّدنت خّشحامن، ىن از نبّدنت خینی ِقتُ ىردو- 

اىا با انگشت بُ ...افتادو...رِی پاٍای مرزانً بنند شدو. فریاد زدو« ٍایی »جیغ کشیدٌ، 
 .باال اشارٌ کردو

ُ ش درِغُ، بگّ ىنّ آِردی تا ...ىنّ ببین، دیگُ مبخندی ندارٌ گنبرگ بابا-  بگّ ٍي
ٌ ىُ. جیغ کشیدو... دشينتّ بشناسً نُ خّدتّ کُ برای ىن با . حتی نتّنستً بگً اسطّر

ٌ ٍاش، خدا رِ صدا زدو . بُ زىینش چنگ زدو. پدر قَر کردو، رِ گرفتً، رِ بُ ستار
ببخشُ ...قسيش دادو...تّبُ کردو...خدایی کُ از اىشب دیگُ نداشتيش. صداش زدو

 .ىنّ تا از این بیشتر تنَا نباشً

 .این قدر ضجُ زدو ِ گریُ کردو کُ بی حس رِی زىین سرد افتادو

*** 

 بخش یازدًٍ

 نيیشُ، چرا سر ِ صدای بی خّد ىی کنید؟...نيیشُ آقا- 

. برگُ رِ ىحکً رِی ىیزش کّبیدو کُ با گردنی غاز کشیدٌ یک ىتر بیشتر عقب پرید
ٌ ش از زیر عینک تُ استکانیش ىحه ِزغ بیرِن زد ِ با آبی دٍانی  ً ٍای گرد شد چش

ٌ و شد تياو افرادی کُ اِن جا بّدن بُ سيتيّن ىتعجب . قّرت دادٌ ِحشت زدٌ خیر
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ٌ ٍای زِو شدٌ رِو، از شدت خشً ِ . چرخیدن ِ شرِع بُ پچ پچ کردن بی تّجُ بُ نگا
 .این بالتکنیفی نفس نفس ىی زدو

 .دِبارٌ با گرفتن نفسی از حرص، بُ طرف ىیزش خً شدو کُ کيی ترسیدٌ عقب کشید

 ...ىن دِر این جا رِ تختُ ىی کنً کُ از صبح ىعطه شياٍا شدو آخرو ىیگی نيیشُ- 

ُ جا بی خبر، قرعُ این اعصاب داغّن شدٌ بُ  ُ رِو کُ از ٍي گردن استخّانی ىرد رِب
ٌ ای کيک از ٍيکار ٍاش؛ اىا ىردٍای  ناىش افتادٌ بّد با ٍر فریادو ىی چرخید برای ذر
ٌ تر از اِ با ترس ِ بی خیامی ظاٍری پشت ىیز ٍای خّد نشستُ ِ بی دخامت شاٍد  گند

 .این دعّا بّدن

 .این جا نّشتُ باِر شيا ىشکه دارٌ...آقا بُ خدا ىن بی تقصیرو- 

 بعِد این کُ خّب پّال رِ گرفتین؟...حاال ىیگی؟ بعِد چَار ساعت دِندگی؟- 

ٌ و بّد بُ قصد دیدن ىدیریت از  ٌ ش کُ ناشی از عربد ٌ ی قرىز شد بدِن تّجُ بُ چَر
ٌ ای کُ . اتاق بیرِن زدو تا جنس ٍای تّقیفیً رِ ترخیص کنً ُ و جامب بّد با اجاز ِاس

ُ ی کارىند ٍای گيرگ غرب داشتن، کسی دنبامً نیّىد تا نذارٌ بدِن اجازٌ بُ سيت  ٍي
 .اتاق ىدیریت برو

از چارت اداری گيرگ کُ قسيت دِر ِرِدی نصب بّد، اتاق ىّرد نظرو رِ پیدا کردٌ با 
ُ ی دِو حرکت کردو ُ ٍای طبق ُ ای تحيه . قدو ٍای تند شدٌ بُ سيت پن حتی محظ

ُ ی ٍیچ چیز رِ نداشتً بُ خصّص . انتظار برای آسانسّر رِ نداشتً اصالً اىرِز حّصن
سردردی کُ از دیشب، بعد از رفتن از کنبُ بًَ دست دادٌ . این دنگ ِ فنگ ٍای اداری

ُ ی ٍر چیزی رِ ازو گرفتُ بّد دِست . بّد ِ دردی کُ تا صبح ىی کشیدو، اىان ِحّصن
داشتً اىرِز رِ بُ خّدو ىرخصی ىی دادو ِ برای از دل درآِردن ىَرِ دِنفری بدِن 

 .ىزاحيتی بیرِن ىی رفتیً؛ اىا حیف کُ با حرف ٍای دیشب دل ِ دىاغی نياندٌ بّد
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ُ ای ِارد شدو ُ ای بُ در زدو ِ با شنیدن بن  .ضرب

ٌ ای کُ ىحاسن بنندی داشت، بُ ٍيراٌ پیرىردی کُ مباس رسيی پّشیدٌ  ىردی جا افتاد
ُ ای . بّد، با ِارد شدن ىن از پشت سیستيی کُ پشت ىیز بّد، ٍيزىان بنند شدن محظ

ً نگاٍی رد ِ بدل کردٌ ىن رِ ارزیابی کردن  .ٍردِ نی

. در رِ پشت سرو بستً ِ جدی با گاو ٍای بنند ِ ىحکً بُ طرفشّن حرکت کردو
ُ ی  ُ ٍا ىی شد رِ A4نرسیدٌ بُ ىیز، اسنادو کُ شاىه چند برگ  بی ىحتّا ِ کِد بارناى

ُ ٍا رِ کّبیدو ىقابه ىیز، با دست بردن تّی جیب . گذاشتً؛ یعنی تقریبا رِی ىیز برگ
ُ ی کتً رِ بُ پیرىرد کُ ظاٍِر ىدیریتی داشت، با محن تقریبًا  شنّار ِ عقب زدن گّش

 :عصبی ِ طنبکار گفتً

 حاال ىّقع تحّینش تّقیف شدٌ؟....از صبح ىعطه دِ کاىیّن جنس شدو- 

... - 

 پّل بیشتری ىی خّاین این ادا بازیا چیُ؟- 

ٌ ای از پیرىرد ِ با  ىردی کُ ىخاطب ىن نبّد، با برداشتن کِت پشت صندمیش با اجاز
ً نگاٌ ىعناداری بُ ىن، از دری کُ داخه اتاق بّد خارج شد پیرىرد کُ حاال برای . نی

ٌ ش بّدو، سری بُ تاسف برای این ادب جا نیفتادٌ تکان داد ِ  گرفتن جّاب، پراخً خیر
نفس عيیقی کشید ِ رِی . گفت کُ جز پّزخند چیزی عایدش نشد« اِل سالو پسرىی»

ُ رِش  ٌ ای رنگ رِب ُ نفری قَّ ٌ ی اتاق نشست ِ با دست بُ ست س تنَا ىبه تک نفر
 .اشارٌ کرد

 .بفرىایید بنشینید آقای آریایی- 
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یک محظُ از این کُ بدِن نگاٌ کردن بُ ىشخصات برگُ فاىینیً رِ گفت یکُ خّردٌ 
ٌ ی چشيی بُ ىیز خامی ِ خنّتی اتاق پنَان کردو ِ با . نگاٍش کردو تعجبً رِ با اشار

 :کنایُ گفتً

ُ ی این قر ِ فرا رِ ندارو-   .ظاٍرًا برعکس شيا ىن سرو خینی شنّغُ، حّصن

با مبخنِد آراىی کُ بیشتر حرصً رِ در . خّنسرد پا رِ پا انداخت ِ بُ پشتی ىبه تکیُ زد
 :ىی آِرد گفت

 .ىنً قصدو کيک بُ شياست- 

 .ىکحی کرد

 ....ٍیرىند پسرو- 

ُ ای بُ در ِ اِىدن کسی کُ بّدنش این جا ! ٍیرىند پسرو؟ تعجبً از بردن اسيً با تق
غیر عادی بّد بیشتر شد، بُ خصّص از ٍيان دِر دِِو داخه اتاق کُ ىسنيًا راٌ بُ اتاق 

! حاال ىطيئن شدو این تّقیفی ِ بردن اسيً تصادفی نیست. دیگری داشت ِارد شد
ىنتظر اِىدن ىن . تياو بخش ٍا دِربین داشت. نگاًٍ بُ سيت سیستً رِی ىیز خّرد

 .دِبارٌ سرو رِ بُ طرف ٍرىز برگردِندو! بّدن

ُ ای ٍردِ بُ ًٍ خیرٌ شدیً ً ٍای . محظ اِن ًٍ با دیدن ىن شّکُ شدٌ بّد ِ با چش
 .گفت« تیيّرخانی»گرد شدٌ از تعجب 

. از حامت ىنزِی ِ پژىردگی دراِىدٌ بّد. بعِد یک ٍفتُ بُ خّدش حسابی رسیدٌ بّد
کت اسپرت راٌ راٌ کشيیر آبی نفتی ِ شنّار جین جذب یخی ! زیاد از حد ًٍ رسیدٌ بّد

ٌ ای شدٌ بّد ً ٍای آبیش تیپ برازند ً رنگ کُ با چش بارِنی زغال سنگی . با پنیّر آبی ک
فکً ساییدٌ شدٌ، دستً رِ از خشً ىشت کردو تا ناغافه . ًٍ رِ دست آِیز کردٌ بّد
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ُ خاطِر دیدن ىَرِست . تّ صّرتش کّبیدٌ نشُ این تیپ زدنش بعِد یک ٍفتُ، حتيا ب
 .ِ با این شکه ِ شيایه قصد خاو کردنش رِ دارٌ

 .با اخً پررنگی کُ انگار نُ انگار حضّر دارٌ رِ ازش گرفتً

اصالً فکر نيی کردو تّ فکر ِ ذٍنش . یاد حرف ٍای دیشبش کُ پشت سرو زد افتادو
نقش یک ٍیّال رِ داشتُ باشً کُ پیش یک دختر غریبُ کُ حتی ىن رِ ندیدٌ ِ شاید 

ُ ٍاش داشتُ باشُ، راحت از ىن بد تعریف کنُ اِن ًٍ دختری کُ ! نظرش فرقی با گفت
ُ قدر ىن بی احساس؛ اىا برای ٍرىز کُ ! فقط یک ىاٌ پا تّ عيارت گذاشتُ حاال ٍر چ

ُ خاطِر یک . خشيً بیشتر شد. ٍيُ چیز بّدو رِی تربیتش خّب کار نکردٌ بّدو کُ ب
حدس ىی زدو از اِل با اِن دل شکستن ٍا ِ پا پس ! خّاستگاری زیرآب ىن رِ ىی زد

 ...کشیدن ٍاش از ىَرِ خّشش بیاد؛ اىا نُ برای

. اخيً چند برابر ِ فکً از فشار زیاد در حال خرد شدن بّد! دِبارٌ یاد پیشنَادش افتادو
حیف کُ ٍنّز زِد بّد تا بخّاو . ىگر از رِی جنازٌ ىن رد بشُ کُ ىَرِ رِ با خّدش ببرٌ

ُ چیز رِ طّری حامیش ىی کردو کُ نُ از  ٍيُ چیز رِ عننی کنً؛ ِگرنُ ٍيین دیشب ٍي
ىَرِ رِ ًٍ . ىن پیش یک غریبُ بد بگُ، نُ دست رِی کسی بذارٌ کُ ىن ىی خّاو

اصالً چُ ! ٍيین اىرِز برای ٍيیشُ عقد ىی کردو تا رِی خّاستگاری نخّاد فکر کنُ
ُ ای فکر کنُ تا ِقتی کُ ىن ٍستً ُ ای محظ  .ىعنی داشت بخّاد بُ کس دیگ

بدِن حرفی رِی ىبه نشستً ِ پا رِ پا انداختُ بُ پیرىرد کُ با تفریح بُ ىا نگاٌ ىی کرد 
 .خیرٌ شدو

 .آٍستُ با سالىی بُ ىرد کنارو با فاصنُ نشست

اىیدِارو دمیه خّبی برای این ىعطنی داشتُ باشید؛ ِگرنُ باید برای جّاب پس دادن - 
 .با ِکینً صحبت کنید
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ُ رِو دستی دِر دٍانش کشید ِ با جدیتی کُ تازٌ بُ خّدش  با مفظ ِکیه، پیرىرد رِب
 :گرفتُ گفت

 !ىا اگر ىی خّاستیً آقای اژندِ ببینیً کُ االن شيا این جا نبّدید- 

ً ٍای  شنیدن اسً آژند در این اتاق زیاد جای تعجب نداشت؛ اىا با اخً عيیق ِ چش
 .باریک شدٌ بَش خیرٌ شدو تا تّضیح بیشتری بدٌ

دیرِز ىنشیً گفت از گيرِگ غرب تياس گرفتن ِ برای تحّیه بار باید حتيًا خّدو حضّر 
ُ خاطِر ٍيین از صبح زِد این جا اِىدٌ بّدو تا طبق رِاِل ٍربار، آژند یا . داشتُ باشً ب

ُ ی زیادی  فرزاد بار رِ تحّیه نگیرن؛ اىا االن، اِن ًٍ با حضّر ٍرىز جای شک ِ شبَ
 .داشت

 :ٍيین طّر کُ با مبخنِد ژکّندی بنند ىی شد ِ بُ سيت دِر اصنی اتاق ىی رفت گفت

ُ ریزی قبنی بّدٌ، ىتاسفانُ نيی تّنستیً این ریسکّ بکنیً تا -  اِىدنتّن این جا با برناى
 .شيا رِ بی دمیه بُ جایی بکشّنیً

با چند قدو کّتاٌ بُ طرفيّن . در با صدای تیکی قفه شد ِ عننًا زندانی این اتاق شدیً
ُ ای دست دراز کردٌ گفت. اِىد ِ باالی سر ىن ایستاد  :با مبخنِد پدران

ُ ی نیرِی انتظاىی...سرٍنگ خیری ٍستً-   .بازنشست

ابرٍِاش بُ طرز حیرت آِری بَت زدٌ باال پرید ِ . ٍرىز از حامت دفاعی خارج شد! پنیس
ٌ ای بَش رفتً تا بیشتر خّدش رِ . نگاٍش سّءظن دار ىن رِ نشانُ گرفت ً غر چش
ُ و رِ بُ آب ندٌ  .کنترل کنُ ِ بند نداشت

ٌ ش خیرٌ شدو ِ با تاخیر . چشً باال کشیدو بُ طرف سرٍنگ ىتعجب بُ دست دراز شد
دست دادو کُ ٍیچ « ىاٍی ىردٌ»ىدِل . ِ سستی آشکاری دست تّ دستش گذاشتً
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بعد از فشردن دست ىن، بُ سيت ٍرىز رفت کُ . ىیه ِ احساسی بُ طرف نيی داد
با دست دادن کّتاٍی . بیشتر نقش بینندٌ رِ داشت ِ اصالً ًٍ ىخاطب قرار نيی گرفت

ىا رِ برای چی »ٍرىز ًٍ بی برِ برگرد در جّابش . کُ بُ اظَار خّش ِقتی ختً شد
 .جدی گفت« این جا آِردیدِ 

 :سرٍنگ خیری ًٍ با مبخندی رِ ازش گرفتُ گفت

 ...عجنُ نکن پسرو- 

ُ ی نّپا  این پسرو گفتن فقط ىحض گّش دراز کردن ىن ِ ٍرىز بّد؛ ىحه دِ پسربچ
نيی دِنست ىا . فرت فرت مبخندی ًٍ نحارىّن ىی کرد تا ىحالً بُ آراىش دعّتيّن کنُ

 !خّدىّن این شگردٍا رِ از حفظیً

ُ ی چّبی سیگار، . نفس عيیقی کشیدو ُ ی کتً دست دراز کردٌ با برداشتن جعب از گّش
ٍنّز بین دِ انگشت نگرفتُ تذکر قاطعی . باطيانینُ درش رِ باز کردو ِ نخی برداشتً

 .بًَ داد

 !این جا قدغنُ ىرد جّان- 

شدید بُ آراىش ٍيان یک نخ احتیاج داشتً تا بیش از این، از این . حّصنُ نداشتً
ُ ای دست این جياعت بدتر از کفتار، چشً در  اتاق نفسً تنگ نشُ؛ اىا برای ندادن بَان

ُ ی این اعتراض نکردنً شد یک . چشيش گستاخانُ جعبُ رِ رِی ىیز پرت کردو نتیج
ُ ی دیگُ  !مبخنِد ىضحکان

با خیال راحت بُ سيت ىیز قدو برداشت ِ از کشّی ىیزی کُ حاال فَيیدٌ بّدو یک 
ىیز ساختگی یا شاید یک اتاق ساختگی برای بازجّیی باشُ، دِ پرِندٌ با دِ بستُ پنبُ 

ُ ی ىا بّد بیرِن آِرد دِبارٌ بُ سيتيّن قدو برداشت ِ رِی ىبه . کُ ىتعنق بُ کارخّن
 .تک نفرٌ نشست
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ُ ی آبی رنگی رِ برداشت ِ ٍيین طّر کُ باز ىی کرد، زیر چشيی بُ ٍرىز کُ دست  پّش
بُ سینُ ِ پراخً نشستُ بّد، نگاٌ ىی کرد ِ با صدای بنند ِ رسا شرِع بُ خّندن 

 .ىحتّای پّشُ کرد

چند تحقیق ِ ىقامُ ىعتبر ...ىَندسی صنایع از دانشگاٌ تّرنتّ... سام29ٍُرىز آریایی - 
 ...رئیس شرکت تجاری آریاىَر در...بُ اسيت جبت شدٌ

 .ٍرىز چشيی تّ حدقُ برای این اطالعات کَنُ شدٌ ىی چرخّند

بُ این ٍيُ خّنسردِی ىرد غبطُ ىی خّردو کُ با . ىن ًٍ مبخنِد کجی کنج مبً نشست
 .داشتن سنی دِ برابر ىا صبّرتر از ىا بّد؛ شاید اقتضای شغنش بّد

در کت ِ شنّار طّسی . پّست صّرتش با تياو سفید بّدنش، انعکاس نّرانی داشت
رنگی کُ بُ تن داشت کيی از این حامت رِحانیت کاستُ شدٌ بّد ِ جدیت خاصی بُ 

ُ ش دادٌ بّد ً ٍای بی ریای ىشکی رنگش بّد . چَرٌ پدران ٌ ش چش ٌ ی چَر تنَا جای تیر
ً ٍاش بیشتر دیدٌ ىی شد بی اختیار ىحّ . کُ با ٍر مبخندش چین ٍای اطراف چش

ٌ ش در دل زىزىُ کردو  پدر ىن ًٍ کاش زندٌ بّد ِ در این سن ِ سال »چَر
 .پّزخند زدو...چُ آرزِی شیرینی. «ىی دیدىش

ُ ی بعدی رفت قصد خّندن اطالعات ىن رِ داشت کُ با ىکخ کّتاٍی زِو . سراغ پّش
 .پرِندٌ شد ِ بعد نگاٍش با ریزبینی بُ چرخش بین ىن ِ پّشُ تّ دستش دراِىد

ٌ ش این قدر آِیزان شد. مبخندو رِ خّردو حتيًا گيان کردٌ ! حدس ىی زدو چرا چَر
از این نگاٌ کُ زِو ! اشتباٍی پا بُ این جا گذاشتً یا از این ٍيُ تغییر ىتعجب شدٌ

 !«تّ عکس داخه پّشُ ىّ دارو»کالًٍ بّد چیزی جز این برداشت نيی شد 
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. با طّالنی شدن نگاٍش، کالًٍ رِ برداشتً ِ رِی ىیز گذاشتً تا راحت تر کنکاش کنُ
ٍرىز از این حرکتً از خندٌ در حال ىنفجر شدن بّد . ابرِیی ًٍ بُ تيسخر باال فرستادو

 .کُ بُ زِر خّدش رِ نگُ داشت

با تک سرفُ ِ چپ چپی بُ ٍردِ، سعی بر . سرٍنگ ىتّجُ شد دست انداختیيش
 .کنترميّن داشت ِ جدی تر از قبه شرِع بُ خّندن کرد

ٌ ی ...ارشد ىَندسی عيران... سام35ٍُیرىند آریایی -  چند سال پی درپی برند
ُ ٍای شَر شدی  ...ىناقص

آرنج دست راستً رِ رِی پا گذاشتً ِ با گرفتن دستً رِی دٍانً، بی حّصنُ نگاٍش 
 .دست چپيً رِی پا از ىچ آِیزان بّد. ىی کردو

ُ ٍای عيرانی ىتعنق بُ شرکت آریان ىَرٌ-  رئیس کارخّنُ ...بَترین ِ سخت ترین نقش
ٌ ی  (...)پنبُ بین اميننی رِ بُ خّدش  (برندِ )کُ دِسال پیش تنَا ِ ىعتبرترین برند

 .گرفتُ

ٌ ای  چشً رِی ًٍ فشردو، بیشتر از این تاب شنیدن از خّدو رِ کُ چُ سال ٍای بیَّد
 .پشت سر گذاشتً رِ نداشتً

 ...بسُ- 

ً ٍاش دِختً. بُ یک بارٌ صدا قطع کرد ِ سر باال کشید ٌ و رِ بُ چش ً ٍای یخ شد  .چش

 این ٍيُ گانگستربازی درآِردین برای ىعرفی خّدىّن بُ خّدىّن؟- 

پرِندٌ رِ با آراىش بست ِ نگاٌ عيیقی کُ ٍزاران نصیحت پشتش خّابیدٌ بّد بًَ 
 .کرد

ً صبری آقای آریایی-   .خینی ک
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 .پّزخند صداداری زدو

 !پدرت برعکس تّ ىرد صبّری بّد- 

ً ٍاو سرخ شد از ...با بردن اسً پدر یک بارٌ تياو تنً یخ بست؛ خّن جَید در چش
ُ ٍا رِ...خشً؛ از نفرت ُ ی گذشت  .اخً پررنگی کردو تا تياو کنُ این نيایش کَن

 .پاشید نيک رِی زخيی کُ سال ٍاست خشک نشدٌ بّد. بی رحً اداىُ داد

 .ِمی ىحه پدرت سِر نترسی داری- 

ُ و بّد کُ  . پرغيی گفت« تیيّر آرِو باِش »ٍرىز ىتّجُ ِاکنش ِ بنعیدن ٍرمحظ
 :سرٍنگ نگاٌ پیرِزش بین ٍردِ چرخیدٌ، اداىُ داد

ُ ای ىحه شياٍا بُ ٍيین زِدی زیر خاک برن-   .حیفُ جِّنای نابغ

 !ىن رِ از زیر خاک رفتن ىی ترسّند؟. نیشخند تنخی زدو! زیر خاک

 .بعِد چند سال بازنشستگی برگشتً؛ چّن نيی خّاو سرنّشتت یکی ىحه پدرت بشُ- 

با ناراحتی ِ کنترل خّد، . باز ًٍ نتّنستً بُ ًٍ ریختگیً رِ از بردن اسً پدر پنَان کنً
ً ٍایی کُ سعی بر تحریک  دست رِی صّرتً کشیدو ِ با محنی گرفتُ، خیرٌ بُ چش

 :کردنيّن داشت گفتً

 از ىا چی ىی خّاین؟- 

 .از مبخندش ىطيئن شدو این بار بُ ٍدف زدٌ ِ نقطُ ضعفيّن رِ پیدا کردٌ

 ىی دِنی اِن پرِندٌ ىی تّنست با کيک پدرت ٍيّن بیست سال پیش بستُ بشُ؟- 

پا رِ پا انداختُ دست . تقریبًا حدس ىی زدو آخر صحبت ٍاش ىی خّاد بُ کجا ختً بشُ
 .بُ سینُ بُ حامت دفاعی دراِىدو
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 .با ٍيّن اطالعاتی کُ تّ در اختیارىّن گذاشتی...فکّری رِ گرفتن- 

پس . مبخنِد ىحّی از گرفتن فکّری زدو ِ خینی فّری اسً کاٌِ تّ ذٍنً چرخ خّرد
 !نفّذیُ ِ اعتيادی کُ قّمش رِ دادٌ بّد باعخ نشستن ىن در این جا شدٌ بّد

 :ِارفتُ رِ بُ ىن گفت. ٍرىز حاال کاىالً گیج شدٌ بُ عقب تکیُ داد

 تّ کيک کردی؟ ىی دِنستی ىی خّان بگیرنش؟- 

 .اخً کردو

ُ ٍای پنبُ رِ از ًٍ باز کرد ِ یکی  سرٍنگ کُ فَيید ىن رِ تّنستُ کيی نرو کنُ، بست
ُ ٍای کّچک ِ ریزی کُ  یکی بدِن این کُ چشً ازو بگیرٌ از بین امیاف پنبُ، بست

ُ ٍا گً شدٌ بّد بیرِن ىی کشید ُ ٍای نازک پنب  .سفیدیش بین رشت

ُ ٍا کُ ىربّط بُ  نتّنستً این بار تعجب ِ بَتً رِ از دیدن جاسازٍای تيیز بین پنب
ُ ای کُ چند سال زحيتش رِ کشیدو ىخفی کنً یک آبرِریزی بزرگی با ٍيین . کارخّن

 .چند بستُ ىی تّنست راٌ بیفتُ

ُ ٍا رِ برداشت ِ با زیرِ رِ کردنش عصبی رِ  ٍرىز ًٍ بدتر از ىن شّک زدٌ یکی از بست
 .ىیز پرت کرد

ُ ٍا چیُ؟ تّ -  ُ ٍای شَر دارن بُ اسً پنبُ 50ىی دِنید کُ این بست درصد از دارِخّن
 .ىی فرِشن

 .جدی ِ سرد...خّدو رِ زدو بُ بی تفاِتی

ُ ی ىاست کار ىا باشُ-  ُ ٍای کارخّن  .دمیه نيیشُ چّن تّ بست

ٌ ای زد  .نگاٌ ىعناداری کرد ِ تنخ تک خند
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با این پیش زىینُ خینی ...چند سال پیشً با ٍيین جرو پدرت اعداو شد...آقای آریایی- 
ُ شّ کشیدن ُ ت نقش خینیا ...راحت ىی تّنیً دستگیرت کنیً، ٍيّن چیزی کُ خینیا ِاس

ُ ٍا بشی  .ىی خّان دِبارٌ تیتر رِزناى

بُ خّدو معنت فرستادو کُ چرا قبه از اِىدن بُ ىشکّک بّدن قضیُ فکر نکردو؛ حاال 
ُ ٍاو بنشینُ  .این جا باید بنشینً ِ باری از حرف ٍاش رِی شان

 .ىن حاضرو ٍيین االن دستگیرو کنید- 

 .پّزخندی زدو

 !امبتُ اگر ىدرکی باشُ- 

ُ ش  ُ ش ىّاد پیدا کردن ِ کارگرٍا عنی ىی دِنستً پدر رِ بُ جرو این کُ تّ کارخّن
ُ ٍای تّزیع کار ٍر کسی ىی تّنست باشُ  .شَادت دادن اعداو کردن؛ ِگرنُ تّ بست

 :با حرف ىن با محنی آراو تری گفت

ىی خّای خینی راحت ...اگر بَت بگً ىی خّان تّ رِ ًٍ ىحه پدرت زىین بزنن چی؟- 
ُ ت بُ ًٍ ریختُ...سرتّ زیر آب کنن؟ کارگرات سرکشی ...حساب کتابای کارخّن

ُ رِزی تّ اِن شرکت بُ کارات رسیدگی کنی، نيی تّنی از پس ...ىی کنن ُ قدرو شبان ٍرچ
 .یُ نفرو بر بیای

ً ٍاو درًٍ گرٌ شدٌ بّد، از خشً ُ ی ىبه رِ زیر دست فشردو. اخ از ٍيُ چیز خبر . دست
 .ِای بُ حال کسی کُ این آىار دقیق شدٌ رِ ىی داد. داشتن

ٌ ای زدو  .زٍرخند

 .بُ بازنشستگیت برس...نيی خّاد جّش ىا رِ بزنی- 
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ٌ ی جانً شدٌ بّد ىن این دمسّزی ٍایی کُ بیست سال ...کّتاٌ نیّىد از آراىشی کُ خّر
ُ ٍای ىا ىداو تکان . دیر شدٌ بّد رِ نيی خّاستً ٍرىز سرجاش ىضطرب با گفت

 .ىی خّرد

ُ چیزِ باخت کُ کارگرا بّی پّل ...پدرتً زیادی بُ خّدش ىطيئن بّد-  ِقتی ٍي
 .بیشتری فَيیدن

 .عصبی شدو...صداو آراو آراو باال رفت

ىی خّاست جابت ...پدرو فَيیدٌ بّد شبانُ با کيک نگَباِن کارخّنُ جاساز ىی کنن- 
 .شياٍا بَش ىَنت ندادین...کنُ؛ اىا نتّنست

 .سری بُ تایید با ناراحتی تکان داد

برای ٍيین بعِد اعداىش بُ طرز ىشکّکی اِن کارخّنُ آتیش گرفت ِ اِن زنّ شٍّر - 
 .ىردن

ً ٍاو بُ سّزش افتاد؛ از این حقیقت تنخ...آتش گرفت...قنبً سّخت...داد کشیدو  .چش

ُ ی اینا رِ ىی دِنستین؛ اىا چیکار کردین؟ گذاشتین ابرِش -  معنتیا شيا ٍي
کف پاٍاو تاِل زد ِقتی از اِن دادگاٌ بُ اِن دادگاٌ ىی رفتً ...جِّنیش خاک بشُ...برٌ

ُ تّن یک چیزی ىی گفتین  ُ چپز »امتياس، تا برای جابت کردن بَش زىان بدین، ٍي ٍي
ٌ ست حاال اِىدی اینا رِ برای ىن دِرٌ ... «سنت قد نيیدٌ برای اینکارا»...«جابت شد

 ...آخ...کنی؟ شياٍا

ٌ ی قنبً، بُ نفس نفس افتادو ِ تنگی نفس گرفتً قنبً رِ چنگ . از تیرکشیدن بُ یک بار
ُ ٍاو رِ . زدٌ تّ ىشت گرفتً ٍرىز ِحشت زدٌ با رنگ پریدگی سریع بُ طرفً پرید ِ شان

ُ ای از پارچ . تند تند ىاساژ ىی داد تا کيی آراو بگیرو سرٍنگ ًٍ بدتر بنند شد ِ بُ جانی
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دستش رِ بی حال پس زدو؛ اىا . رِی ىیز آبی تّ میّان ریخت ِ رِی مب ٍاو گذاشت
 .ٍرىز میّان رِ گرفت ِ بُ زِر چند جرعُ بُ خّردو داد

ٌ ی نگرانش خیرٌ . بعِد چند محظُ تازٌ نفسً باال اِىد ِ کيی از تپش قنبً کً شد بُ چَر
نيی خّاستً ىن رِ این قدر ناتّان . پّست سفیدش از ناراحتی بُ قرىزی ىی زد. شدو
 .مب زدو« خّبيی»با نفس نفس زدن . ببینُ

 .آخر این فرت فرت سیگار کشیدنت کار دستت ىیدٌ- 

ىَرِیی کُ ىابین دِد کردن ٍاو، از بین انگشت ٍاو تند ِ فرز ...حرف ٍای ىَرِ رِ ىی زد
. ىی کشید ِ بُ حساب خّدش برای اِقات تنخیً، چای بَار نارنجی بُ خّردو ىی داد

ُ تّ داغ دار ىی کنی»آخر ًٍ با غرغر ىی گفت  ىی خندیدو بُ زن ِ بچُ . «آخر زنّ بچ
ُ و ِ ىی گفتً  برای تّ کُ بد نيیشُ، دیگُ نيی خّاد شب بُ شب ىنّ تحيه »نداشت

ٌ و ىی شد تا حرفً رِ پس بگیرو. «کنی ً ٍای پرغصُ خیر بُ آنی . تا چند دقیقُ با چش
 .ىی ترسید از این رفتن بی خبر ىن. نگرانً ىی شد

عین ًٍ نگران ...اصالً عین ًٍ ىَربانی ىی کردن. حاال ٍرىز نگران سرزنشً ىی کرد
اگر ىردنی در کار باشُ، بُ . ىی شدن ِ چشيی تّ کاسُ ىی چرخّندن ِ اخيی ىی کردن

. از فکرش ًٍ ضربان قنبً باالتر رفت. اِمین کسی کُ ىی سپرو تنَا عزیزترینً رِ، ٍرىزٌ
ُ ای بَش فکر کنً  .حتی نيی تّنستً محظ

 .مبخند تنخی زدو. تنً رِ سست ِ بی حال عقب کشیدو

ُ ٍاو رِ آراو ىاساژ ىی داد. گفت ِ کنارو نشست« مجبازی» سرو رِ بُ پشت تکیُ . شان
دستی ًٍ رِی قنبی کُ نفس گیر ىی سّخت گذاشتً تا بنکُ آراو . دادو ِ چشً بستً

 .بگیرٌ

ً ٍاو رِ نداشتً. بعِد چند دقیقُ صدای جدی سرٍنگ بنند شد  .نای باز کردن چش
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ٌ ای زیر دستش بیاد ِ نتّنُ ازش ...پدرت ِکیه ىعرِفی بّد-  اىکان نداشت پرِند
اِن ىّقع ٍنّز درجُ نداشتً؛ ِمی تّ ستاد ...کً ِ بیش ىی شناختيش...دفاعی بکنُ

ٌ ٍا کار ىی کردو یادىُ اِن . ىحه پدرت ىنً بی تجربُ ِ خاو بّدو. ىّاد ىخدر رِ پرِند
ٌ ی برادرش کار ىی کرد ىدعی بّد . از اِن جا بّد کُ با ًٍ آشنا شدیً. ىّقع رِ پرِند

ىردنش زیر په غیرطبیعی بّدٌ، ىی گفت کار دِنفر از دِستاش بُ ناو کَکشان ِ 
 .فکّریُ

سرد شدن یک بارٌ دست ٍاش رِ از زیر کت ًٍ حس . دست ٍای ٍرىز از حرکت افتاد
ُ خاطِر تزریق زیاد اِردِز کردٌ؛ عيّیی کُ پاک بّد؛ . ىی کردو ُ ىّن ىی دِنستیً عيّ ب ٍي

ٍيُ ىرگ غیرطبیعیش رِ باِر . ِمی ٍيان سال پدر از ترس آبرِش گفت سکتُ کردٌ
 .داشتیً بُ جز پسرش کُ ٍنّز ًٍ نسبت بُ پدرش یک ِاکنش دفاعی داشت

کَکشان ِ فکّری ًٍ دانشگاٍی ٍای پدرت بّدن؛ ِمی از بینشّن فقط پدرت ِکالتّ - 
 .اداىُ داد

 .در دمً زىزىُ کردو پدر ِ آژند

ٌ ای شدن-  خینی پیگیر کاراشّن بّد، ىی خّاست تا . ىی گفت این دِنفر ِارد باند زنجیر
این زنجیرٌ رِ گسترش ندادن کيکشّن کنُ؛ اىا ٍيین طّر کُ خّدت گفتی نيی تّنست 

خّدش اطالعات جيع ىی کرد؛ نيی خّاست تا . جابت کنُ این زنجیرٌ بُ کی ختً ىیشُ
پنج سامی . ىنً در ٍيین حد اطالعات داشتً. ىطيئن نشدٌ قضیُ رِ بُ کسی بگیً

ىی گفت نيی ذارو خِّن برادرش ِ خینیای دیگُ پایيال . طّل کشید کُ بُ نتیجُ رسید
قارداشّ اِن شناسایی کردٌ بّد؛ اىا ٍیچ ِقت فرصتش نشد تا از ٍّیت ِاقعیش . بشُ

اِن ىّقع بًَ یُ ىاىّریت خّرد، ىاىّریتی کُ دست ٍیچ کس بًَ . ىطيئن بشُ
ُ ی ىّاددار . گفتً برگردو با ًٍ پیگیرش ىیشیً. نيی رسید ُ ٍای پنب نيی دِنستیً بست

ُ ش . پدرتّ خّاستن، اِنً ىحه تّ گفت جابت کنید. تّزیع ىیشُ رفتن کارخّنُ، کارگرا عنی
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چند تن ىّادو تّ انبار پیدا ...شَادت دادن کُ ىجبّرشّن ىی کردٌ شبا جاساز کنن
ُ ی شیرخّار داشت...کردن . پدرت اِن جا بّد کُ بُ نگَبان کارخّنُ شک کرد کُ یُ بچ

اسً . زنُ ًٍ حتی نيی تّنست حرف بزنُ. کسی بُ اِن صّرت بَشّن شک نيی کرد
کَکشان ِ فکّریّ ِسط کشید کُ این چند تن ىّاد کاِر اِناست؛ حتی ىدرکً رِ کرد؛ اىا 

از قبنً سر یُ سری . کسی دیگُ حرفشّ باِر نيی کرد. تياو اِن ىدرکا نابّد شدٌ بّد
ُ خاطِر ٍيین کَکشانً از این کُ  ىسایه خانّادگی ِ زىینا با کَکشان خصّىت داشتن؛ ب

 .اسيشّ بردٌ بّد شکایت کرد کُ بَش تَيت زدٌ

 :ىکخ طّالنی کردٌ اداىُ داد

کاری ًٍ نيی تّنستً بکنً، پدرت چیزی بُ ىن ...ِقتی برگشتً فَيیدو اعداو شدٌ- 
ٌ ش بی اشکال بّد کُ خّدىً بَش شک کردو. نيی گفت خدا از سر ...اِن قدر پرِند

 .تقصیراتً بگذرٌ

 .نفسً رِ آٌ ىانند بیرِن فرستادو

بعد از بیست سال دِندگی رِی این باند، تازٌ شش سال پیش تّنستیً یُ سرنخی - 
یکی از افراد تازٌ کار ِ زرنگيّن رِ فرستادیً نفّذی، تقریبًا تياو این ...ازشّن پیدا کنیً

تّنستیً چند ...شش سال رِ با یُ اسً ِ رسً دیگُ تّنست سری تّ باندشّن دربیارٌ
 ...نفری رِ بگیریً؛ اىا

 .دو ِبازدو عيیقی کشید

ٌ ای از دخترا گً ىی شدن-  تّنستیً ردشّن رِ تّ ...پنج سال پیش بُ طّر ىشکّک عد
تقریبًا از زىانی کُ تّ سرپا ...دخترای جِّنی کُ قاچاق ىی شدن...دبی یا ترکیُ بگیریً

 .شدی

 .بُ این جا رسیدٌ کيی تعنه کرد
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ُ ت بدِنی تياو دخترای جّانی کُ رِزی برای ٍيسرت کار -  باید جامب باشُ ِاس
دِبارٌ چشيای . سر یُ ٍفتُ غیبشّن ىی زد...ىی کردن، اسيشّن تّ اِن میست بّد

اتَاو رِی تّ چرخید کُ داری راٌ پدرتّ اداىُ ىیدی؛ اىا این بار دست نگُ داشتیً تا تّ 
 .ىا رِ بُ ٍدفيّن برسّنی

نيی تّنستً باِر کنً تياو اِن دخترٍای بی گـ ـناٌ قربانی بُ داو انداختن . مب گزیدو
 بُ چُ قیيتی؟...ىن شدن

تّ این چند سال با داشتن یُ نفّذی فکر ...بازو تیرشّن بُ خطا رفت ِ تّ گیر نیفتادی- 
ىی کردیً خینی خّب جنّ رفتیً؛ اىا با دادن اطالعات تّ، فَيیدیً بُ ٍیچی نرسیدیً ِ 

ىی تّنستیً با ىراسيی کُ قارداش برای ...فقط تّنستیً فکّری ِ باندش رِ بگیریً
دختر کَکشان ىی خّاست بگیرٌ تّ تنُ بندازیيش؛ اىا دِبارٌ پای تّ ِسط کشیدٌ 

با ازدِاج ٍرىز با دختر کَکشان . ناخّاستُ ٍيُ رِ بُ خّدت حساس کردی...شد
ُ چیز بُ ًٍ ریخت تّ ىی خّاستی انتقاو خّدتّ جدا بگیری ِ قارداشً ىحتاط تر . ٍي

 .رفتار ىی کرد

 .محنش نرو تر شد

تّ این پنج سال ىنتظر یُ خطا ازت بّدیً تا خینی راحت دستگیرت کنیً تا تداخنی تّ - 
کارىّن ایجاد نکنی؛ اىا از شانست تّ اِن بازی ًٍ نخّاستی بارایی کُ االن فکّری رِ 

 .بُ خاطرش گرفتن رِ بیاری ِ ىا خینی قشنگ بگیریيت

ُ و ِارد کرد خّشحامیش رِ نشان داد. مبخند ىحّی زدو  .ٍرىز ًٍ با فشاری کُ بُ شان

ىا بُ . باید کيکيّن کنی قارداشّ شناسایی کنیً تا بتّنیً تياو زیردستاشّ گیر بندازیً- 
 .اِن اطالعاتی کُ پدرت بَت سپردٌ احتیاج داریً

 :با تعنه ِافری نفس عيیقی کشیدٌ اداىُ داد
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 .دختر کَکشان ىیتّنُ این ِسط یُ طعيُ خّب برای ىا باشُ- 

ُ ی  ٌ ی آشفت ٌ ی چَر نيیدِنً چرا با شنیدن این جينُ با ِحشت چشً باز کردو ِ خیر
 .سرٍنگ شدو

برعکس ىن کُ ىنتظر تایید از جانبش بّدو، . نگاٌ گنگً رِ بُ طرف ٍرىز کشیدو
 !سرٍنگ انگار این اجازٌ رِ ازىن ىی خّاست تا گنبرگ رِ بَشّن ِاگذار کنً

ُ ای بی تفاِت باال  ٍرىز ًٍ کُ دیگُ دختر کَکشان نقشی تّ زندگیش نداشت، شان
ٌ ی ناىعنّىی شد  .انداخت؛ اىا این ىن بّدو کُ دمً پر از نگرانِی بی دمیه برای آیند

ُ او بُ ًٍ ىی کّبید ُ ی سین  .نفسً تنگ شد...قفس

اِن اطالعات حاصه جّانی پدرو بّد، بُ ٍيین آسانی عير تباٌ . جّاب رِ با سکّتً دادو
ٌ ش رِ دراختیار آدو ٍایی نيی ذاشتً کُ رِزی تنَاش گذاشتُ  شدٌ ِ آبرِی ریختُ شد

 .بّدن

ً ٍاش  ٍرىز خینی سریع ترسش رِ از عدو رضایتً برِز داد ِ با ِحشتی کُ از چش
 .ٍّیدا بّد، اىیدِارانُ نگاًٍ ىی کرد تا جّاب ىحبت بشنٌّ

 .خیرٌ بَش زىزىُ کردو

ٌِ خّدىّ ىیرو-   .ىن را

 .ٍرىز چنان از جاش ىضطرب پرید کُ چشً رِ ًٍ فشردو

حتيًا ىی دِنستن تنَا ٍرىزٌ کُ ىی تّنُ . حاال ىی فَيً چرا ازش خّاستن بُ این جا بیاد
ُ ی تُ باغ ًٍ اطالع داشتن، اِن ...رِ ىن تاجیر بذارٌ ِ اگر ِ اگر از ِجّد دختر ظریف جح

ٌ و ىی شد؛ شاید ًٍ فین فینی  ٌ ایش ىنتيسانُ خیر ً ٍای زالل قَّ ًٍ االن با اِن چش
 .بّد کُ راٌ ىی انداخت
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 .صدای نگرانش بنند شد

 .نيی خّاو دِ رِز دیگُ تّ رِ ًٍ باال دار ببینً... ٍيکاری کن- 

کار خّدش رِ کردٌ بّد؛ . سرٍنگ آٍستُ از جاش بنند شد ِ بی حرف ىا رِ تنَا گذاشت
 .ٍرىز رِ بُ جانً انداخت

عصبی پاٍاو رِ تکان دادو ِ سرو رِ پایین انداختً تا بَترین تصيیً رِ برای خالصی از 
ُ ٍایی کُ . این ِضعیت بگیرو ُ ی نقش ىی دِنً تا االن ًٍ باید پشت پا بزنً بُ ٍي

ُ ٍایی کُ تنَا عقد گنبرگ کَکشان تّش عينی شدٌ بّد...کشیدو  .نقش

ٌ ای زد ٍرىز دیگُ دست برنيی داشت تا ىن رِ راضی بُ این ٍيکارِی . پرحرص تک خند
 .اجباری نکنُ

معنتی ىا غیِر تّ دیگُ کی براىّن ىّندٌ؟ کیّ داریً کُ بَش تکیُ کنیً؟ پدر ىادری - 
 براىّن ىّندٌ؟ کیّ غیِر ًٍ داریً؟

. بنند شدو ِ ىقابنش ایستادو. ىن این رِ نيی خّاستً. صداش شدید بغض دار شد
 .آراو گرفت. صّرتش رِ با زِر با دست ٍاو قاب گرفتً

ً ٍای نگرانش خیرٌ شدو  .ىطيئن تّ چش

 !چرا خّدتّ باختی...اِنا نيی تّنن کاری بکنن- 

 .نبازو خّدىّ؟ حتی یُ محظُ ًٍ نيی تّنً تصّر کنً نیستی کنارىّن- 

ُ ی دیگُ بُ گریُ ىی افتاد این پسرک دل نازک جدی تّ صّرتش خیرٌ شدو ِ . دِ دقیق
 :آزردٌ گفتً
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برای یُ آدِو بی احساس کُ ٍیچ ِقتً کنارتّن نیست این جّری صدا کنفت ىی کنیّ دل - 
 !نگرانی

استخّان ٍای فک خّش تراشش از زِر حرص در حال پّدر . دستً رِ پس زد با ضرب
ٌ ی صّرت سرخش ایستادو. شدن بّد  .صداش شبیُ فریاد بنند شد. تنَا خیر

ُ ىّن بُ یُ اىیدی ٍر رِز ِ ٍر شب ىنتظریً تا از در -  آرٌ، تّ ٍیچ ِقت نیستی؛ ِمی ٍي
ُ قدر اخيّ؛ ِمی ...اِن عيارت نفرین شدٌ بیای تّ ُ قدر کً حرف، ٍرچ ٍرچ

ىنّ نيی بینی ...بی انصاف چشيای عيُ رِ نيی بینی با چُ ذِقی نگات ىی کنُ؟...ٍستی
ُ خاطِر تّ از اِن سر دنیا اِىدو تا تنَا نباشی؟  ب

 :آراو تر گفت. بغض داشت. عصبی چشً باز ِ بستُ کرد

ُ دار بشی؟...ىا بُ جَنً-   ...ىن... ىن کُ نيیتّنً...ٍنيا خّب بشُ نيی خّای بچ

 .حرفش رِ با آٍی خّرد

 .بذار برای ٍيیشُ این بازی تيّو بشُ...بذار صدای یُ بچُ تّ اِن عيارت بپیچُ- 

ٌ رِی ىَرِ نقش بست ٌ ی خند ىن . چشً رِی ًٍ فشردو؛ بین تاریکی پشت پنکً، چَر
ٌ و رِ با رِیای با اِ بّدن ترسیً کردٌ بّدو حاال ٍرىز پای ٍنيایی رِ ِسط . تياو آیند
 !ىی کشید کُ ىطيئنً عرِسی عزای ىن رِ ىی گرفت

بی شک اگر جرئت یا . با نفس ٍای عصبی ٍنّز ًٍ اىیدِار نگاًٍ ىی کرد. چشً بازکردو
ُ ای  زِری داشت کشان کشان ىن رِ تحّیه سرٍنگ ىی داد تا اطالعات رِ بی حرف اضاف

 .بدو

ىی دِنستً نیاز داشت تا . دل نازک شدٌ بّد؛ ىحه چند سال پیش. دردش رِ ىی فَيیدو
ُ قدر ىرد. کسی کنارش باشُ ُ قدر ًٍ بزرگ... ٍرىز ٍر چ گاٍی ىحه یک ...ٍرچ
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ُ گیر ىی شد ُ ی نّجّان بَان ُ ی تنَایی داشت. پسربچ تنَایی کُ ٍر بار ىریضیش ...بَان
ُ قدر بُ قّل خّدش . رِ ىرِر ىی کرد بُ ٍر نحّی چند برابر حسش ىی کرد ىن رِ ٍر چ

شاید حرف دیشبش ًٍ از رِی دل نازکیش بّد . بی احساس، باز ًٍ کنارش ىی خّاست
ُ ش رِ کُ با ِجّد خــ  کُ این یک ٍفتُ یک بار ًٍ بَش سرنزدٌ بّدو تا تنَایی ِ غص

ٌ ی ...از ىن گالیُ داشت، خینی ًٍ. ـیانـت زنش چند برابر شدٌ بّد پر کنً ِ ىن شرىند
 .پسرکً شدو کُ نبّدو تا ىرًٍ تنَایی ٍاش باشً

ِجّدش ىحه تن ىَرِ . آراو شد بُ یک بارٌ...بُ آغّش کشیدىش ىردانُ؛ ىحه یک پدر
 .ىی مرزید ىرِد گندٌ

 .برِ بگّ اِن اطالعاتّ ىیدی... برِ بگّ ٍيکاری ىی کنی- 

 .سختُ...باید فکراىّ بکنً- 

ٌ ای کُ دو آخر اسً قارداش رِ تّ گّشً زىزىُ کرد خــ  سخت بّد بُ پدِر جّان ىرگ شد
 .ـیانـت کنً

ً ٍای خّنسرد ِ پرآتشً. خّدش رِ با آزاردگی عقب کشید  .فریاد کشید ىقابه چش

ُ ت ىًَ نیست-   .معنت بُ تّ کُ ٍیچی ِاس

بُ سيت بارِنیش رفت ِ با برداشتنش از اتاق دِو بیرِن زد ِ در رِ ىحکً پشت سرش 
 .بُ ًٍ کّبید

ٌ ی ىسیر رفتنش ایستادو ُ ای بعد سرٍنگ از اتاق بیرِن اِىد. خشک شدٌ خیر . جانی
 .ٍيُ چیز رِ شنیدٌ ِ دیدٌ بّد. مبخنِد تنخی زد. ىقابنً ایستاد

 :مبخنِد تنخ تری زدو ِ گفتً

 .باید فکراىّ بکنً- 
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 .سری تکان داد

بُ ٍیچ کسً از این ...تا دیر نشدٌ تصيیً بگیر، جّن چند نفر بُ تصيیً تّ برىی گردٌ- 
 .ٍرىزو باٍاش صحبت ىی کنیً. ىالقات نگّ؛ حتی بُ ِکینت

ُ ای مب زدو با ٍزاران فکر کالًٍ رِ برداشتً ِ با باز کردن قفه در تّسط سرٍنگ، . باش
 .بی  خداحافظی بیرِن زدو

*** 

 گنبرگ

 چُ خّب شد کُ ىن از سر سادگی»

ٌ او  .صحبت باد ِ چرت ِ پرت پاییز را باِر نکرد

 دارو زالل ىی شّو

ُ ٍا،  زالل ىحه ىعنِی ـب ِ آینُ در عیِد بـ ـّس

 زالل ىحه یک ستارٌ دانا،

 کُ آٍستُ در شب نارِا

 .بُ رِیای رِشِن فانّس ِ گریُ رسیدٌ است

 (سید عنی صامحی)

ُ ی پایان زندگیت ٍيین  ُ ای آرزِ کنی کاش نقط ً ٍات رِ باز کنی ِ برای محظ شدٌ چش
شدٌ با نااىیدی درک کنی زندگیت شدٌ یک جزرِىِد بی پایان کُ ٍرىّقع ... االن بّد؟

شدٌ ٍر بار کُ چشً باز ىی کنی با ...زىانش سر برسُ بُ یک سّناىی تبدیه ىیشُ؟
ُ ی ىن بّد کُ ٍر بار !...خّدت زىزىُ کنی شاید اىرِز آخِر ٍيُ چیزٌ؟ حال ِ رِز ٍيیش
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با دمَرٌ چشً باز ىی کردو ِ خّدو رِ رِی پرتگاٍی ىی دیدو کُ ٍر بار ىيکن بّد یک 
ُ چیز تياو بشُ نيی دِنستً ٍر بار کُ چنین . نفر از پشت ٍنً بدٌ ِ برای ٍيیشُ ٍي

 !آرزِیی ىی کردو رِزگارو دست ىی ذارٌ رِی بدترین شکه برای رسیدن بُ اخرش

اِن رِز صبح نيی دِنستً ِقتی چشً باز ىی کنً، سالو بُ زندگِی طّفانِی جدیدی 
طّفانی کُ ناخّاستُ خّدو بُ گردبادی کُ ٍيُ چیز رِ با خّدش ىی برد تبدینش ...دادو
 .کردو

ِقتی از سّز . سرىای دیشب رِ ٍنّز تّ ِجّدو حس ىی کردو. بدنً کّفتُ ِ کرخت بّد
. سرىای پاییزی نصفُ شب بیدار شدو؛ ِقتی باد سینی ىحکيی بُ ٍّشیار شدنً زد

فَيیدو باز ًٍ تّ اِج بدبختی ِ تنَایی از حال رفتً ِ ٍیچ کس بُ داد این بدن ِ رِح 
ُ ی پرنّر رِشن . زخً خّردٌ نرسیدٌ بیشتر از ٍر بار تنَا بّدو؛ اىا تُ قنبً این بار یک  ٍام

باالیی کُ خینی ...شدٌ بّد کُ از ٍیچ کس گالیُ نکنً ِ حّاسً فقط بُ اِن باالیی باشُ
ِقتُ بّدنش فقط خالصُ شدٌ بّد بُ خً ِ راست شدن ٍایی کُ فقط از رِی ِظیفُ 

 .انجاو ىی دادو

*** 

سینی رِ ىحکً بُ ىیز کّبیدٌ، دست بُ کير با اخيی بین ابرٍِاش پرغیظ ِ عصبی 
 :گفت

ُ و کردٌ دیگُ-   .ىیگُ نيی خّرو...َاٌ خست

 .باجی درىاندٌ بُ سینِی گرد دست نخّردٌ نگاٌ نگرانی کرد ِ ىحکً پشت دستش زد

 .دختر بالیی سرش بیاد باز ىا ىقصر ىیشیً؛ بچُ سقط کردٌ، باید جّن بگیرٌ- 
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ٌ چَرٌ رِ کُ با بی خیامی بُ  ُ ای بّدو، زیر چشيی ىا ٍيین طّر کُ درحال گرفتن مقي
 .درکی گفت ِ صندمی کنارو نشست ىی پاییدو

 .باجی تازٌ نگاٍش بُ ىن افتاد کُ خّنسرد درحال خّردن صبحانُ بّدو

با تياو ىَربان بّدنش باز ًٍ بُ طرز ِحشتناکی غرٍای اِل . بُ آنی چشيی گرد کرد
ٌ تر از ىن ٍیچ ِقت پیدا نيی کرد شاید ًٍ ىن . صبحش بُ ىن رسید؛ چّن دیّار کّتا

ُ گری بُ خرج نيی دادو  .برعکس ىاٍچَرٌ ِ رِیا سنطی

ُ قدر خّردی؟-  ُ ی تاج امينّکّ ببری؟ بس نیست ٍر چ  نيی خّای بنند بشی خانً، صبحان

 .دخترٍا بُ این خانً گفتن کشیدٌ مبخند زدن؛ اىا ىن چندشً شد

ُ ای قّرت  ُ ای بی تفاِت با چشً ِ ابرِ رقصّندی باال انداختً ِ یک مقيُ کّچک دیگ شان
 :دادٌ، با محن بی عار ِ بی اٍيیتی گفتً

ُ و بردن صبحانُ برای ٍنياست!...چرا ىن؟-  برای ٍرىزخاَنً صبح زِد رِیا ...ىن ِظیف
 .بردٌ

 ُ ٌ ی چشيی کردو کُ سرخ با بردن اسً ٍرىز؛ بُ رِیایی کُ رِب رِو نشستُ بّد، اشار
ُ جا شد از این رنگ بُ رنگ شدن تعجب نکردو؛ چّن ىی دِنستً بُ . شدٌ سر جاش جاب

سرعت ٍرىز با رفتار ِ کردارش ِ اِن جذابیت ذاتیش، ٍفتُ پیش رِ از ذٍن ٍا پاک 
ٍر چند بُ . ىی کرد ِ دِبارٌ این دخترٍا برای خّدشّن ٍزار رِیای دخترانُ ىی چیدن

قدری از ٍرىز شناخت داشتً کُ بدِنً رِیی بُ کسی نيی داد ِ تياو رفتارٍاش بی قصد 
ِ غرضُ ِ فقط از رِی عيد یا اذیت کردن دست بُ شّخی ٍای جنف یا چشً 

این رِ نُ تنَا ىن، . چرانی ٍایی کُ بُ ٍیچ ِجُ حس بدی بَت ىنتقه نيی کرد ىی زد
 .بنکُ فرزاد ِ عاطفُ ًٍ تایید کردٌ بّدن
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ٍيگی بُ این حرص ِ جّش ریز ریز . باجی از این سخنرانی گَربارو از حرص کبّد شد
 .خندیدیً

 .تّ ًٍ ىحه اینا شدی؟ پاشّ دخترجّن، خّدش گفتُ تّ صبحانُ رِ ببری- 

 .ىن بّدو ىعطه نيی کردو...تّ اِن اتاق خصّصیش ببر- 

. بُ فریبایی کُ کناِر گاز ایستادٌ بّد ِ این جينُ رِ سربستُ با طعنُ گفت نگاٌ کردو
 .ٍردِ مبخنِد ىحّی زدیً. ىتّجُ ىنظّرش بُ اِن اتاق زیبای قدیيی شدو

ٌ چَرٌ پّفی بُ این سر ِ صدای اِل « پاشّ دیگُ»باجی دِبارٌ  بنندی گفت کُ ىا
 .صبحش کشید

 باجی باز با گه پسرت دعّات شدٌ؟- 

 .باجی اٍيیت نداد ِ رِ بُ ىن اداىُ داد

ُ جّن، بعِد یُ ٍفتُ بنند شدی اِىدی حاال نيی خّای کار کنی-   .پاشّ بچ

ٌ ی ىَرِ رِ با سینی تاج امينّک یکی کرد ِ بُ سيتً ٍه داد  .سینی خامی نشد

 .شاید از دست تّ خّرد...ىال تاج امينّک رِ بردی ىال گنبرگ خانيً ببر- 

ُ ای بیرِن فرستادو ِ با بدن درد از پشت ىیز بنند شدو  .نفس کالفُ ِ بی حّصن

ٌ چَرٌ قری بُ گردنش داد  .ىا

 .ىّاظب ناخناش باش، از ٍنيا بدترٌ- 

ُ ی حرفش گفت  :رِیا با نیشخندی اداى

ُ ست-   !دیِّنگی خاصیت عرِسای این خّن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  694  

ُ ٍا رفتً . اصال دِست نداشتً ىَرِ رِ ببینً. بی تفاِت سینی رِ بنند کردو ِ بُ سيت پن
حکً اعداىيّن ًٍ شکِر . با کاری کُ کرد جز شرىندگی ِ خجامت چیزی براىّن نذاشت

ٌ ی  خدا با این کارش اىضا کرد ِ اگر فقط زندانی بّد، االن بُ دست ٍای حنقُ شد
 .تیيّرخان بُ دِر گردنً فکر ىی کردو

ٌ ی  ُ ای بُ در زدو ِ کيی بعد درب رِ باز کردو ِ بین چَارچّب ىنتظر اجاز آٌ کشیدٌ، تق
ٍنّز ًٍ . بعد از اِن رِز این دِىین بار بّد کُ بُ این جا ىی اِىدو. ِرِد ایستادو

ٌ ٍا بُ اطراف  ِسایه قدیيیش خیرٌ کنندٌ ىی تّنست باشُ ِ نگاٌ ىن رِ ىحه ندید
 .بچرخّنُ

پشت ىیز تحریرش نشستُ بّد ِ با دیدن ىن عینک از چشً برداشت ِ قاب عکسی 
 .رِی ىیز گذاشت

زیر . با پا در رِ پشت سر بستً ِ بُ سيت ىیزش قدو برداشتً. اشارٌ کرد داخه بیاو
ٌ ای، با آراىش شرِع بُ چیدن ظرف ٍا بُ رِی ىیز کردو ٌ ش با اجاز ٌ بین شد . نگاٌ ذر

 .مبخنِد ىنیحی ًٍ داشتً

 .بی اختیار چشيً بُ سيت قاب عکسی کُ ىشغّل نگاٌ کردنش بّد کشیدٌ شد

حاال تک تک این جّان ٍا رِ ىی شناختً؛ . ٍيان عکس قدیيی چَار نفرٌ
 ...اژند ِ...فکّری...پدر

ُ ش بُ خّدو اِىدو با ببخشیدی دِبارٌ کارو رِ کردو؛ اىا این بار . با صدای تک سرف
ٌ ی ىَربان ِ بی گـ ـناٌ  دست ٍاو از دیدن عکس مرِز خفیفی گرفت؛ شاید با دیدن چَر

ُ ٍا شدٌ بّد  .اِن ىرد کُ رِزگاری تیتر اِل رِزناى

 .با ریزبینی عکس امعيه ىن رِ ىی پایید
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 کَکشانّ زیاد دِست داشتی؟- 

ُ ای»با ىکحی دست از کار کشیدو ِ با ناراحتی   .گفتً« بن

 .آقای کَکشان ىرد شریفی بّد- 

 .از جينُ غیرارادیً کُ بیشتر شبیُ نجّای آخر شب بّد اخً کرد

ُ قدر ىی شناختیش؟-   از چند سامگی پیشش بّدی؟ چ

ىی گفتً یک زىانی بیشتر از خّدو ىی شناختيش یا ىی گفتً ٍيین چند ...چی ىی گفتً؟
قنبً ىچامُ شدٌ شرِع بُ گریُ زاری کرد ِ ...رِزٌ بُ شخصیت جدیدی ازش رسیدو؟

 .«برای تّ کُ ٍيُ کس بّدٌ، حق نداری در ىّردش بد فکر کنی»پرگالیُ فریاد زد 

 .این ىردد بّدنً بیشتر نگاٍش رِ ىشکّک تر کرد

ُ دار جّاب دادو ُ ای غص  .با آٌ خف

 .سامگی پیششّن زندگی ىی کردو18از - 

 .سرتاپاو رِ خریدارانُ برانداز کرد

 ...زنش بّدی یا فقط از دِر نگات ىی کردٌ؟ شایدو تّ قید این- 

بی درنگ با محنی کُ ناراحتیً ىشَّد بّد کالىش رِ ! این چُ حرفی بّد؟...رنگً پرید
 .بریدو

 .نُ خانً، ىن ىحه دخترشّن بّدو- 

 .ابرِیی باال انداخت
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ُ ش ...اِن اشک ریختنات تّ قبرستّن-  اِن ابراز دمتنگیت، کاری کُ باٍات کردٌ ٍي
 ظاٍرسازی بّد؟

ىعنّو »بعدا . مب پایینً رِ از خجامت گاز گرفتُ سکّت کردو! خدای ىن ٍنّز یادش بّد
ُ ای  .با بدبینی ِ انزجار زىزىُ کرد« ىیش

 تا حاال بَت گفتُ شبیُ کی ٍستی؟- 

ىی دِنستً با این دقت ِ ریزبینی . نگاٍش بُ دیّار پشت سرو در چرخش دراِىد
ٌ او رِ با چُ کسی ىقایسُ ىی کنُ دِست داشتً برگردو بگً شبیُ ىادرو؛ ٍيسر . چَر

کَکشان ٍستً؛ اىا از گیجی کُ تُ نگاٍش حس ىی شد ىشخص بّد کاىالً از این 
ٌ ست  .شباٍت حیرت زد

 ...نُ- 

ً ٍاو داد  .نفس عيیقی کشید ِ نگاٍش رِ بُ چش

 ٍرىز ىی گفت بی کسّ کاری، درستُ؟- 

ُ خاطِر ٍيین آقا ِصیت کردن تا ٍيیشُ کنار دخترشّن باشً-   .بنُ، ب

ً ٍاش گذاشت ِ با مبخنِد ىحّی کُ فقط انحنای مب ٍاش رِ بُ  عینکش رِ رِی چش
ً تری گفت  :نيایش گذاشت با محن ىالی

ٌ ی بی ٍيُ چیز بزرگ شدی...ازت خّشً اِىدٌ-  ٍنيا فقط پیش تّ ...برعکس اِن دختر
تّ این چند سال ...از ىّقعی کُ اِىدی کيتر بَانُ ىی گیرٌ یا پرخاشگری ىی کنُ...آرِىُ

فکر ىی کنً بتّنید با ًٍ کنار ...فقط تّ تّنستی بیشتر از یُ ٍفتُ خدىتکارش باشی
 .بیاید

 .مطف داریدی مب زدو
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ٍيُ ...آخر ٍفتُ قرارٌ تّ این عيارت یُ جشن برگزار بشُ بُ ىناسبت تّمد تیيّرخان- 
تا چشً ...بُ تّ کُ تازٌ ِاردی ىیگً ىی خّاو اِن رِز بَترین باشی...ىی دِنن االا تّ

 .تیيّرخانّ بگیری

ٌ ش رِ بُ سيت مب ٍاو کُ ىضطرب ىی جّیدو کشید! بُ چشً تیيّرخان بیاو  .نگاٌ خیر

شاید برای ىدت کّتاٍی ىجبّر شدی ...ىی خّاو اِن شب بُ تیيّرخان نشّنت بدو- 
ُ ش کار کنی ىی خّاو تا ...ىطيئن باش کاری نيی کنً این ِسط برای تّ بد بشُ...ِاس

 .آخر عيرتاىینت کنً تا احتیاجی بُ کار کردن یا ىّندن پیش اِن دخترٌ نداشتُ باشی

فقط مبخنِد از تُ دمی زدو از این کُ قرار نیست دیگُ ىخفی تُ . ىتّجُ ىنظّرش نشدو
ٌ و پیدا ىی شد. اِن باغ سر کنً  .اگر ًٍ قبه از رفتنً ُىردو، حداقه کسی برای بردن جناز

ُ ی کّتاٍی باز شد  .ٍيین کُ خّاستً خّشحامیً رِ نشان بدو در با ضرب

ٍرىز بدِن این کُ داخه بیاد، بین چَارچّب با سری پایین گرفتُ ىشغّل بستن 
کت ِ شنّار آبی کاربی . سرآستین پیراٍنش ایستاد؛ ىحه ٍيیشُ خّش پّش ِ نفس گیر

ُ ی اِمش باز بّد بُ تن داشت ىٍّای خّش حامتش رِ . با پیراٍن سفیدی کُ سُ دکي
 .خّشحامً کُ حامش خّبُ...پریشان رِی صّرتش پخش کردٌ بّد

 .عيُ ببخشید بًَ گفتن این جایین ىجبّر شدو بیاو- 

ٍرىز حتی بُ خّدش زحيت نگاٌ کردن بُ اطراف رِ . گفت« راحت باشی»تاج امينّک 
براو جامب بّد اتاقی کُ ٍیچ کس پاش رِ داخنش نذاشتُ بّد برای اِن کً . ًٍ نداد

اٍيیت تر از سرآستینش باشُ کُ بی ىیه ِ رغبت ٍيچنان خّدش رِ سرگرو نشان بدٌ ِ 
 !تّجَی بُ دید زدن نکنُ
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تا شبيً نيیاو، شاو ...عيُ ىن دارو ىیرو سر پرِژٌ، فقط اِىدٌ بّدو مباسيّ عّض کنً- 
 .ىَيّن تیيّرخان رستّران دعّتً

ً ٍای گرد شدٌ  ٌ ای»تاج امينّک این بار با چش گفت کُ ٍرىز سرش « تیيّر دعّتت کرد
بُ شدت مبخندش بُ . رِ با مبخنِد عيیقی باال آِرد؛ اىا ٍيین کُ نگاٍش بُ ىن افتاد

ٌ و تالقی پیدا . اخً عيیقی تغییر کرد ٌ ش با نگاٌ خجامت زد برای چند محظُ نگاٌ بَت زد
ٍنّز چند ساعتی از ابراز دِست داشتنش نگذشتُ بّد ِ این برای ىن غیرقابه باِر . کرد
ُ ٍاو بیرِن زد ِ حتً دارو صّرتً رنگ مبّ شد. بّد  .سرخ شدو ِ دىای بدنً از گّن

ُ جا کردی کُ صبحانُ ىنّ نیاری؟-   پس جاتّ با رِیا جاب

نااىیدی کُ بی اختیار جّاب . تّ محن ِ صداش پر از سرزنش ىن ِ نااىیدی خّدش بّد
ُ جایی حس کردٌ بّد ِ سرزنش ىن برای این کار بچگانُ اىا ىن ! ىنفی رِ با این جاب

اىیدِار بّدو بتّنً . کاىالً غیرعيد ِ برای سبکی کارو جاو رِ با رِیا تغییر دادٌ بّدو
تّضیح درستی بدو کُ ٍيان ىّقع تاج امينّک از این شرىندگی ِ چیدن کنيات نجاتً 

 .داد

 .ٍرىز کارتّ بگّ- 

 .نگاٌ دمخّرش رِ از ىن گرفت ِ بُ تاج امينِّک ىنتظِر رفتنً خیرٌ شد

ُ ای . سینی رِ برداشتً ِ بُ سرعت بیرِن زدو زىانی کُ از کنارش ىی گذشتً برای جانی
با ىن ِ »دِست داشتً ٍيان محظُ زیر گریُ بزنً ِ فریاد بزنً . ىکخ کردٌ نگاًٍ کرد

ُ ٍایی کُ تا بُ حال نداشتً با درد . «خّدت این کارِ نکن کُ تّ برای ىن پر از برادران
ىن دمً گرِی کسیُ کُ حتی نيی تّنً بَش فکر کنً، تّ برای ىن بيّن بذار بُ »بگً 

ُ ٍای تّ دل خّش کنً  .«برادران
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ً ٍاو خیس شد. بغضً رِ قّرت دادو ِ با نگاٍی آزردٌ ِ پرحرف سر باال بردو . چش
. غيگین چشً فشرد ِ دستی بُ صّرتش کشیدٌ، عقب تر ایستاد. خداحافظی مب زدو

ٌ ٍایی کُ دیگُ نداشتً  .مبً رِ جيع کردو تا ننرزٌ از این حيایت ِ خند

بُ سيت سامن پایین بُ قصد اتاق ىَرِ یک نفس با سینی سنگین ِ بغضی سنگین تر 
 .ىَرِیی کُ گند زد بُ ٍر چُ اعتياد ِ دِست داشتن برادِر ىن...دِیدو

*** 

ُ قدر ىَرِ شخصیت ىنفّر ِ بی ىعرفت ترین دِستً شناختُ ىی شد، باز ًٍ با  ٍر چ
دیدنش در اِن ِضعیت، تياو بدی ٍاش رِ از یاد بردو ِ یک دل رحيی ِ دمسّزی 

 .عيیقی نسبت بَش حس کردو

ُ ٍا بُ راٌ عریض ِ طّینی ىی خّرد کُ انتَاش با چند پنُ بُ سيت پایین  پشت راٌ پن
 .کُ حکً زیرزىین عيارت رِ داشت ختً ىی شد

ِِ نسبتا باریک، دارای دِ اتاق در دِ طرفش بّد؛ کُ درب ٍای  زیرزىینی کُ با یک راٍر
سيت چپ یکیش انباری برای خرِت ِ پرت ٍای قدیيی ِ غیر قابه استفادٌ بّد ِ در 

ُ ی فصنی»دِىی ىّادغذایی بُ اصطالح  اتاق ٍای سيت راست . نگَداری ىی شد« آذِق
از قّی بّدن ىّتّرٍا ِ رِشن بّدن ٍّاسازٍا در این فصه سال، . ًٍ ىّتّرخّنُ بّد

ُ ای ىعطنی بیشتر بُ ىرز  صدای نسبتًا شدید ِ سرساو آِری ایجاد شدٌ بّد ِ جانی
 .دیّانگی ىی رسیدی

نيی تّنستً برای . ِقتی دِر اتاق رِ باز کردو دل پیچُ ِ حس تَّعی بًَ دست داد
 !دل داری بُ سيتش قدو بردارو یا از کاری کُ سزاش بدتر از این بّد سرزنشش کنً

ُ ترین قسيت رِ،  ُ ای بّد کُ با انّاع ىّاد غذایی پرشدٌ بّد ِ گّش اتاق تاریک ِ نً گرفت
ىَرِ ًٍ بُ حامت ىچامُ، زانّ بُ بغه . تشک، بامش ِ یک پتّی ضخیً گذاشتُ بّدن
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ُ ی . ِضعیت اسفناکی داشت. رِی تشک نشستُ بّد ىنی کُ ٍر شب تُ باغ، در الن
سگی ىی گذرِندو، حاضر نبّدو یک محظُ ًٍ در این ِضعیت کحیف ِ ناىرتب انباری 

ٌ ای نبّد. سپری کنً تا خاىّش شدن آتش خشً ٍرىز ِ دادن حکً نَایی، . اىا چار
 .ىَرِ باید در انباری تاریک ِ پرسرِصدای ىّتّرخّنُ زندگی ىی کرد

ٌ ست. ٍیچ ِاکنشی بُ اِىدنً نشان نداد ٌ چَر  .شاید فکر ىی کرد باز ًٍ ىا

چشً چپش از ِرو ِ خّن ىردگی باد کردٌ بّد ِ . صّرت زیبای ىَتابیش بُ زردی ىی زد
ُ ی مبش بُ طرز فجیعی پارٌ شدٌ بّد ىی تّنستً حدس بزنً زیر ژاکت بافت . گّش

حتً . ىارک دارش کُ رِزی پزش رِ بُ ىن ىی داد چُ بر سر تن ِ پّست صافش اِىدٌ
دارو با تعریِف دخترٍا، ردٍای کيربند صد برابر بدتر از صّرتش بُ یادگار ىاندٌ کُ با 

ُ ای رِ سقط کنُ  !دست رنج ٍرىز تّنست بُ چند دقیقُ بچ

ٌ ی زیباش باقی نياندٌ بّد. جسيی بدِن رِح شدٌ بّد ً ٍای . ٍیچ چیزی از چَر چش
خّش رنگش کُ رِزی پرشّر ِ پرغرِر ىی درخشید، حاال سرد تر از یخ ٍای قطب شيال 

ً ٍاش ىّج ىی زد. شدٌ بّد گستاخی کُ . نااىیدی ٍيراٌ با گستاخی پنَانی در چش
 .ىنتظر یک فرصت ِ تّانی برای طغیانش بّد

یاد اِمین رِز دیدار با ٍنيا . بّی تعفن ِ خّن از چند کینّىتری قابه استشياو بّد
ً ٍای ٍيیشُ ىنجيدش  !افتادو؛ ٍر چند صد رحيت بُ بّی عرق ٍنيا یا چش

ُ ٍاو سنگینی . قدو ٍاو سنگین ِ کّتاٌ شد ُ ی عامً رِی شان انگار این ىن بّدو کُ غص
 .این دِسال در ذٍنً با چند گاو ىرِر شد. ىی کرد

ٌ ی از تُ دمی کناِر ًٍ نداشتیً ٌ ی خّش یا خند ٍيیشُ ىحه دِ رقیب بُ ًٍ . ٍیچ خاطر
رقابتی کُ بیشتر از سيت ىن حس ىی شد؛ چّن با ِجّدش کسی کُ . نگاٌ ىی کردیً

ِ این اِىدن ناگَانیش ٍيراٌ شد با فَيیدن ...اىید بُ عشقش داشتً رِ از دست دادو
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رازی از چند سال نبّدنً کناِر پدر ِ حسرت خّردن برای ىَيانی ٍا ِ خّش گذرِنی ٍایی 
 !کُ بُ جای ىن کردٌ

ٌ ٍایی کُ ٍیچ ِقت  ُ خاطر ٌ و ىی خّردو؛ ب حسرتی کُ فقط بُ نّجّانی ِ جّانی تباٌ شد
در ِاقعیت نداشتً؛ اىا حاال در این شرایط با اتفاقات اخیر ِ بّدن کسی کُ ٍر محظُ 

سعی بر خاطرٌ ساختن در قنب ِ رِحً ىی کرد؛ ٍیچ حس نفرت ِ رقابتی نسبت بَش 
 !نداشتً جز برگردِندن ٍّیتً

 .سینی رِ رِی زىین کناِر تشک گذاشتً

ُ رِش بُ کندی کند ِ با دیدن ىن پّزخنِد بی حامی بُ سرتاپاو زد . نگاٍش رِ از دیّار رِب
درحینی کُ ظرف ٍا رِ درِن سینی ىرتب ىی کردو . سرو رِ پایین گرفتً. اٍيیتی ندادو

 :آراو ِ خّنسرد گفتً

اگرو این پایین جّن بدی اِن قدر ٍستن تا برای ...ىردنت برای کسی فرقی نيی کنُ- 
 .ىرگت صحنُ سازی کنن

 .تّ ًٍ ىحه پدرت بی ِجدانی- 

ُ ای، نیيُ راٌ خشک شد  !زبانش ٍنّز ًٍ نیش داشت. دستً برای گرفتن مقي

ُ ش با  بی ىعطنی بنند شدو ِ سعی کردو تياو ناراحتی ِ حرصً رِ از شنیدن جين
ٌ و پنَان کنً  .آراىشی در چَر

 .یُ ساعت دیگُ ىیاو سینی رِ ىی برو- 

ً ٍای نفرت انگیزش رِ باال کشید  .چش

 .بابات ىی دِنستُ قرارٌ چی بُ سرت بیاد کُ ىنّ فرستادٌ- 
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جامب بّد، تا دیرِز کُ تّ خّش گذرِنی غرق بّد ِ کاری بُ کارش نداشتن مطف پدرو 
ُ ای ًٍ سر ىی دادو حق داشتً! حساب ىی شد؛ اىا حاال دست بُ کير تک . اگر قَقَ

ٌ ای زدو کُ شباٍت زیادی بُ پّزخند داشت  :نیيُ بنند عصبی گفتً. خند

حاال یادت افتادٌ جای ىن اِىدی؟ حاال کُ زیر کتکاش داشتی جّن ىی دادی فَيیدی - 
 حِق ىن بّدٌ؟

 .از یک قرار نانّشتُ، قصد فاش کردن راز ٍرىز رِ نداشتً

اِن رِزای اِل کُ امتياست ىی کردو بریً دنبال راز پدر، بعد گّرىّنّ گً کنیً فکر - 
 نيی کردی جای ىن باشی؟

آٍی کُ ٍیچ رقيُ گناٍش رِ سر پّش نيی ذاشت؛ بنکُ آٍی از رِزٍایی کُ . آٌ کشید
 !گذشتُ کشید

ُ دار شدنً ىشکه دارن-   .نيی دِنستً با بچ

ُ ش رِ اداىُ بدٌ  .صاف نشست ِ سعی کرد بی گـ ـناٌ ِ با محن تاجیرگذاری جين

ُ ش ...ىی تّنیً بریً پیش ىحيد...ىی تّنیً با ًٍ فرار کنیً...حاال کيکً کن-  دمت ِاس
 تنگ نشدٌ؟

چشً . خینی جنّی خّدو رِ گرفتً تا حقیقت فاش شدٌ رِ تّ سرش نکّبً. شرو آِر بّد
 :ریز کردٌ با ىذىّو ترین محن گفتً

 ىَرِ چی تّ سرت ىی گذرٌ ؟ ىی خّای بازو ىنّ خاو حرفات کنی؟- 

ُ ای شنیدٌ شد. بی حّصنُ خندید  .از زخً مب ٍاش؛ فقط صدای خندٌ ٍيراٌ با نام

ُ ی خّبی ان ِاسُ تیيّرخان-   !تّ ًٍ بی کسّ کاری...دخترای بی کس ٍيیشُ طعي
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 .ىنظّرتّ ِاضح بگّ- 

ً ٍاش سخت ِ پرنفرت شد  .چش

ُ ی تیيّرخان بشُ کسی ًٍ نفَيُ-  بعد از آِردن !...کی بَتر از تّئُ بی کسّ کار کُ صیغ
 .بچُ ًٍ بیرِن پرتش کنن

خفُ »دست ٍاو ناباِرانُ کنارو افتادن ِ. آب سرد نُ، یک گامن یخ رِی سرو ریختُ شد
 .پرحرصی گفتً« شّ

ُ ت برناىُ دارٌ-  اِىدٌ بّد عیادتً از خّشبختی ِ میاقت تّ حرف ... عيُ خانً ِاس
 .خّشحال بّد ٍرىز سرعقه اِىدٌ ىنّ شناختُ...ىی زد

 :مب ٍای خشکش رِ با زبان  تر کردٌ اداىُ داد

 .پدرت حتيًا فکر این جاٍا رِ کردٌ- 

 .عصبی شدو

 کيتر چرت بگّ ىَرِ، البد تّ ًٍ حاىنُ شدی دست از سِر ىن بردارن؟- 

ٌ ای نگاًٍ کرد  .با مبخنِد ىعنادار ِ برند

آب از سر ىن یکی گذشتُ، تّ ...نيی ذارو ازدِاج کنی...چیز بشینيی ذارو تّ ِارث ٍيُ- 
 .رِ ًٍ با خّدو نابّد ىی کنً گنبرگ

 .برِ بابایی نحارش کردو ِ بیرِن زدو

قبالً گفتُ بّدو ىَرِ بیيار پّل بّد ِ ترس از بی پّمی داشت؟ ٍيین ترس ٍای کّچک 
شاید ًٍ این دست ِ پا زدن ٍا برای غرق . باعخ نابّدی خّشی ٍای زندگی ىی شد
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ُ ت ىی کرد ىَرِ ًٍ از ترس بُ خینی چیزٍا چنگ ىی زد ِ کيک بُ غرق . نشدن بدتر خف
 .شدن بیشتر ىن ىی کرد

*** 

ٍیچ چیز نيی تّنست حال بی تفاِتً رِ خراب کنُ ِ . اىرِز قرار بّد ٍنيا رِ حياو کنً
حرف ٍای ىَرِ رِ ًٍ گذاشتً رِی ! ٍیچ کس ًٍ نيی تّنست ىن رِ ِادار بُ کاری کنُ

حساب ىریضی ِ حسادتش ِ بی خیال مبخنِد ىنیح تاج امينّک ىّقع جيع کردن ىیز؛ 
 .راٍی عيارت شدو

 .نرسیدٌ صدا بنند کردو

 ٍنيا عزیزو بیداری؟- 

 .چشً بستُ ًٍ صدای کشیدٌ شدن پاٍاش رِی سنگ فرش ٍا شنیدٌ ىی شد

ُ ی دِو خیرٌ بُ ىن ایستاد ٌ ٍای طبق  .بدِن حرف پشت نرد

ُ ٍا باال رفتً ُ چیز رِ سپردٌ بّدو . مبخندزنان از پن اىرِز بی دمیه خّشحال بّدو؛ چّن ٍي
 .بُ اِن باالیی

ً ٍای نفّذناپذیرش...سرد ِ بی رِح. کنارش ایستادو از سردیش . درست ىحه چش
ُ ٍاش گرفتً ِ با آراىش راٍی اتاقش کردو ِ رِی تخت نشّندىش . مرزیدو؛ اىا از شان

ٌ ش عجیب عصبیً ىی کرد  .این بی صدا شدن یک بار

ُ ٍای گذشتُ، شرِع بُ صحبت کردو ِ دِر . دىای شّفاژٍا رِ زیاد کردو بُ عادت ٍفت
 .خّدو تند تند ىی چرخیدو تا یکی یکی مباس ٍای گرِو بعد حياو رِ آىادٌ کنً

ُ ت ىّندی ِاسُ چی؟ ِاسُ -  اىرِز صبح کُ بیدار شدو بُ خّدو گفتً یُ ٍفتُ کنج مّن
 کی؟ کیُ کُ نگرانت بشُ؟
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 .«بُ جز فرزادو»قنبً خجامت زدٌ، نبض گرفتُ گفت 

 ...نباید تاِان گـ ـناٌ یُ نفر دیگُ رِ با سکّتً ىن پس بدو- 

... - 

ُ قدر اذیت کردی-   .رِیا گفت این یُ ٍفتُ چ

 .پیراٍن بافت آمبامّیی رنگی رِ باال گرفتُ با اشتیاق بررسیش ىی کردو

ُ ش تّیی-   .رِز تّمد تیيّر ٍدی

ً ٍای پرغً . دستً رِ ٍّا خشک شدٌ ىاند ىات ِ ىبَّت بُ طرفش چرخیدو ِ بُ چش
 .ِ ىتاجرش خیرٌ شدو

 !چی؟- 

ُ ی چشيش چکید  .یک قطرٌ اشک از گّش

 .تاج امينّک گفت ىی خّاد بُ آرزِش برسّنیش- 

ُ ی صحبت ٍای اىرِز گیج ایستادو خدای . چند جانیُ با سبک سنگین کردن ٍي
 تاج امينّک عقه نداشت؟ با خّدش چُ فکری کردٌ بّد؟...ىن

ٌ ی عصبی کنارش رِی تخت ِمّ شدو ٌ ی ىضحکانُ ِ بی ىّرد . با خند تقریبًا با این خند
 .قصد کنترل این شّک ِ آراو کردن ٍنيا رِ داشتً

ُ ای بنند شد ُ ی ِحشتناک ِ محن گرفت  .دِبارٌ صدای ىاتش در یک دنیای دیگُ با زىزى

ىٍّای ...یُ پیراٍن سفید تنشُ...حسش نيی کنی...آرِو ارِو تّ ِجّدت ىیاد- 
 .شبیُ تّئُ...سیاٍش کّتاٌ بنندٌ
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ُ ی ىنقنبش گذاشت  .دست رِی گّن

چیزی رِ نيی فَيی غیر صدای جیغاش کُ ...دستتّ ىی گیرٌ ِ برای ٍيیشُ ىی بردت- 
 .ىحه یُ الالیی ىی ىّنُ

ً ٍاو گشادتر ىی شد ً خیز ىی شدو . با ٍر جينُ از ِحشت چش جانیُ بُ جانیُ بی اختیار نی
کاىال آگاٌ بّدو ! از یک غیر خّدی حرف ىی زد...مرزیدو. ِ آخر بُ حامت نشستُ در اِىدو
 .از ىراحه دیّانُ شدنش ىی گفت

 .تا آخر عير عرِس ىیشی...عقدت زیاد طّل نيی کشُ- 

ٌ ی بنند شدن کشیدو بُ امتياس افتادو ِ با مرزش غیرارادی . کيی خّدو رِ بُ جنّ آىاد
 :صداو گفتً

 .خّاٍش ىی کنً...تيّىش کن- 

ً ٍای قرىز شدٌ، بُ آراىی بُ طرفً چرخید  .با چش

ُ ىّن ىحه ٍيیً-   .اِن زن نيی ذارٌ آرِو بشیً...ٍي

بنند شدو ِ خیرٌ بُ اِیی کُ دستش رِ . بُ شدت حس ىی کردو ٍر آن قنبً ىی ایستُ
ٍيین طّر با محن کشندٌ ِ . آٍستُ بُ سيتً دراز ىی کرد تا بگیرتً عقب عقب ىی رفتً

ً آِر با ىردىک ٍای گرد شدٌ ىی گفت ٍِ: 

 .اِنا بَت رحً نيی کنن...نيی خّاو یکی ىحه ىن بشی...تّ بی گناٍی- 

در یک محظُ با ترس ِ مرز، بریدٌ بریدٌ پشت سرًٍ . نذاشتً بیشتر از این اداىُ بدٌ
 :گفتً
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ىن ...ىن فرزادِ دِست دارو...ىن...قرار نیست...ىن قرار نیست با تیيّر ازدِاج کنً- 
 .قرارٌ با فرزاد ازدِاج کنً

ُ ای نکشید کُ دِبارٌ  ُ ای زد؛ اىا بُ جانی ٌ ش درخشید ِ مبخنِد فاتحان ً ٍای قرىز شد چش
ُ ی ىردٌ ِ خّفناک خّدش برگشت  .بُ پّست

ُ ست... ٍيین شبا سراغ تّ ًٍ ىیان-  ىحه یُ خراش رِی ... فقط یک بار برای ٍيیش
 .دست تّ قنبت کشیدٌ ىیشُ

تّ افکار خّدو برای تیکُ . ىات ِ ِحشت زدٌ با دٍانی نیيُ باز ایستادٌ نگاٍش ىی کردو
 .تیکُ شدنً یا دیّانگیً غرق بّدو

 ...بعدش ارِو آرِو دستتّ ىی گیرنّ- 

 .اٍستُ آٍستُ بُ طرفً خً شدٌ، یک دفعُ جیغ کشید

 .گرِىپ-

. دست رِی قنبً کُ ٍر ان از جا کندٌ ىی شد گذاشتً. سرجاو بی اختیار عقب پریدو
ُ ای طّل کشید تا بُ خّدو بیاو ِ این شّخی ىسخرٌ اش رِ ٍضً کنً از حرکت . محظ

اِن یک عّضی بُ تياو ىعنا بّد کُ با . غیر ارادیً بُ خندٌ افتاد ِ بنند بنند قَقَُ زد
ُ و بگیرٌ. زدن این حرف ٍا قصد ازار ىن رِ داشت با قنب پر درد ِ فشاِر . نزدیک بّد گری

صدای . ِحشتناِک رِحی از اتاقش بیرِن اِىدو ِ بُ سيت بیرِن عيارت پاتند کردو
ٌ ٍای بنندش ٍنّز ًٍ از پشت سر شنیدٌ ىی شد؛ اىا ٍنيا کسی نبّد کُ بگً با ىن  خند

 .شّخیش گرفتُ، اِن عّضی یک بیيار ِاقعی بّد

*** 
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ُ ی تاج امينّک بّدو کُ تا شب جرئت  بُ قدری تّ ِحشت حرف ٍای ٍنيا ِ شّک نقش
امّنکً رِ ترجیح ىی دادو بُ ٍر چی . نکردو حتی تا چند قدىی عيارت قدو بردارو

 .عيارتی کُ بّی غً ىی داد

ُ ی  تا شب خّدو رِ بُ ٍر نحّی سرگرو کردو تا فکر ِ خیامی بُ سرو نزنُ ِ بزنً زیر ٍي
با صدای بنند کتاب . قّل ِ قرار ٍایی کُ بستُ بّدو با پدری کُ دیگُ نداشتيش

نقاشی کشیدو؛ اىا ىگر تياىی داشت این ...تيیزکارِی کنبُ... بافتنی ىی کردو...ىی خّندو
 .فکر ٍای ِاٍی کُ ىحه خّرٌ بُ جانً افتادٌ بّد

ازش . اِمین فکری کُ بُ ذٍنً رسید ِ بدِن تعنه انجاىش دادو تياس با پارسا بّد
صداو بُ قدری ىضطرب . خّاستً کارٍای رفتنً رِ اگر ىی تّنُ ٍرچُ سریع جنّتر بندازٌ

آخر ًٍ با کنی ىن ىن درخّاست کردو . بّد کُ تا تُ قضیُ رِ بدِن پرس ِجّیی فَيید
ىی خّاستً قبه از فراِر ناگَانیً . قیيت زىین ٍایی کُ سندٍاش پیشش اىانتُ رِ دربیارٌ

 .کُ زىان ىشخصی نداشت تکنیف فرِش اِن زىین ٍا رِ ىشخص کنً

ُ ٍای پنیدی بُ ذٍنً خطّر کرد کُ ٍر بار از فکرش حامت چندش یا  چند باری ًٍ نقش
 .چیزی بدتر از اِن بًَ دست ىی داد

ُ ٍای ىحه  ازدِاج با تیيّرخان ِ آِردن ِارجی، بعد از اِن ًٍ رسیدن بُ انتقاىی »نقش
خینی خّب ىی دِنستً با تن دادن بُ این رابطُ ىی تّنً بُ . «کُ از اِل تّ ذٍنً بّد

 ...راز خانّادگی، انتقاو، ىادرشدن ِ...ٍيُ چیز برسً

اىا با دِ دِتا چَارتا کردن، آخر بُ این نتیجُ رسیدو نُ ىن آدىی او کُ انتقاو با یک 
ُ ای کُ از پّست ِ گّشت خّنً بّد بگیرو نُ ىی تّنستً با آدىی ...بچُ اِن ًٍ بچ

ِ این در کناری بّد کُ ىن ٍنّز ...رابطُ داشتُ باشً کُ یک شبُ پدرو رِ بُ ىرگ سپردٌ
ِ ...ًٍ تیيّرخان رِ با یک َىن سیبه در حال بّسیدنً ىی دیدو ِ این ِرای تصّرو بّد
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امبتُ جدا از زن ٍای ...از ٍيُ بدتر زن سّو کُ ٍیچ جّرٌ باٍاش کنار نيی اِىدو
ُ ای کُ احتياالً با ىاندنً ىن ًٍ جزِشّن ىی شدو  .صیغ

ُ ای نبّد کُ نُ از احساس ِ نُ از عقه بشُ حکيی بَش داد از ٍر . بُ ٍر حال این نقش
ُ ش ایرادی جایز بّد؛ اگر چُ فعالً ٍيُ چیز ًٍ عنیُ پدر بّد ِ ىن ٍنّز دِ بُ شک  گّش

ُ ش بّدو ُ ٍای جعنی ًٍ چیزی نبّد کُ تا آخر پنَان باقی . کارٍای گذشت شناسناى
پس کالً فرار آخرین چیزی بّد کُ برای ِضعیت ىن . بيّنُ ِ دیر یا زِد مّ ىی رفتیً

 .شدنی بّد

این رِ بُ خّبی ىی دِنستً در اِن شرایط دست بُ ٍر کاری ىی زدو تا تیيّرخان رِح ِ 
ُ او رِ تصرف نکنُ ىن بعد از شکست قبنیً نیاز داشتً با کسی ازدِاج کنً . جسً دختران

نيی خّاستً یک بار . کُ رِح ِ جسيً رِ تا ىرز دیّانگی دِست داشتُ باشُ ِ بپرستُ
زندگی بدِن عشق برای . دیگُ طيع تنخ یک زندگی اجباری بدِن عشق رِ تجربُ کنً

رِحیُ ىن ىعنا نداشت ِ ىن کسی رِ ىی خّاستً کُ در عین ىحکً بّدن، رِح بزرگی 
کسی کُ خّدو با تياو ِجّد جسً ِ رِحً رِ در . برای عشق ِرزیدن داشتُ باشُ

 .شاید این بزرگ ترین دمیه ىن برای فرار بّد. اختیارش بذارو

ٌ و دادو ُ کار  .آٍی کشیدٌ بُ طرف بّىً چرخیدو ِ تياو تيرکزو رِ بُ نقاشی نیي

ٌ ی زیر . دست ِ دمً بُ کشیدن نيی رفت حس ىی کردو با کاىه کردن ىاٌ پنَان شد
این حس تنخ چیزی نبّد کُ بعدٍا فراىّشش . درخت ٍا، نقاب ىن ًٍ برداشتُ ىی شد

 .کنً

دیّارٍای پشت عيارت خاکستری ىُ گرفتُ رِ، بُ ٍيراٌ عيارت تیيّرخان از نيای کنبُ 
عيارت ٍایی کُ بین درخت ٍای سر بُ فنک کشیدٌ احاطُ شدٌ . بُ تصّیر کشیدٌ بّدو

ُ ٍای درخت ٍا رِ بُ سيت رٍایی کج کردٌ بّد ِ ىیان ظنيات شب، ... بّدن ِ باد شاخ
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ٌ پّش با کالٌ شاپّیی گاو  از بین درخت ٍا، راٌ باریکی بُ النُ ختً ىی شد کُ ىردی سیا
 .برىی داشت

ٌ ی ىرد زیر کالٌ کشیدو اىشب ىی خّاستً بُ ٍيُ چیز . دست رِی صّرت پنَان شد
شاید این . اعتراف کنً ِ بعِد تياو شدن ٍيُ حرف ٍاو این تابنّ رِ بَش ٍدیُ بدو

ُ ی قنب ِ ذٍنش رِ یاد  آخرین چیزی بّد کُ سال ٍا بعد ىی تّنست یک گّش
 .شب ٍایی کُ کنار ًٍ گذرِندیً بندازٌ

ُ ش رِ دیدو. با غً بُ راٌ تاریک خیرٌ شدو بُ پاش بنند شدو ِ تا آخرین . از دِر سای
ٌ ش شدو ُ ای کُ ىقابنً بایستُ خیر ٍرقدو کُ با ابرٍِای باال رفتُ ِ ىتعجب . محظ

ُ ی غً ىن ًٍ از دِریش بیشتر ىی شد چند قدو نرسیدٌ، با دیدن . نزدیکً ىی شد، درج
ً تر ِ بنندتری برداشت تا ٍرچُ سریع تر ىقابنً بایستُ نگران . حال ِ رِزو گاو ٍای ىحک

 .شدٌ بّد

 کسی اذیتت کردٌ؟!...چشيات سرخُ- 

ً ٍاش با ریزبینی زِو رنگ پریدگی ىن شد  .چش

ٌ ش بشً؟ مب گزیدو ...آخ ىی شد ىن قربّن اِن اخً رِی پیشانیش یا اِن رگ باد کرد
 .تا  ٍای ٍای گریُ نکنً برای فراری کُ از االن بی قرارش شدٌ بّدو

 .فقط دیر کردی ترسیدو نیای... نُ- 

ً دارو...ىکحی کرد ً ٍای غ ِِ ٍيیشگی نیستً ...فَيید درِغ ىیگً. درِن چش فَيید ىَر
 .کُ با دیدنش مبخنِد پَنی تحّینش بدو ِ نرسیدٌ پرچانگی کنً
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ُ ی درخت نشست کُ « باشُ نگّیی» گفت ِ نگاٍش رِ طّری ازو گرفت ِ رِی تن
از درِغ ِ پنَان کاریً بَش . چیزی بُ پس افتادنً از این ٍيُ جبرِت نياندٌ بّد

 .برخّردٌ بّد حسابی

ُ ی آِیزان کنارش نشستً دست رِی پاش گذاشتُ، . ىحه آدو ٍای گناٍکار با مب ِ مّچ
ٌ و ىی کرد ُ کار ُ ای کُ دٍان باز کردو تا حقیقت . طنبکار نگاٌ بُ تابنّی نیي درست محظ

 .زندگیً رِ بگً با محنی شگفت زدٌ دست رِی ىردی در سایُ کشید

 این ىنً؟- 

ُ ی درخت برای بّییدن عطرش چسباندو ِ با غيی گرفتُ زىزىُ  خّدو رِ بیشتر بُ تن
 .کردو

 .ٍرىّقع این بازی تيّو بشُ اینً ىال تّ ىیشُ... آرٌ- 

 .دِزاریش بُ آنی افتاد. اخً کرد

 کدِو بازی؟- 

. طّری نگاًٍ کرد با خشً ِ بدگيانی کُ آب دٍانی پر سرِ صدا از ترس قّرت دادو
ُ چیز رِ ىی شد  .ٍنّز نگفتُ در این حد ِاکنش نشان ىی داد، ِای بُ حامی کُ ٍي

 .ىن ىنی کردو

 .ىنظّرو کاری کُ گنبرگ کردٌ بّد- 

 .خشً نگاٍش از بین رفت

بُ تّ ًٍ ربطی ندارٌ کّچّمّ کُ این قدر ...اِنً بُ ىّقعش ىی فَيُ چُ غنطی کردٌ- 
 .ترسیدی
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ٌ ی چَرٌ جدیش ىاندو ُ ای برای این فکر اشتباٍی خیر اگر تا ...حرفی نداشتً بزنً. محظ
ٌ و اسً  چند دقیقُ پیش قصد مّ دادن ٍّیتً رِ داشتً، االن اصال در ذٍن قفه شد

پاک شد ٍيُ چیز با نگاٌ ىَربان ِ جبرِتی کُ فقط ىختص . گنبرگی ىرِر ًٍ نيی شد
 .ىن بّد

برای این ٍيُ حّاس پرتی مبخنِد دل فریب ِ کجی فقط با نشان دادن ردیف باالی 
 .دندان ٍای سفیدش تحّینً داد

ُ رِ دادو . نفس عيیقً رِ حبس کردو ِ بی اختیار دستی بُ شامً کشیدو نگاًٍ رِ بُ رِب
ُ ای جدی پرسیدو  .ِ با تک سرف

 .اىشب دیرتر اِىدی- 

ُ ای گفت« اٍِّو»  .خستُ ِ کالف

 .یُ ٍيراٌ قدیيی رِ بُ شاو دعّت کردٌ بّدو- 

 .پس حسابی باٍاش خّش گذشتُ- 

ُ ی مبش نقش بست  .مبخنِد ىحّ ِ پرىَری گّش

 .بعد از ىدت ٍا عامی بّد- 

. ىطيئن بّدو بعد از اِن دیگُ طعً ٍیچ بیرِن رفتنی رِ نيی چشیدو. دمً ضعف شد
اصالً اِن ىن رِ بد، بدعادت کردٌ بّد کُ اگر با ٍزارن نفر بعد از اِن تياو رستّران ٍا یا 

طعً با اِ بّدن یک حال ِ ٍّای دیگُ ...تياو پارک ٍا رِ ًٍ ىی رفتً خّش نيی گذشت
 .داشت

حس حسادتً رِ از قنبً با مگدی بیرِن پرت کردو ِ با فکری ىحبت برای این ٍيراٌ 
 :قدیيی، پرسیدو
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 ىشکه ىامیت حه شد؟- 

 .ابرٍِای پَن ىشکیش شطینت آىیز باال پرید

 پس تياو ىدت بُ حرفاو گّش ىی دادی؟- 

حرف ٍات ىیان صدای « امف»یا « ِاِ»فقط « ِاِ یا امفی»ىّ بُ ىّ بدِن جا انداختن 
 .خّش آٍنگت گً شد ِ بُ حرِف ناآشنای ىادری تبدیه شد

 .چشيی تّ کاسُ چرخّندو

ىگُ غیِر گفتن از کارگرا یا بدٍیت یا دعّا با کارىندا حرف دیگُ ًٍ زدی کُ ىن بخّاو - 
 گّش بدو؟

 .بنند ِ ىردانُ خندید کُ قند خّنً افتاد....خندید

ُ ٍاو بَت بگً؟ ِمی ىن ترجیح ىیدو عينی بگً تا-   ...ىی خّای از رابط

 .کُ اخ خّدو بنند شد...ىشتی ىحکً بُ بازِش زدو

 .تّ خینی پررِئی آقای فرزاد سعیدی- 

ٌ ش شدت گرفت از این . ىن ًٍ بُ زِر از داخه مپً رِ گاز گرفتً تا قَقَُ نزنً. خند
ُ قدر عشق شدٌ بّد ! شیطنت ٍا بند نبّد، ٍيان یک شب رِش باز شدٌ بّد حسابی چ

 .ٍيین اىشب کُ بد بُ دمً افتادٌ بّد شب آخِر ٍيُ چیزٌ

ٌ ش شدو . دِبارٌ بین خندیدن ٍاو، بغض بُ گنّو چنگ زد ِ ىات خندیدنش با غً خیر
 .بُ یک بارٌ دست از خندیدن کشید ِ پر سّال نگاًٍ کردو. ىتّجُ شد

 .با مبخنِد تنخی سریع ازش نگاٌ گرفتً ِ بعد ًٍ بنند شدو تا بیشتر از این قرىز نشً
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. کنارش نشستً. چند دقیقُ بعد با تنَا چیز باارزشً برگشتً. بُ سيت کنبُ رفتً
ً ٍاش رِ ىی دیدو، ٍربار کُ کنارش رِی زىین تکیُ دادٌ ىی ِشستً چُ  درخشش چش

 .برقی ىی زد

ُ ی فنزیً رِ رِی پاٍاش گذاشتً  .پرسش گرانُ نگاًٍ کردو تا تّضیحی بدو. جعب

 .اینا ىامُ تّئُ، بازش کن- 

با شک ِ تردید . اِل کيی تعنه کرد بعد با طيانینُ کنیدش رِ تّ قفه کّچکش چرخّند
ً ٍاش درشت شدٌ با بَت پرسید. در جعبُ رِ باز کرد ُ ای بعد چش  .جانی

 اینا رِ از کجا آِردی؟- 

ساعت ٍای ىارک دار چند ىینیّنی چیزی نبّد کُ از پس یک . جای تعجب ًٍ داشت
 .دختربچُ پرِرشگاٍی بر بیاد

ٌ و شدٌ بّد ىتّسه شّو  .باز ًٍ بُ درِغ کُ خّراک این چند رِز

ُ و جيع کردٌ بّد-   .یعنی گذاشت جيع کنً برای رِز ىبادا...آقا از ٍیجدٌ سامگی ِاس

حتيًا عادت کردی بُ ...تّ اینا رِ داشتی ِ حاضر شدی تّ این مّنُ سگ سر کنی؟- 
 .بدبختی بُ بی پّمی یا مباسای کَنُ پّشیدن

... - 

 .با یکی از اینا ىی تّنستی از این ظاٍر دربیای- 

شرىندٌ ِ خجامت زدٌ سرو رِ برای ظاٍری کُ داشتً . خینی محن تحقیرآىیزی داشت
با تياو گرِن قیيت نبّدن مباس ٍاو ِ یا تکراری بّدن ٍيیشُ سعی کردو . پایین گرفتً

 .تيیز ِ ىرتب بُ نظر بیاو
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ُ جاش پی برد  .فّری بُ حرف ناب

نباید با خّدت این کارِ . با دیدن این ساعتا عصبی شدو...ىتاسفً دست خّدو نبّد- 
 .ىی کردی

ُ ی پامتّی ىشکیش برداشت با رِشن . آٌ صداداری کشید ِ عصبی پیپش رِ از گّش
کردن پیپ ٍيین طّر کُ پک ٍای غنیظ ىی زد یکی یکی ساعت ٍا رِ بنند ىی کرد ِ با 

 .دقت ٍرکداو رِ بررسی ىی کرد

 .تا اسیر آدىای این عيارت نشی...ىی تّنستی بفرِشیشّن تا این جا نیای- 

ُ خاطِر راحتی ىن جّش آِردٌ بّد ِ کاىالً درکش . محنش بسیار ناراحت ِ ىالیً شد ب
یک آدو عاقه ٍیچ ِقت خّدش رِ بُ سختی . حسش براو دِست داشتنی بّد. ىی کردو

نيینداخت؛ اىا نيی دِنست ىن ىجبّر بُ تحيه این النُ سگ شدو ِ االن حاضر ٍستً 
ٌ ٍا . برای چند رِز بیشتر در کنارش ٍيُ کار بکنً ُ ای کُ بعدٍا آبستن خینی از خاطر الن

 .ِ اتفاقات زندگی ىن شد

 .این جا برای دختری ىحه ىن اىنُ...ىن این جا رِ دِست دارو فرزاد- 

 :پّزخند زدٌ اداىُ دادو

 .اینا تنَا دارایی ىنُ کُ تیيّرخان نتّنست رِش دست بذارٌ- 

 .یک دفعُ انگار تٍّین یا ناسزایی بَش گفتً کُ سریع اخً کرد

 تیيّرخان چُ دارایی از تّ گرفتُ؟- 

 :با بی خیامی اداىُ دادو. نشنیدٌ گرفتً

 .نيی خّاد ىاشینتّ برای رٍن خّنُ بفرِشی، ىی دِنً عشق ىاشینی- 
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 .زیر مب غری زد ِ فحشی ًٍ داد کُ آخر فرزادی گفت

 .ىتعجب شدو از این ناسزایی کُ بُ خّدش داد

 کی بُ تّ گفتُ ىی خّاو ىاشینيّ بفرِشً؟- 

 .دستپاچُ شدو از این نگاٌ برندٌ ِ خشيگین

 چُ فرقی ىی کنُ؟- 

 .گفتً بگّ- 

ُ ای کُ ىی خّاین رٍن کنین پّل کً دارین-  گفت تیيّرخاَنً ...فریبا گفت ِاسُ اِن خّن
 .دستش خامیُ رِش نيیشُ ازش قرض بگیری

این حرف رِ خینی ِقت پیش از فریبا شنیدٌ بّدو؛ ِمی ىتعجب شدو بُ این شدت 
 .ِاکنش نشان داد

 .پّفی کشید ِ نگاٍش رِ با ناراحتی بُ ساعت ٍا داد

ُ ش ىی گشتً بیرِن  با ذِق ٍيان ساعت تکی کُ ىدت ٍا دنبال دستی برازندٌ ِاس
 .بُ قّل پدر دستی کُ میاقت گرفتن دست ٍای ىن رِ داشت. کشیدو

ٍيین طّر کُ دستش رِ بُ طرف خّدو برگردِندو، ىتعجب پیپ بُ دست بًَ خیرٌ 
 :مبخند زدو ِ گفتً. شد

ُ شّن خینی دِست دارو-  اگر ...ىی خّاو یادگاری از ىن داشتُ باشی...اینّ از بین ٍي
ُ ٍاش نگاٌ کن ىی خّاو ٍيیشُ یادت بيّنُ ...رِزی از این جا رفتً بُ یادو بُ عقرب

 .دختری بّدٌ کُ تُ باغ چشً انتظارت ىی ِشستُ
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ٌ ای گرِن قیيتش رِ از ىچ دستش باز کردو ِ  بدِن تردید ِ ىعطنی ساعت رِمکس نقر
فّق امعادٌ بُ دست ٍای کشیدٌ . بُ آراىی ساعت دمخّاٌ چرىً رِ پشت دستش بستً

 .ِ جذابش ىی اِىد

 .خینی قشنگُ- 

ُ و بُ نرىی فشرد  .دستً رِ برای تایید ِ قبّل ٍدی

نّازش گّنُ . دست گرىش بی نَایت ىحکً، با ارادٌ ِ قّی بّدن رِ بَت امقا ىی کرد
دمً بُ درد اِىد برای دست ٍای . دستی بُ ىٍّای ىشکی ىردانُ پشت دستش کشیدو

ُ ای کُ ٍیچ ِقت سًَ ىن نيی شدن در ذٍنً تننگری بُ . ىَرِیی زىزىُ کرد. ىردان
سریع عقب کشیدٌ بغضً رِ پس . «ىن باید برو»احساسً زدو ِ با خّدو تکرار کردو 

 .زدو

 ىی خّای با ٍرىز بری؟- 

 .صداش خش دار ِ دِرگُ شد

 .سرو رِ سریع بُ دِ طرف تکان دادو

ُ و گذاشت ِ سرو رِ باال نگُ داشت. پیپش رِ خاىّش کرد . آٍستُ دستش رِ زیر چان
انُ پایین گرفتُ بّدو ً ٍاو رِ ىصرا ُ و ِارد کرد. چش  .فشاری بُ چان

 .بُ ىن نگاٌ کن- 

ً ٍای . سرش رِ چند سانتی صّرتً قرار داد. نگاًٍ رِ باال کشیدو با اِن محن ِ چش
 :نافذش جدی ِ خشن گفت

 گفتً بَت دیگُ، تا ابد ىال ىنی رِ دیکتُ کنی؟- 
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 ...گفتی- 

ُ ی اِن ىغز کّچّمّت بُ رفتن با ٍرىز فکر کردٌ باشی -  حاال بَت ىیگً، اگر حتی گّش
 .داغ دِتاییتّنّ برای ٍيیشُ رِ دمً ىی ذارو

خدای ىن؛ این یعنی دِست داشتن بُ صّرت فرزادگّنُ؟ قند تّ دمً ! داغ دِتاییيّن رِ
 :صادقانُ گفتً. مبخندو رِ خّردو. آب شد از این ٍيُ قندری

 .فکر نکردو بُ خدا- 

پس این چرتّ پرتا چیُ ىیگی؟ کجا ىی خّای بری بی خبر؟ بگّ ٍيین حاال قنيای پاتّ - 
 .خرد کنً

ُ و از فشار ىحکيی کُ بَش ِارد ىی کرد در حال خرد شدن بّد؛ اىا . مب گزیدو چان
. بی اٍيیت فقط سعی ىی کردو ریتً نفس ٍاو رِ از این تَدید شیرین ىنظً نگُ دارو

. نفس ٍایی کُ با خّردن نفس ٍاش بُ پّست صّرتً بی اجازٌ ریتً گرفتُ بّدو
ً ٍای ِحشی زیادی نزدیکش . ٍیچی نگفتً دیّانُ بّدو بس...نگفتً فقط خيار چش

ىن بعد از رفتنً کی رِ پیدا کنً کُ با ٍر باال . شدٌ بّدو کُ از خشً بُ سرخی ىی زد
رفتن ِمّو صداش ِ بً شدن بیشترش دل ضعفُ برو برای دِست داشتنی کُ بند نبّد 

 .بُ زبان بیارٌ

 .یُ ىدت شاید برو پیش عاطفُ- 

ُ و رِ بیشتر فشار داد  .چان

 درِغ کُ نيیگی؟...فقط ٍيین؟- 

 .درِغً نيیگً...ٍيین فقط- 
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آخ کُ ترسیدو؛ اىا گنبرگ نیستً اگر رِزی ىن فدای ...درِغ گفتً برای باِر چند ٍزارو
ُ ت نشً ً ٍاو عقب کشید. اِن خشً نگاٌ ىچگیران تازٌ راٌ . بعِد کيی ىکخ تّ عيق چش

خدا معنتت کنُ با این اخالقت کُ ٍیچ ِقت نيی ذاری باٍات احساس . تنفسیً باز شد
 .راحتی کنً

ُ رِ داد  .نگاٌ ِ صّرت پراخيش رِ بُ رِب

ىن کُ ىی دِنً یُ چیز رِ داری ...تّ اِن ىغز کّچیکت چی ىی گذرٌ بعدًا ىعنّو ىیشُ- 
ِِ ٍيیشگیً نیستی...پنَّن ىی کنی  .تّ ىَر

ِِ ٍيیشگی نبّدو  .چّن ىی خّاستً با رفتنً گنبرگ باشً. راست ىی گفت، ىن اِن ىَر

 :با صدایی ىرتعشی پرسیدو

اگر رِزی بفَيی ىن اِنی نیستً کُ ىی گفتً، بازو حاضری باٍاو حرف بزنی یا دِستً - 
 داشتُ باشی؟

ُ ای ىتفکر سکّت کرد، بعد با محنی کُ شدید آراو ِ جدی شدٌ بّد زىزىُ کرد  :محظ

خّدىّ کنترل ىی کنً تا ...ىنً برای تّ فقط ىَربّنً...ىنً اِنی نیستً کُ نشّن ىیدو- 
ٍيُ تّ ...بداخالقً، جدی او، خّنسرد ِ سرد...اذیت نشی یا نخّاو دمتّ با رفتارو بنرزِنً

فقط باید پیدا کنی اِن آدىی کُ ...این دنیا ىحکّىیً بُ نقش بازی کردن، بُ نقاب زدن
راحت بتّنی جنّش نقابتّ برداری، تا بتّنُ از تّ چاٍی کُ داری تّش غرق ىیشی 

ُ ی ...بیرِن بِکَشدت، تا خّد ِاقعیتّ بَت نشّن بدٌ تّ ًٍ برای ىن حکً ٍيّن فرشت
نجاتّ داری ىَرِ کُ راحت ىی تّنً یک نقاب دیگُ بزنً تا برای چند ساعتً شدٌ از 

تاریکی ِجّدیً بیرِن بیاو؛ پس نترس از اِنی کُ نشّن ىیدی، ىن ٍيُ جّرٌ 
 .ىی خّاىت
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تُ دمً از شنیدن حرف ٍاش یک آراىش شیرینی بُ ِجّد اِىد، یک آراىش خیامی کُ تا 
 .عير داشتً شیرینیش رِ فراىّش نيی کردو ِ بُ ٍيین اىید سکّت کردو

 .بُ طرفً چرخید

 تّ چی؟ اگر بفَيی ىن اِنی نیستً کُ ىی گفتً، حاضری تا آخر ٍيراًٍ باشی؟- 

مبخنِد ىطيئنی خیرٌ . بُ طرفش خً شدو ِ با گذاشتن دستً رِی پاش بَش تکیُ زدو
ً ٍای ىنتظر ِ ىضطربش زدو نیاز بُ فکر کردن نبّد، ىن ٍيین حاال ًٍ با . بُ چش

 .شناخت جزئی با تياو ِجّد ىی خّاستيش

ُ رِو نشستُ رِ شناختً-  ُ و با ارزش ...ىن ٍيین آدىی کُ رِب ىطيئنً اِن قدر ِاس
 .ٍستی کُ چشً رِ ٍيُ چیز ىی بندو

ٌ تر شدن ِ پر حرف نگاًٍ کردن ً ٍاش تیر ُ ای چش تُ دمً از نگاٍش خامی شد، . محظ
انگار یک نفر دیگُ بّد کُ خیرٌ بًَ فریاد ىی زد، معنتی ىن ِاقعیً رِ بشناس نُ چیزی 

 .کُ نیستً

باالخرٌ بعِد چند جانیُ با نفس عيیقی ازو رِ گرفت ِ بُ ساعت پشت دستش نگاٍی 
 .انداخت

 .این ساعت با ارزش تر از اِنیُ کُ بتّنی فکرشّ بکنی- 

 .بُ درد ىن کُ نخّرد...خّشحامً حداقه بُ درد دِستً خّرد- 

 .ابرِیی با بدجنسی باال انداخت

 ىن کی پیشنَاد دِستی بُ کسی دادو؟- 
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ٌ و گرفت. بدجنس حرف خّدو رِ بُ خّدو ىی زد ٌ ش . خند خّدش ًٍ از حرفش خند
 :با کشیدن مپً بی تعارف گفت. گرفت

 .اىشب رِ تختت ىی خّابً- 

ٌ ای در کار نبّد، کاىالً خبری  .مب ٍاو چفت شدٌ، ىتعجب نگاٍش کردو! اصالً اجاز

دٍانً از این ٍيُ . بنند شد ِ ٍيین طّر کُ بُ سيت کنبُ قدو برىی داشت چشيکی زد
ىطيئنًا دیگُ تا صبح خّاب . پررِتر از این بشر آفریدٌ نشدٌ بّد. ِقاحت باز ىاند

 .نداشتً تا ىبادا دست از پا خطا کنُ

ُ ش گفت  :ٍنّز چند قدو برنداشتُ بّد کُ بُ طرفً چرخید ِ با جبرِت شکه گرفت

تیيّرخان فردا شب یُ دِرٍيی کاری ِ دِستانُ تّ ...راستی تا یادو نرفتُ بَت بگً- 
اصالً خّشً نيیاد تّ عيارت یا تّ ...ٍر نّع آدىی کُ بگی تّش پیدا ىیشُ...عيارت دارٌ
 .ٍيین جا ىی ىّنی درو از تّ قفه ىی کنی... باغ ببینيت

ً ٍای تیيّرخان حاضرىی شدو چشيی تّ کاسُ برای . اگر ًٍ نيی گفت عيرًا جنّی چش
ٌ ای گفتً ًِ بننِد کشید مبخنِد ىحّی زد ِ پرغرِر از این حرف . پررِ نشدنش زدو ِ چش

 .گّش کنی با خیال راحت ِارد کنبُ شد

 .مبخند زدو

ُ قدر دِستش دارو  .کاش ىی فَيید چ

*** 

ىتفاِت ! الزو بُ تّضیح نبّد بگً ىن اىرِز چُ رِز ىتفاِت ِ افتضاحی رِ شرِع کردو
ُ خانً  ٌ ٍای ىعنی داِر تياو اٍامی عيارت ِ افتضاِح بعد از حکً صادر کردن عي از نظر نگا

 !کُ اِل صبحی بُ یادش بّد تا ىن رِ از بیرِن رفتن ىنع کنُ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  722  

ُ ی آخر ٍفتُ ِ  عننًا بعد از بی ىحنی ٍرىز ِ سرکار رفتنش، جنّی ٍيُ در ىّرد برناى
کاندید شدن ىن گفت؛ حتی با کيال پرِئی قبه از ىطرح کردن، از ٍنيا کُ اىرِز افتخار 

 !سر زدن بُ ىادرش رِ دادٌ بّد اجازٌ گرفت

ٍنيا ًٍ طّری جنّی دخترٍا ِ بقیُ ِانيّد کرد کُ انگار از اِل ىن قصد ٍِّ شدن 
ً ٍاش ِ با حسرت تصنعی ! داشتً ٌ ش رِ با غصُ سر کشید ِ با تابی بُ چش فنجان قَّ

ٌ ی داىاد شدن ٍيسرش رِ داد این نيایش باعخ شد ٍيُ با کینُ بُ ىن ِ با ! اجاز
ُ ی عيارت نگاٌ کنن تاج امينّک ًٍ ِقتی حال دخترش . دمسّزی بُ عرِس بخت برگشت

رِ اىرِز ىساعد دید، برای این کُ این حال خّشش تغییر نکنُ تا فردا اِىدنً رِ بُ 
 .عيارت قدغن کرد

با ِقاحت تياو، ٍنّز جّابی از ىن گرفتُ نشدٌ، بُ چشً ٍِّی ٍنيا ِ ٍيسر تیيّرخان 
از بی کسی ىن قصد سّءاستفادٌ . در این زىینُ ىَرِ حق داشت! با ىن رفتار ىی کردن

تياو این ىدت با خّنسردی سکّت کردو تا بُ ىّقعش با فکری حساب شدٌ ! داشتن
 .زبان باز کنً

این ىحال ىيکن بّد ىن زیر بار ىی رفتً؛ حتی اگر تا آخر عير ىحبّس این عيارت 
ىی شدو یا تاج امينّک ىن رِ ٍيراٌ تیيّرخان ىی بنعیدن، زیر بار این خفات زن سّو 

ٍر چند تياو این آراىش ِ سکّت زىانی قابه تحيه بّد کُ قَر ِ ! شدن نيی رفتً
ُ ی ىن ِ ٍرىز از  بی ىحنی ٍرىز رِ در ىیان جيع نداشتُ باشً؛ اىا افسّس کُ رابط

بُ قدری . ٍيان رِز تياو شدٌ بّد ِ این رِ بُ خّبی تاج امينّک از رفتار ٍرىز ىتّجُ شد
ىی دِنست . ترس از حيایت ِ ىخامفت ٍرىز داشت کُ با رفتنش نطق ٍاش باز شدن

اگر حتی کّچکترین بّیی ٍرىز ىی برد، جنّی ٍيُ چیز رِ ىی گرفت ِ ىن رِ شبانُ 
خب این از بدشانسی ىن ًٍ بّد کُ ٍرىز برای تنبیُ بدترین راٌ رِ . فراری ىی داد

 .انتخاب کردٌ بّد
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ِقتی برای صبحانُ بُ قصد دمجّیی پیش قدو شدو ِ جنّی ٍيُ سالو کردو ِ حامش رِ 
پرسیدو ِ اِن در جّابً اخً کردٌ پشت ىیز نشست، ِحشتناک احساس تَی شدن 

ُ گاًٍ رِ از ٍيان محظُ از دست دادو. پیدا کردو  .تکی

ٍنيا پّزخند ِ بقیُ ًٍ خّشحال از این طرز برخّرد، نفس . عيُ با ریزبینی مبخند زد
ٌ ای کشیدن این ِاکنش ٍای ضد ِ نقیض، ٍر یک در صّرتی بّد کُ ٍيُ . آسّد

ُ ی  ُ قدر ىا با ًٍ صيیيی شدٌ بّدیً ِ گيان ىی کردن رابط ىی دِنستن در این ىدت چ
ٌ ی ٍرىز با ٍيسرش تياىًا زیر سِر ىن بّدٌ  .خراب شد

ُ قدر دیر بُ این باِر رسیدو . از ٍيان رِز فَيیدو ٍرىز برای ىن ٍيُ کس بّد ِ ىن چ
اگر ىن رِ اِن رِز صبح تنَا نيی ذاشت ِ حداقه جّاب سالىً رِ ىی داد یا کيی ... اگر

ُ ای  ٌ ٍای ىعنی دار تاج امينّک ىی کرد، شاید سرنّشتً طّر دیگ کنجکاِی نسبت بُ نگا
کاش ٍيان رِز بُ پاش ىی افتادو تا ىن رِ از عيارت فراری بدٌ یا . رقً ىی خّرد

ُ و کشیدٌ تا از این تنَا شدن یک بارٌ دست  ُ ی شّىی تاج امينّک ِاس ىی گفتً چُ نقش
 .بُ تصيیً اشتباٍی نزنً

ُ ای ىانع رِ انداختنً شد...اىا حیف شاید ًٍ ٍيُ چیز . حیف کُ غرِر یا ٍر چیز دیگ
 .دست بُ دست ًٍ دادٌ بّد تا یک شبُ سرنّشتً رِ بُ ِیرانی بکشّنً

*** 

ُ ای دید زدن ِ بّدن در ىَيانی ٍایی کُ رِزی آرزِش رِ داشتً بی قرار شدٌ  برای محظ
تياو باغ چراغّنی شدٌ بّد ِ فقط ىن تُ باغ درحال بیَّش شدن از فرط فضّمی . بّدو
 .بّدو

نيی تّنستً بیشتر از چند ساعت کُ از شرِع رسيی ىَيانی گذشتُ بّد . دل تّ دمً نبّد
ُ و خیرٌ بشً  .باران شدید پاییزی ًٍ ىانعً نشد. صبرکنً ِ بُ در ِ دیّار کنب
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ُ خاطِر ىشکی رنگ بّدنش پّشیدو با شال بافت  کيترین مباس گرىً رِ صرفًا فقط ب
 !بُ خیامً این طّری کيتر دیدٌ ىی شدو...ىشکی

ٍر چند قدو، پشت . بُ حامت پاِرچین پاِرچین عزىً رِ برای دید زدن، جزو کردو
 .درخت ٍا پنَان ىی شدو ِ سرکی ىی کشیدو تا خیامً از نبّد کسی راحت بشُ

برای خّش آىدگّیی چند نگَبان ِ ىیزبان استخداو شدٌ بّدن ِ این دزدکی عيه کردنً 
بُ طرز غیرقابه باِری ترس از ٍیچ کس نداشتً؛ اىا بُ شدت . رِ سخت تر ىی کرد

از تصّر ِاکنشش ًٍ مرز بُ جانً ىی افتاد ِ قنبً . ىی ترسیدو فرزاد ىتّجُ اِىدنً بشُ
 .جیغ کشیدٌ غش ىی کرد

ُ ی باغ از تعداد زیادی ىاشین ٍای کالس تّ خّاب شب ًٍ .  پر شدٌ بّدAتياو ىحّط
ُ ٍای عيارت بُ طرز . چنین ىاشین ٍایی نيی دیدو آئّدی تیيّرخان ًٍ جنّی پن
ُ ای پارک شدٌ بّد آب دٍانً خّد بُ خّد برای دیدن این ىَيانی جاری . فخرفرِشان

ُ ی سادٌ. شد  !ندید بدید بّدو حسابی ِ آرزِ بُ دل یک دِرٍيی دِستان

ٌ ٍای ِاالن دار قرىز طالیی . ٍر طّر بّد خّدو رِ بُ قسيت شرقی عيارت رسّندو پرد
ٌ ٍا کنار زدٌ شدٌ بّد ٌ ٍا رِ نکردٌ بّدو؛ اىا بُ ٍر . پنجر با این کُ فکر باال بّدن پنجر

جان کندنی شد با جّر کردن چند تختُ سنگ بزرگ ِ گذاشتن زیر پاٍاو، تّنستً تا دید 
ً ٍاو قد بنندی کنً  .چش

ٌ ای کُ ىن پشتش ایستادو بّد فقط دِ چشً گرد شدٌ  اگر کسی حّاسش بُ پنجر
ُ ی آب کشیدٌ کُ مِب  ٌ و، گيان یک بچُ گرب ٌ ای رِ ىی دید؛ شاید از ظاٍر آب کشید قَّ

 .پنجرٌ نشستُ رِ ىی کرد

ٌ دار بّد؛ ِمی از ذِق داشتن ىی ىردو تا بُ حال این سامِن پذیرایِی عيارت نیّىدٌ . خند
ٌ کارِی بزرگش تا انتَای سامن، فرش . بّدو سامنی با سنگ فرش ٍای کرو کُ از درب کند
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مّسترٍای طالیی بزرگ، آِیِز سقف بنندش ِ ىیز ِ صندمی ٍای . قرىز پَن کردٌ بّدن
 .سنطنتی قرىز طالیِی گرد دِر ادِر سامن چیدٌ بّدن

. کسی اگر ىحه ىن گذری دید ىی زد، بی شک این جا رِ با تاالر عرِسی اشتباٌ ىی گرفت
ً ٍای آنچنانی این خانّادٌ  سامن پرشکٌّ ِ ىجننی بّد کُ فقط اختصاص بُ ىراس

بی اختیار از این کُ تا بُ حال بُ جشن عرِسی ًٍ دعّت نشدو دمً گرفت ِ با . داشت
ُ ای بُ دید زدنً رسیدو« اٌ» مِب پنجرٌ ِ تختُ سنگ ٍا از شدت باران میز شدٌ . خف

انُ با آخرین زِرو خّدو رِ نگُ داشتً صدای شرشر باران تّ صدای . بّدن؛ اىا ىصرا
 .ىّزیک بنند داخه گً شدٌ بّد

ٍيُ تا ىی تّنستن ایستادٌ جاو بُ دست درحال . بُ ندرت کسی رِ صندمی نشستُ بّد
ٌ ی سنی، با . خّش  ِ ِبش ِ بگّ بخند بّدن تياو سامن ىينّ از ىرد ٍایی با ٍر رد

تعداد بانّان یا . مباس ٍای رسيی گران قیيِت پاپیّن یا کراِات زدٌ ایستادٌ بّدن
دختران جّان ىجنس خینی کً بّد؛ اىا با مباس ٍای پر زرق ِ برقی کُ بُ تن داشتن 

 .درخشش شّن کّرکنندٌ بّد

حتيًا چند برابر این ىَيانِی . مب گزیدو، از االن بُ فکر ىراسً جشن آخر ٍفتُ ذِق کردو
ُ ی تاج امينّک ىن فقط باید  کاری، باشکٌّ ِ تجيالتی تر برگزار ىی شد ِ بُ گفت

 .ىی درخشیدو

دِست داشتً برای . کنجکاِ شدٌ بُ دنبال ٍيسر اسيی ىّردنظرو چشً چرخّندو
خّدو ًٍ از . بُ ٍر حال باید آشنا ىی شدیً. یک بار ًٍ شدٌ این ىرِد پر آِازٌ رِ ببینً

ٌ و گرفت  .فکری کُ کردو خند

ٌ ش رِ بُ . زیاد نگذشت کُ بین سُ دختر جّان در حال خندیدن پیداش کردو چَر
این بار بدِن عینک . ىردی جاافتادٌ کُ بسیار بُ خّدش رسیدٌ بّد. خّبی بُ یاد داشتً
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ً ٍای بُ ظاٍر ىَربانش ٍّیدا بّد کی باِر ىی کرد این ىرد بُ . پّزخند زدو! آفتابی چش
 شدت بی رحً باشُ؟

! خب از زِایای اىر ًٍ پیداست تياو حرف ٍایی کُ پشت سرش ىی زدن صحت داشت
... بی اختیار با دیدن سبیه ٍاش کُ بنند تر شدٌ بّد بُ حامت چندش صّرت جيع کردو

 .ىردک الابامی

ٌ ی ىشکی طالیی بُ تن داشت، از  دختر جّانی کُ پشتش بُ ىن بّد ِ ىاکسِی پّشید
ُ ای با ناز قدو برداشت  .کناِر تیيّرخان با سر خً کردنی بُ احتراو گذشت ِ بُ سيت دیگ

چشً تياو ىردٍا رِ تقریبًا با ٍر حرکتش بُ دنبال داشت، ىن ًٍ بامطبع ىات این 
 .صبر کن ببینً...ژست پرغرِرش شدو کُ کنار ىردی درشت انداو ِ قدبنند ایستاد کُ

ً ٍاو بُ طرز غیرقابه باِری ریزتر شد  .خّد معنتی جذابش بّد. چش

. این بار کت ِ شنّار خّش دِخت شیری رنگی با پاپیّن ِ پیراٍن ىشکی پّشیدٌ بّد
چرا کالٍش رِ . اخً کردو. این رنگ بیشتر از ٍر بار نفس گیر ِ جذابش کردٌ بّد

نذاشتُ؟ اصالً چُ ىعنی داشت بی کالٌ باشُ کُ این قدر جذاب تر بُ نظر برسُ؟ عجیب 
 .حرصً گرفت، فقط برای ىن تعصب داشت

ٌ  زیر گّشش چیزی گفت کُ بدِن ِاکنشی سری بُ تایید پراخً  دختر جّان با خند
ُ ٍای آىادٌ بُ پنجّل کشیدن چشً تیز کردو تا مبخند یا گّشُ . تکان داد ىحه گرب

 .چشيی نشان بدٌ

اِن این جا چی کار ! آیال...با برگشتن دختر ِ اشارٌ بُ جایی دٍانً از تعجب باز ىاند
 ىی کرد؟
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معنتی، آیال با اِن زیباییش با چُ حقی کنارش ایستادٌ بّد؟ . دِست داشتً گریُ کنً
ُ قدر ًٍ بُ ًٍ ىی اِىدن ُ و زیاد تر شد. چ  .اِن فقط ىال ىن بّد. نام

بی ىعطنی گّشیً رِ در آِردو ِ بُ سختی، بی خیال گنی شدن، خّدو رِ بُ دیّار تکیُ 
 .دادو ِ بَش پیاو دادو

کاٌِ ًٍ بُ جيعشّن اضافُ شد ِ کناِر آیال ایستاد ِ با فاصنُ ىحه . تياىًا چشً شدو
فرزاد با کار کاٌِ پّزخندی زد ِ بُ تيسخر رِ از . یک ىحافظ، دستی دِر کير آیال گذاشت

. کاٌِ ًٍ عصبی با فک ىنقبض نگاٍش ىی کرد. کاٌِ گرفت ِ نگاٍش رِ بُ جيع داد
 .آیال ًٍ بی تّجُ بُ ٍردِ با مّندی صحبت ىی کرد. ىی تّنستً کاٌِ رِ درک کنً

عجیب . با اکراٌ بعد چند دقیقُ گّشیش رِ از گّشُ کتش بیرِن آِرد. پیاىً ارسال شد
احساس ىی کردو این تّجُ بُ ىنّدی پیاىش ًٍ ىربّط بُ کً کردن شر آیال ِ کاٌِ 

 !بّد

 !آىادٌ شدو...اىشب ساعت چند ىراسً ىیای؟ ىی خّاو بیاو- 

بُ . اخً ىیان ابرٍِاش ِحشتناک پررنگ شد کُ آیال ِ کاٌِ ىتعجب نگاٍش کردن
 .سرعت انگشتش برای تایپ بنند شد

 .ببینيت کشتيت ىَرِ...حق نداری سرخّد بیای- 

ٌ ش تّ گّشً پیچید  .خدای ىن، صدای خشيگین شد

 .بالفاصنُ جّاب دادو

 .برای دیدن تّ ىیاو- 

ً رنگ شد ُ ی خنّت تری رفت. با دیدن پیاو، اخيش ک . از کناِر کاٌِ ِ آیال بی تّجُ بُ گّش
 .بالفاصنُ صدای زنگ گّشیً بنند شد
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 .گّشی رِ با اشتیاق بُ گّشً چسبّندو

 .ِای بُ حامت ببینيت- 

ُ قدر آٍستُ، صداش رِ تفکیک  صدای بيش تّ شنّغی گً شدٌ بّد؛ اىا ىن ٍر چ
 .انگار زىان ىتّقف شدٌ ِ فقط ىا اِن جا بّدیً. ىی کردو

 .مب گزیدو ِ ریز ریز خندیدو

 .خب ىنً دِست دارو تّ این جّر ىَيّنیا باشً- 

 :حرفً تياو نشدٌ پرحرص گفت

 .گفتً نیا، خّدو این قدر ِاست ىَيّنی ىی گیرو تا خستُ بشی- 

مطفا خیانتً ... بًَ قّل ىیدی تا ىّقعی کُ ىن این جا ٍستً با کسی دِست نشی؟- 
 .نکن

ً ٍاو گرد شد کاىالً بی اختیار ِ از رِی . خّدو ًٍ از حرفی کُ یک دفعُ بی ربط زدو چش
اىا ! در صّرتی کُ تعَدی بُ ًٍ نداشتیً...حسادتی ىامکانُ. حسادت این حرف رِ زدو

ُ ٍا نیست ِ ىرد تر از اِن چیزیُ کُ فکر  این رِ ًٍ ىی دِنستً فرزاد اٍه این برناى
 .ىی کردو

 .محنً بسیار خّاٍشی ِ پراحساس بّد

ً ٍایی کُ فقط ىن ازش سردر ىی آِردو  .نفس پرحرصش رِ شنیدو ِ خندیدن چش

ىن تا قبه از تّ ًٍ با کسی نبّدو کُ االن بخّاو برای خــ ـیانـت نکردنً بُ یُ بچُ - 
 !قّمی بدو
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ُ ای از سامن کتی . خیامً راحت شد. یک ىرتبُ ضربان قنبً باال رفت خیرٌ بَش کُ گّش
 :عقب زدٌ بّد ِ دست بُ جیب بردٌ ِ با ىن با مذت صحبت ىی کرد گفتً

اگر ىی اِىدو قّل ىی دادو از اِن خانيای اِن جا خّش تیپ تر بشً تا نگران تنَاییت - 
 .نباشً

در ٍيین حین تیيّرخان بُ ٍيراٌ ٍرىز کُ کنی بُ خّدش رسیدٌ بّد ِ مبخند از 
 :بالفاصنُ گفت. صّرتش حذف نشدنی بّد بُ سيتش ىی اِىدن

 !ىَرِ ىن باید قطع کنً، نیازی نیست نگران تنَایی ىنً باشی- 

ُ ی اخطاری رسید ًِ آراىی مب زدو کُ باعخ کشیدن . خدای ىن محنش بُ ىرحن چش
 .نفس عيیقش شد

 .ىی دِنستً دختر حرف گّش کنی ٍستی- 

... - 

 .شب اگر تّنستً ىیاو با ًٍ شاو ىی خّریً- 

ُ ِار گفتً ِ بعد صدای بّق تّ گّشً پیچید« ىنتظرت ٍستيی»مبخند زدٌ  آًٍ رِ . زىزى
 !خفُ کردو ِ معنت فرستادو بُ ٍرىز ِ تیيّرخان

با مبخنِد ىنیحی کُ خّشحامیش از این ىکاميُ حس شدنی بّد، چند جانیُ بُ گّشیش 
 .از این کارش ذِق زدٌ پیاو دادو. خیرٌ شد

 .«عشق ىن...مبخندا تّ دِست دارو»- 
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ٌ ٍا . بی ىعطنی بازش کرد با خّندن پیاو بُ سرعت نگاٍش رِ بُ سيت پنجر
ٌ ی ىن نگاٍش رسید، ! خدای ىن فَيید....چرخّند اىا ٍيین کُ بُ طرف پنجر

 .تیيّرخان ىقابنش ایستاد ِ باعخ شد نگاٍش رِ بُ کندی بُ طرفش بُ چرخّنُ

 گنبرگ تّ این جا چیکار ىی کنی؟- 

با شنیدن اسيً، اِن ًٍ این قدر ِحشتناک ِ بنند، از جا پریدٌ با جیغ کّتاٍی بُ عقب 
ٍيین کُ خّاستً با سر رِی زىین . چرخیدو کُ تختُ سنگ ٍای زیر پاو کج شدن

چند جانیُ تّ شّک چشً بستُ اشَدو . سقّط کنً، دستی دِر کيرو بُ سرعت حنقُ شد
 .رِ خّندو

ُ ت تنگ شدٌ بّد-  ُ قدر دمً ِاس  .چ

ُ ای . بالفاصنُ با محن حیرت زدٌ ِ پرحسرتش چشً باز کردو انگار اِن ًٍ تّ شّک محظ
ً ٍاو گیج بًَ خیرٌ شد  .بّد کُ با باز شدن چش

با این فکر کُ خطر از بیخ گّشً رد شدٌ، صاف ایستادو کُ باعخ . خّدو رِ جيع کردو
 .شه شدن دست ٍاش از کيرو شد

 .ىی تّنً بایستً. دستتّن رِ بردارید...ىينّن آقای اژند- 

ٌ ش ٍنّز ًٍ نگران ِ  ً ٍاش قرىز؛ اىا چَر نفس ٍاش بُ شدت بّی امکه ىی داد ِ چش
 .با محنی کُ اصال ٍیچ خّشً نیّىد پرسید. گیج بّد

 ساميی؟ طّریت کُ نشدٌ عزیزو؟- 

پیرىرد . با دستی کُ پشت کيرو بّد، قصد پایین رفتن ِ بررسی بدنً رِ داشت
ٌ گر  .بُ آنی با خشً ىحکً رِ دستش زدو ِ خّدو رِ عقب کشیدو...! سّءاستفاد

 شيا ىست ٍستین؟...خّبً آقای اژند- 
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از سن ِ . ٍر آن ىيکن بّد بَش بپرو یا یک تّگّشی نحارش کنً. نفس نفس ىی زدو
 .ٍر چند با این تیپ زدنش چیزی از جّان ٍا کً نيی آِرد! سامش خجامت نيی کشید

دیگُ از ىَربانی کُ ٍيیشُ ِانيّد ىی کرد . اخً کرد. از سّال ِ محنً خّشش نیّىد
 .خبری نبّد

 !حاميً خّبُ...نيی خّاد از ىن بترسی- 

از کنارش قصد گذشتن داشتً کُ . پرتيسخری گفتً« خب چُ عامیِ »سری تکان دادو ِ 
 .با دست ىانعً شد

 .جدی شدٌ بُ سرتاپای خیسً اشارٌ کرد

 با کی حرف ىی زدی؟...این جا چی کار ىی کردی؟- 

اگر جیغ ًٍ . در ٍيان محظُ بُ غنط کردن افتادو کُ چرا بُ حرف فرزاد گّش نکردو
انگشتً رِ ىحکً رِی اسً فرزاد گذاشتً تا اگر ىشکنی . ىی زدو کسی خبردار نيی شد
 .با این کار شجاعانُ ابرِیی باال انداختً. پیش اِىد رِی اسيش بزنً

 !اِىدٌ بّدو عشقيّ دید بزنً- 

اصالً شّخی قشنگی نبّد چّن بُ شدت قرىز شد؛ اىا از زىانی کُ پی بُ زرنگ بازی آژند 
حسی کُ ٍر بار دِست داشتً حرصش . بردو، نفرت عيیقی نسبت بَش حس ىی کردو

این عشق خیامی بُ تیيّرخان ًٍ خّدش نقطُ ضعفش رِ رِز کالنتری . رِ در بیارو
 .دستً دادٌ بّد

 !تیيّرخان رِ دیدین؟ اىشب زیادی جذاب شدٌ- 

ٌ ای ًٍ رد ىی کنً برای این تیيّرخان زیادی جذاب با اِن سیبیالش...خدایا تّبُ  !کفار
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ٌ ش گرفتً ِ قصد گذشتن از کنارش رِ . پّزخندی بُ خشيش زدو ٍيین کُ دِبارٌ نادید
ُ ای بُ دیّار کّبیدٌ شدو ِ دست پرقدرتش زیر گنّو رِ با خشً  فشرد . داشتً، بُ محظ

ً ٍای از حدقُ بیرِن زدٌ نگاٍش ىی کردو. نفسً باال نيی اِىد فکر نيی کردو در . با چش
 .این حد عصبی بشُ

ُ ٍاىّ بُ باد دادی، -  بفَيً خرگّش کّچّمّ تّ ًٍ ىحه پدرت ىنّ دِر زدیّ تياو نقش
 .کاری ىی کنً کُ تا آخر عيرت ذرٌ ذرٌ ىرگشّ ببینیّ دعا کنی کاش از اِل کشتُ بّدىش

از حرف ٍای پرنفرتش چیزی نيی فَيیدو، فقط نیاز بُ اکسیژن برای نفس کشیدن 
 .ٍيین کُ نفسً بُ خس خس افتاد دستش رِ با ِحشت برداشت. داشتً

ٌ و شد دستی بُ صّرتش کشید ِ با محن ىالیً . بُ سرفُ افتادو. نگاٍش ناباِرانُ خیر
 :احساسی گفت

 .نفَيیدو چیکار کردو...ببخشید گنبرگ- 

ُ و بنشینُ رِ پس زدو  .پّزخند زدٌ فاصنُ گرفت. با نفرت دستی کُ ىی خّاست رِی شان

ً ٍاو، تّ صّرتش  ٌ و رِ در رِش ایستادو ِ با نفرت چش ٌ ی نفس قطع شد با تُ ىاند
 .داد کشیدو

ُ کس برای باال -  ُ جا ِ ٍي تّ یُ عّضی بُ تياو ىعنایی آژند، یُ پادِی بدبخت کُ بُ ٍي
قرار نیست بذارو چّن باباو نیست اختیارو با تّ باشُ ِ ...کشیدن خّدت چنگ ىی زنی

بخّاو چشً رِ ٍيُ ...یادت نرٌ ىن دختر ٍيّن پدرو...ٍرطّر خّاستی با ىن رفتار کنی
 .چیز ىی بندىّ بُ ٍيُ ىیگً چُ خیانتی بُ تیيّرخان کردی
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ُ ای ىی مرزیدو ِ این مرزش بین صدای شرشر باران حس نيی شد . از سرىا یا ٍر چیِز دیگ
ُ و ُ ای ىکخ با تياو شدن حرف ٍاو پاتند کردو بُ سيت کنب بی تّجُ بُ گرد . بدِن جانی

ً ٍای نگَبان ٍا، از ىقابنشّن بُ سرعت گذشتً  .شدن چش

 .دمً خّن شد، بعد از رفتن پدر ٍيُ ٍرطّر کُ ىی خّاستن با ىن برخّرد ىی کردن

حاال با کاری کُ آژند کرد . ِسط باغ دست باال بردو ِ خدا رِ با صدای بنند صدا زدو
ُ چیز رِ بُ فرزاد بگً  .ىصيً شدٌ بّدو ٍيین اىشب ٍي

ٌ ٍای آب باران کُ از دل پردرد آسيان . خینی...دِستش داشتً ٌ ی تياو قطر بُ انداز
کی ىی تّنست ...بَتر از قدرت عشق کی ىی تّنست ىن رِ حيایت کنُ. سرازیر ىی شد

 پشتیبانً باشُ؟

عشقی کُ صدای . عشقی کُ با حيایت ىحيد فرق داشت. عشق ذرٌ ذرٌ ِارد قنبً شد
 .قنبً حس شدنی بّد

 .دست ٍاو رِ از ًٍ باز کردو ِ با غً تنَایی داد کشیدو. جیع کشیدو

 .«خدایا از ىن نگیریش بذار ىال ىن باشُ»

ىن بُ تنَایی . ىی دِنستً اِن ًٍ دِستً دارٌ، پس ىعطه کردِن بیشتر بی ىعنی بّد
نيی تّنستً ىقابه ٍيُ بایستً، نیاز بُ یک آدو ىحکً ِ قّی، یک حاىی ىحه فرزاد 

 .خستُ شدو از این ٍيُ بی احتراىی ِ ضربُ زدن. داشتً

*** 

 بخش دِازدًٍ

ُ ٍارِ باال ىی رفتً ِ درگیر باز کردن پاپیّنً بّدو بُ شدت خستُ ِ . با سِر پایین پن
از کناِر اتاق تاج امينّک . بی حّصنُ بّدو از ىَيانی کُ جز سِّد کاری چیزی عایدو نشد
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از عيُ بعید بّد تا این . ىتّجُ نّر باریکی کُ از زیر در اتاق بیرِن زدٌ بّد شدو. گذشتً
ٌ ش داخه شدو! ِقت شب بیدار بيّنُ ُ ای بُ در زدو ِ با اجاز پشت ىیزش در حال . تق

 .نّشتن بّد ِ ىٍّای جّگندىیش آزادانُ اطرافش پراکندٌ بّد

ٌ ش نشست  .با دیدن ىن مبخنِد عيیق ِ ىَربانی بُ چَر

 ىَيّنات رفتن؟- 

ٍيین طّر کُ قدو برىی داشتً، گرٌ پاپیّن باز شدٌ رِ از دِر گردنً باز کردو ِ با کتً رِی 
 :تخت گذاشتُ گفتً

 .خینی خستُ کنندٌ بّد؛ اىا تّنستً پیشنَاد ساخت چند برجّ بگیرو- 

ُ ای گفت بی تّجُ بُ این . دست از نّشتن کشید ِ با عشق بُ سرتاپاو نگاٌ کرد. خّب
مّس کردن ٍای عيُ، دست ٍاو رِ پشت کيرو قفه کردو ِ نگاًٍ رِ بُ قاب عکس ٍای 

 .ریز ِ درشت رِی دیّار دادو

ُ ای زدو...اِمین عکس ىربّط بُ بچگی ٍای ٍرىز بّد اىشب برای . مبخنِد بدجنسان
عّض شدن حال ِ ٍّاش خینی شیک آیال ِ کاٌِ رِ ىجبّر کردو ٍرىز رِ با خّدشّن 

ٌ ی کاٌِ این . بُ باو ببرن ِ کيی باٍاش خّش بگذرِنن ُ ی دىغ شد با دیدن قیاف
 .پیشنَاد ىی ارزید

ُ قدر زِد بزرگ شدٌ بّد. دست رِی عکس نّجّانیش کشیدو  .چ

 .چند سامی ىیشُ ِرِد ٍيُ رِ بُ این اتاق ِ عکسای قدیيش ىينّع کردی- 

ً ٍاش برداشت با نفس آٌ ىانندی گفت  :عینکش رِ از رِی چش

ُ خاطِر ٍرىز بّد-  تّ ًٍ زیاد بَيّن سر نيی زدی ِ گرنُ این اتاق درش بُ رِی تّ ...ب
 .ٍيیشُ باز بّد
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ُ ٍای ٍيیشگی  !دِبارٌ گالی

االن کُ دقت ىی کردو، از . کنکسیّن عکس ٍای بعدی ٍنيا بّد کُ بی تّجُ ازش گذشتً
ً ٍای خّش رنگش بدجنسی ِ شرارت ىّج ىی زد  .ٍيان بچگی تّ چش

 .بُ طرف عيُ چرخیدو

 .باید زِدتر برو...االنً برای خداحافظی اِىدو- 

ُ خاطِر قّمی کُ بَش ! حاال ىنظّر از زِدتر رفتن چند ساعت شب نشینی کناِر ىَرِ بّد ب
بُ فرزاد ًٍ گفتً بُ طّری کُ کسی شک نکنُ از فریبا ِاسُ . دادو مب بُ غذا نزدو

 .ٍردِىّن ىخفی غذا بگیرٌ ِ بُ کنبُ ببرٌ

 .بشین ىی خّاو باٍات صحبت کنً- 

ُ و بشُ« ىی شنّو»ایستادٌ،   .جدی ای گفتً تا ىتّجُ عجن

فنجان چای سبزش رِ کُ عطرش تّ اتاق پیچیدٌ بّد رِ بُ مب ٍاش نزدیک کرد ِ بعِد 
 :خیس کردن مب ٍاش با آراىش گفت

 .ىی خّاو درىّرد خدىتکار جدید ٍنيا باٍات صحبت کنً- 

 .گّش ٍاو ىشتاقانُ تیز شد

نيی دِنً ىتّجُ شدی یا نُ؟ ...اِمین کسیُ کُ ٍنيا تّنست باٍاش ارتباط برقرار کنُ- 
ُ خاطِر ِجّد اِن دخترٌ...این چند ىدت کيتر قرص ىصرف ىی کنُ یا عصبی ىیشُ  ...ب

 .با ریزبینی ىنتظر ِاکنشً، سر باال آِرد. ىکحی کرد

 .ٍرىزو تاییدش ىی کنُ...ىی تّنُ از پس خّدش بربیاد...دختِر صبّر، آرِو ِ ىَربّنیُ- 
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ٍیچ کس بَتر از ىن اِن ىّجّد کّچّمّی دِست داشتنی رِ نيی شناخت؛ اىا خینی 
ُ چینی بّدو ٌ ای ! ِقتُ ىنتظِر شنیدن چنین ىقدى ُ ٍای تاج امينّک چیِز پیچید تقریبا نقش

 .نداشت

 :بی حّصنُ چشً رِی ًٍ فشردو ِ پّزخند زدٌ گفتً

ُ و کاندید کردی؟...برِ سر اصه ىطنب عيُ-   حتيا اِن دختریُ کُ این بار ِاس

ىن ىَرِ رِ ىی خّاستً؛ اىا با عزت ِ سربنندی، نُ این کُ بُ اجبار ِ برای فکری کُ عيُ 
 .تّ نگاٍش امتياس ریخت! در سرش داشت

ىطيئنً ...تّ ًٍ ىی شناسیش...یُ دختِر پرِرشگاٍی...دختِر بی کس ِ کارٌ- 
در ىّرد تّ باٍاش صحبت کردو ىخامفتی ... ٍرىز بُ این جا آِردش...دیدیش

 ...اِن دختر قبالً پیش کَکـ...نکرد

چنان اخيی کردو کُ عيُ با ِحشت سکّت کرد؛ اىا اخيً برای عيُ نبّد؛ برای ىَرِیی 
 !بّد کُ ىخامفتی نکردٌ

بُ طرف دیّار پشت سرو چرخیدو ِ حّاسً رِ بُ قاب عکس ٍا دادو تا از فکر تنبیُ 
ُ ی ترش کرد و ِحشت نکنُ ِ راحت حرفش رِ  ىَرِ بیرِن بیاو ِ عيُ از دیدن قیاف

 .بزنُ

 .اداىُ بدید ىی شنّو- 

 .نفسی گرفت

چّن جایی رِ نداشت آِردیيش این جا با ...یُ ىدت برای کَکشان کار ىی کردٌ- 
 .ىسئّمیت ىن
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ُ ی آخرش رِ ضعیف ِ بی جان گفت از اِل ًٍ فقط قصد سّءاستفادٌ از تنَایی . جين
بُ رِی خّدو . ىَرِ رِ داشت؛ ِگرنُ عيُ اٍه دمسّزی برای خدىتکار کَکشان نبّد

ً نگاٌ کّتاٍی کُ با چرخش سرو بَش کردو تا تُ فکرو رِ خّند رنگش . نیاِردو؛ اىا با نی
 .پرید

 :دِبارٌ نگاًٍ رِ بُ طرف قاب عکس ٍا دادو ِ با پّزخند صداداری، نیش دار گفتً

ُ چیز این عيارت -  تا کی ىی خّاستین ازو ىخفیش کنید؟ فکر نيی کردین ىن از ٍي
 خبردار ىیشً؟

ُ ای برای حفظ غرِرش صاف کرد. خینی ِاضح شّکُ شد  .شان

 تّ ىی دِنستی؟- 

یکی یکی آدو ٍای فراىّش . چشيً مبخنِد پدر رِ تّ عکس دستُ جيعی شکار کرد
ٌ ی عکس رِ از نظر گذرِندٌ جدی گفتً  :شد

ُ تّن در -  ٍیچ خّشً نیّىد ىنّ یُ احيق فرض کردین، تالفی این پنَان کاریّ سر ٍي
 ...ىن...ىیارو

چندبار . خشک شدٌ برای آنچُ کُ ىی دیدو یک بارٌ سکّت کردو. نگاًٍ ىات عکس شد
 ...پشت سر ًٍ پنک زدو تا باِرکنً این عکس

 ؟...این زن تّ عکس- 

ٌ ش رِ بیرِن فرستاد  .خّشحال شد حرف رِ عّض کردو. تاج امينّک نفس حبس شد

 پس شناختیش؟- 
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ً ٍای  چند جانیُ گیج، شاید ًٍ ِحشت زدٌ از چیزی کُ بُ آنی بُ ذٍنً رسید، با چش
بُ عيّ تّرج ِ ٍرىِز کّچک ِ . درشت شدٌ نگاًٍ بین عيُ ِ عکس بُ چرخش دراِىد

 :زن کنارش خیرٌ شدٌ، زىزىُ کردو

 ىادِر ٍرىز؟- 

 :با محن تضعیف شدٌ ِ نگرانی گفت. عيُ با تاسف سرش رِ تکان داد

فکر ىی کنً با کَکشان ...یُ شباٍتایی بُ این دخترٌ دارٌ...ىی خّاستً ٍيینّ بَت بگً- 
این جّر ...یُ ىدتی با تّ ًٍ باشُ بدِن چشً داشتی کسی خبردار نيیشُ...رابطُ داشتُ

 .کسا فقط دنبال پّمن

ُ ی پیراٍنً رِ بُ . داغ کردو. حرف ٍای عيُ ىحه یک ىذاب داغ ىغزو رِ ذِب ىی کرد یق
 .چنگ کشیدو

 .صدای ىَرِ تّ گّشً پیچید...ناباِرانُ دست رِی عکس کشیدو

اگر رِزی بفَيی ىن اِنی نیستً کُ ىی گفتً، بازو حاضری باٍاو حرف بزنی یا دِستً »
 «داشتُ باشی؟

ٌ ٍاش تّ گّشً اکّ شد ٌ ای رِی . صدای خند بی اختیار قاب عکس رِ برداشتً ِ با نعر
ٌ ش ىحّ شد...ٍزار تکُ شد. زىین پرت کردو  .رِ بُ عيُ فریاد کشیدو. خند

چرا زِدتر نگفتی تا بفَيً چُ گندی دارو ىی زنً بُ ...چرا این قدر دیر ٍيُ چیزِ گفتی؟- 
 .زندگیً

ُ ی ...بنند شد ایستاد ُ ٍای شکست رنگش ىحه گچ شدٌ بّد ِ ىتعجب ِ ترسیدٌ بُ شیش
 :رِی زىین نگاٌ ىی کرد، با ىکحی سرش رِ باال آِرد ِ با بدن مرزان گفت
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ُ چیزِ از جنّ چشياتّن ...چرا باید این عکسا رِ نشّنتّن ىی دادو؟-  این ٍيُ سال ٍي
تا ٍر رِز کسایی کُ گند زدن بُ زندگیيّن ...جيع کردو تا ٍر دفعُ داغ دمتّن تازٌ نشُ

 .رِ نبینید

ُ دار ِ پربغض اداىُ داد. اشک ٍاش سرازیر شدن  :گالی

ُ و کُ کالً از ...ٍردِتّن ىی دِنستید ىن تّ این اتاق عکسا رِ نگُ ىی دارو-  ٍرىز بچ
 تّ چی؟ یک بار شد بیای این جا؟...دیدن پدر ِ ىادرش فراریُ

ُ چیز رِ جبت ىی کردو. ىن کّتاٍی کردو. حق داشت دمً . ىن یک عير فقط در ذٍنً ٍي
 اِن دختر کی بّد؟. دمً با دیدن مبخنِد آشنای زن آتش گرفت. با دیدن عکس خّن شد

نيی تّنستً جنّی خشيً رِ بگیرو؛ اىا با دیدن ِضعیت عيُ کُ ٍر محظُ بدنش عصبی 
تا بُ . ىی مرزید ِ ٍر آن ىيکن بّد از ِاکنشً سکتُ کنُ سعی کردو بُ خّدو ىسنط بشً

 .حال ًٍ عصبانیت ىن رِ بُ خّدش ندیدٌ بّد

اِن ٍنّز ًٍ یک فرشتُ . شاید ىن اشتباٌ ىی کردو. فقط ىی خّاستً درست فکر کنً
ُ ای کُ ٍر شب ىن رِ بُ  رِشنایی دعّت ىی کرد...بّد  .فرشت

ُ ی آراىش باال گرفتً ِ با تن . دو ِ بازدو عيیقی گرفتً دست ٍاو رِ ىقابنش بُ نشان
ُ ای گفتً  :صدای آٍست

 .بذار از اِل ىرِر کنیً...خینی خب عيُ...خینی خب- 

 .بُ طرفش خً شدو. اشک ٍاش رِ پاک کردٌ بی حال رِی تختش نشست

 .ىی خّاو بیشتر از اِن دختر بدِنً- 

ً ٍاو خیرٌ شدٌ، با نفس نفس . دِبارٌ عاجزانُ بُ دستً چنگ زد با برقی پراىید تّ چش
 :زدنی گفت
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ُ ست نُ نگّ-  ُ خاطِر این کُ شبیُ اِن زنیک تنَا اِن ىی تّنُ با شرایط ٍنيا کنار ... ب
 ...فقط اِن ىی تّنُ...بیاد

بعد از این کُ زىینا رِ بُ ناو ...عيُ، فقط از ىادر ٍرىز بًَ بگّ، االن کدِو گّریُ؟- 
 کَکشان زد کجا رفت؟

ٍنّز ًٍ از فریادو تّ شّک بّد ِ از سّامً کُ یک دفعُ با . اِل ىتّجُ ىنظّرو نشد
با سر تکان دادنی پشت سر ًٍ، با . صدای نیيُ بنند بین حرف ٍاش زدو باز ًٍ مرزید

 :ىکحی شيردٌ شيردٌ گفت

بابات بعد از این کُ از این جا رفت با ...اِن زن یُ عفریتُ بّد...نيی دِنً نيی دِنً- 
ُ جا رِ گشتن ُ خاطِر ٍرىز دست از پیدا کردنش ...عيّت ٍي بعد از فّت تّرجً پدرت ب

ُ خاطِر ...نکشید ُ شّ تّ ترکیُ پیدا کردن؛ ِمی پدرت ب ٌ ی سّخت اىا یکسال بعد جناز
ٌ ش نرفت، ىی گفت با ىا نسبتی ندارٌ ِ میاقتش تّ  ىریضی ٍرىز ٍیچ ِقت دنبال جناز

 .تنَایی خاک شدنُ

عصبی از این سيت بُ اِن سيت اتاق . حاال دیگُ ِاقعًا نگُ داشتن خّدو سخت بّد
ُ ی این ٍا رِ بارٍا از زبان تاج امينّک . قدو برىی داشتً ِ بُ کف دستً ىشت ىی زدو ٍي

اِن ًٍ ...اىا یک چیزی این ِسط درست نبّد! شنیدٌ بّدو؛ حتی بُ یاد داشتً
 ...معنتی...معنتی!...شباٍت ٍا

 .با صدای خشنی بُ طرفش یک دفعُ ایستادٌ غریدو

 شاید پیش کَکشان بّدٌ؟- 

ُ ای مب زد ُ ی خست ُ ای کشید ِ ن  .نفس کالف
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ُ شّ گرفت؛ اىا نتّنست ...نُ-  پدرت چند باری حکً بازجّیی کَکشانّ یا تفتیش خّن
سر اِنً »ىی گفت « ِقتی زىینا رِ بَش فرِختُ رفتُ»کَکشانً ىی گفت ... پیداش کنُ

ُ ی قّمّ قراراشّن اىا پدرت حرفشّ باِر نکرد، تا چند ىاٌ ...«کالٌ گذاشتُ ِ زدٌ زیر ٍي
ُ شّ ىی داد، اِن قدرکُ آخر کَکشان شکایت کرد  .کشیک خّن

ُ ی خاک گرفتُ فقط یک چیزی رِ برداشت ىی کرد . ضيیِر ناخّدآگاًٍ از این گذشت
ٌ ی ذٍن ِ جانً شد شاید ...نيی خّاستً باِر کنً اِن چیزی کُ در عرض چند دقیقُ خّر

ٌ ی قنبً  .ًٍ خّر

 :با شک پرسیدو

 !شاید اِن دختِر کَکشان باشُ- 

 .سری بُ نفی تکان داد

ُ خاطِر شباٍتی کُ بُ شبنً داشتُ کَکشان بُ فرزندی گرفتش-  ىطيئنً ...اِن دختر ب
آزادی کُ ٍیچ ِقت تّ ...اِن ساال شبنً دنبال آزادی بّد...شبنً بُ کَکشان پناٌ نبردٌ

ُ ٍای کَکشانّ ِقتی بُ ...عيارت نداشت زن آزاد ِ بی قیدی بّد؛ اىا اِن ىّقع ًٍ تّج
ىن یُ زن بّدو ىی دیدو ٍر بار کَکشان بُ عشق ...این خّنُ دعّت ىی شد نيی فَيید

اِن قدر کُ شبنً جیک ِ پیک ...با ًٍ صيیيی بّدن؛ خینی...شبنً بُ این خّنُ ىیاد
بَش شک ... رِزای آخرو تّرج یُ بّیایی بردٌ بّد...زندگیيّنّ کف دستش ىی ذاشت

ٍر ... «بددمی، بُ دِستت شک داری»ىی گفت ...کردٌ بّد؛ اىا شبنً زیر بار نيی رفت
اِن قدر کُ تّرج برای این کُ پایبندش کنُ این دفعُ بُ جای ...شب جنگ ِ دعّا داشتن

ُ دارشدن اِن زىینا رِ بُ ناىش زد؛ اىا بُ یُ ٍفتُ نکشید جيع کرد ِ رفت دِ رِز ...بچ
تّرج داشت ...بعدشً فَيیدن کَکشان زىینا رِ ازش بُ قیيت خینی پایینی خریدٌ

ًٍ پدرت ًٍ تّرج؛ ِمی نيی تّنستن جابت ... بُ کَکشان شک داشتن...دیِّنُ ىی شد
ٍيّن شبی کُ زیر په پیداش کردن، قبنش بُ پدرت زنگ زدٌ بّد،گفت یُ ...کنن
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تّرج ...چیزایی فَيیدٌ ِ ٍرچُ سریع تر باید برای گرفتن کَکشان ِ فکّری اقداو کنیً
 ...بُ قدری حامش بد بّد کُ پدرت گفت خّدو ىیاو دنبامت، ِقتی ًٍ رفت

ُ چیز رِ خینی ِاضح بُ یاد داشتً. صدای ٍق ٍقش بنند شد ُ ی . ٍي محظُ بُ محظ
ُ ی زندگیً ىرِرکردو تا رِزی بُ این جا برسً؛ اىا آخرش ِای بُ ...گذشتُ رِ ٍر محظ

ٌ ای . فکً از ساییدن زیاد تیرکشید! حال این کُ بفَيً رِ دست خّردو فقط دِ چشً قَّ
ُ و ِاضح بّد ً ٍای بُ خّن نشست  .جنّی چش

ُ چیز رِ ذرٌ ذرٌ ىحه یک ! برگشتً بُ یک ىاٌ پیش، بُ رِزی کُ بازی ىن شرِع شد ٍي
 .سریال تّ ذٍنً بُ یاد آِردو ِ کناِر ًٍ چیدو

گنبرگ خینی تنَاست، بُ »رِزی کُ تّ شرکت سر تنَایی دخترش با آژند بحخ ىی کردو 
ىنّ بزرگ کردن برای کارای »...«خاطر حساسیتای کَکشان زیاد تّ اجتياع نبّدٌ

ٍر ٍنری کُ فکرشّ بکنی ...ىّسیقی ِ طراحی...آشپزی، شیرینی پزی، گندِزی...زنانُ
 .«باید قّی بّدنّ یادو ىی دادن کُ ندادن...اىا ٍیچ کدِو بُ دردو نخّرد...ىن بندو

ُ قدر کدبانّ بّدنش رِ دِست داشتً  !چ

قارداش ىنتظر بّد گنبرگ ناىزدیشّ »سِر ىیز صبحانُ، فکّری از عشق قارداش ىی گفت 
 .«ىی دِنی کُ ٍيیشُ دست رِی خّبا ىی ذارٌ! بُ ًٍ بزنُ

ُ ش تّ گّشً پیچید ً ٍای پرحسرتش رِ بُ یاد داشتً. صدای پرغص . ٍنّز ًٍ چش
ُ قدر اِن شب زیبا شدٌ بّد  .چ

ُ کس...پسرشّن با پّل آقا شد آقای دکتر» رِزی نبّد بُ چشيً نیاد، ٍر چی ...شد ٍي
ُ ش شدو ٍیچ کس...ترقی ىی کرد ىن کيتر ىی شدو از ناىزد شدو !...یُ شبُ ِاس

 .«خّاٍرش
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 !چی کارکردی تّ با ىن؟ ىن با تّ چی کار کردو؟ ىن کُ برای تّ خّب بّدو

باباش »...«بدبختش نکن...گنبرگ پاکُ، از ٍیچی خبر ندارٌ»جزجز کردن ٍای آیال 
 ؟«چی کار کردٌ کُ باید تاِان پس بدٌ

 .دنیا دِر سرو چرخید. با سستی بُ عقب تکیُ دادو. سرو تیرکشید

چرا تا االن نفَيیدٌ بّدو اِن دختر تُ باغ ِاقعی نیست؟ ىن کُ خینی ِقتُ فَيیدٌ 
ُ شّن نقاب دارن ُ ٍا ًٍ نقاب ىی زنن؟! بّدو آدو ٍای این دنیا ٍي  !فرشت

ً ٍای خیس عيُ خیرٌ شدو  .بُ چش

. بُ طّر ِاضحی از دِرن در حال سّختن بّدو، نيی تّنستً این ِاقعیت رِ باِر کنً
ٌ و رِ آراو بُ دست . عيُ با ِحشت بنند شد ِ ىقابنً ایستاد دست ٍای ىشت شد

 .گرفت

برای ...ىطيئن باش اِن دختر جز یُ ىعشّقُ چیِز بیشتری نبّدٌ...اِن زن ىردٌ- 
ىی تّنی با گرفتن یُ خّنُ ...بُ بی کس ِ کاریش فکر کن...اطيینان برای ىعاینُ ببرش

ُ ش از  ُ ش بگذرٌ، بعدًا با خیال راحت ىی تّنی با ٍنيا برای ىعامج راضیش کنی تا از بچ
 ...این کشّر برید با

این جا نبّدو، تّ حّامی یک النُ طی ...ٍیچی نيی فَيیدو...صداش زىزىُ ِار شد
رِحی زجرکشیدٌ کُ پی نابّدی صاحبش جنّتر رفتُ بّد ِ ...رِحً اِن جا بّد. ىی کردو

ُ ش ٍیزو جيع ىی کرد  .برای ِیرانی الن

ً ٍاو خیرٌ شدٌ با ترس ِ مرز اداىُ داد  .تّ رگ ٍای قرىز رنگ چش

ُ تّن-   .با بچ

ُ ای کُ باید ىی دیدو ىردن تياو باِرٍاو رِ. نفسً رفت  .دِبارٌ بُ یاد آِردو محظ
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ٍيین خانً کّچّمّ ...این دختر کّچّمّ انگار سّگنی کَکشان بّدٌ»احيدی گفت 
 .«حصاری رِ بًَ ىعرفی کرد

ُ ش ِ امتياسش تّ گّشً پیچید ٌ ی ! برای خّنُ باغ گریُ ىی کرد...صدای نام ِعد
 !زىین ٍایی رِ داد کُ بُ ناىش نبّد

 .«آقا ِاسُ ىن خینی عزیز بّد»: ٍر بار پردرد ِ عزادار ىی گفت

ً ٍاو جان گرفت ٌ ی ىعصّىش، مبخنِدای دمنشینش جنّی چش چُ طّری باِر ...چَر
ُ ی شیطان بّدٌ؟ ُ ی ىن ىعشّق کاش ىی تّنستً . فکً ىنقبض شد! ىی کردو فرشت

ُ چیز رِ نابّد کنً  .ٍي

 .ٍيین اىشب ىی کشتيش...بُ خّدو اِىدو، ٍيین اىشب تکنیفش رِ ىعنّو ىی کردو

ُ ی ىن ِ اِن!...از بچُ ىی گفت؟...عيُ چی گفت؟  .پّزخند زدو! شدنی بّد؟!...بچ

ٍيین طّر کُ بُ سيت بیرِن کً کً پا تند ىی کردو، جدی . بی تّجُ بُ طرف در چرخیدو
 .داد کشیدو

 ...نيی خّاو از حرفای اىشب کسی چیزی بفَيُ- 

 .دستً رِ از پشت بنند کردٌ دِبارٌ با تَدید تکرار کردو

 ...ٍیچ کس- 

*** 

 گنبرگ

 ...تياو ترسً از این است»

 ...کُ یک شب
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 بخّاٍی کُ بُ خّابً بیایی ِ

 ...ىن

 ...ٍيچنان بُ یادت

 «!بیدار نشستُ باشً

 (سید عنی صامحی)

*** 

. صداو خش دار ِ گرفتُ شدٌ بّد از جیغ ٍای زیادیً ِ سرىایی کُ زیر پّستً رفتُ بّد
ُ ای از سرىا جيع شدو تا کيی از مرزو کً بشُ « ٍا»ىداو کف دست ٍاو رِ . گّش

ٌ ای گرو بشً  .ىی کشیدو تا ذر

ُ ٍاو آخرین مبخندش رِ برای بار ٍزارو در ذٍن ىرِر ىی کردو ِ بی اختیار  ىیان سرف
 .انتظار دیدنش ًٍ شیرینی جدایی داشت. ىی خندیدو

ُ ای کُ ٍر دختری ىیان شکاف اتاقش برای  مباس زیبایی نداشتً؛ از اِن مباس ٍای دمبران
ىن بّدو ِ چند رنگ ىدل شّىیز کُ بُ انتخاب برای ست . رِز ىبادا کنار گذاشتُ بّد

قصد داشتً اىشب با تياو حال . شدن، رنگ سفید رِ با شال ىشکی رنگً ست کردو
ُ چیز رِ پیشش اعتراف کنً  .تب دارو بی نقص بُ نظر بیاو تا زیباتر ٍي

نيی دِنً کّری عشق بّد یا سادگِی دل ىن کُ از رِی مبخنِد ىحّ اىشبش بُ یک پیاو 
یک مبخنِد سادٌ ىن . سادٌ، خّدو رِ تّ رِیای عشقش نسبت بُ خّدو غرق کردٌ بّدو

 .رِ اىیدِار کردٌ بّد؛ اىا افسّس عشق چیزی نبّد کُ رنگ نفرت رِ پاک کنُ

ً ٍاو از شدت ضعف ِ گرسنگی ِ سرىایی کُ خّردٌ بّدو . ًٍ گذشت12ساعت از  چش
ً ٍاو سیاٍی ىی رفت ِ سرو گیج ىی شد. قرىز ِ ىنتَب شدٌ بّد امکی . گاٍی ًٍ چش
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بّی چند نّع غذایی کُ دِستش آِردٌ . برای یک ىَيانی خّدو رِ ىریض کردٌ بّدو
غذاٍا بُ قدری زیاد بّد کُ بفَيً برای . بّد، بیشتر سرگیجُ ِ ضعفً رِ تشدید ىی کرد

ُ ی بی حال باید بُ  دِ نفر گذاشتُ شدٌ ِ این یعنی حتيًا ىیاد ِ حاال با این قیاف
 .استقبامش ىی رفتً

باران یک محظُ ًٍ بند نیّىدٌ بّد ِ بی رحيانُ بُ سقف امّنکً ىی خّرد ِ چک چک 
ازش آب ىی ریخت؛ اىا این ىن بّدو کُ با عشق ىنتظرش نشستُ بّدو ِ یک محظُ 

 .ًٍ از سرىا بُ عيارت پناٌ نبردو

خّدو رِ بغه کردٌ بنند شدو ِ با پاٍای مرزان برای سرک چندبارٌ، بین چَارچّب در 
ً کً از اِىدنش نااىید . ایستادو ُ ای شد؛ ٍيین کُ سرىا بُ بدنً رخنُ کرد ِ ک چند محظ

ُ ش رِ کُ بُ سرعت بُ طرفً گاو برىی داشت از بین  شدٌ بُ داخه برىی گشتً، سای
ً آِر باغ دیدو . خّشحال از این انتظار، ىن ًٍ بُ سيتش پاتند کردو. تاریکی ٍِ

ُ ای . دِست داشتً زیر باران کيی تا کنبُ دِنفری قدو بزنیً دمً مّس شدن ِ عاشقان
 .ىی خّاست کُ ٍیچ ِقت فرصتش رِ پیدا نکردو

ىن ًٍ از مرز یا تعجِب . با دیدن ىن سِر جاش ایستاد. سرتاپاش کاىالً خیس شدٌ بّد
ُ ی کيی ایستادو ِ سالو بنند ِ خش داری  این ایستادن ناگَانیش ىقابنش با فاصن

 .بَش کردو

 دیر اِىدی؟- 

ً ٍاش با قرىزی پّست صّرتش یک رنگ شدٌ بّد نفس نفس ىی زد ِ . سفیدی چش
ٌ ٍای باران . بخار ٍّا از دٍانش بیرِن ىی زد ٌ ٍای خیس عرقش با قطر از خشً قطر

آستین ٍای پیراٍنش رِ تا ساعد دست ٍاش باال زدٌ بّد ِ رگ ٍای . قاطی شدٌ بّد
ٌ ش ِاضح دیدٌ ىی شد ٌ ی دست ٍای ىشت شد مب ٍاش چفت، رِ ًٍ قفه . بیرِن زد

 .شدٌ بّد ِ ىحه گرگی گرسنُ تّ دل تاریکی شب نگاًٍ ىی کرد
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حامش پریشان . داغّن بّد...حامش خراب بّد. فرزاد ىن نبّد...این فرزاد. دمً رفت
 .گنگ ِ گیج...بّد

فقط ذٍنً بُ . بی اختیار زیر دمً خامی شد. آب دٍانً رِ قّرت دادو از ِحشت نگاٍش
ُ ی بزرگ ىی داد. یک جا کشیدٌ شد این »قنبً فریاد ىی زد . این خشً خبر از یک فاجع

 «!نگاٌ بی دمیه بُ خّن ننشستُ

 .بُ سختی بُ طرفش قدو برداشتً تا ىحه ٍيیشُ آراىش کنً

ٌ ش پاٍاو شه شد ً ٍای برند دستش رِ ىقابنً . ٍنّز بَش نزدیک نشدو کُ از برق چش
 .بُ حامت ایست گرفتُ فریاد کشید

 .جنّتر نیا- 

ُ شّی بنندش  .فرزاِد پربَتً ٍيزىان شد با خف

 .نعرٌ زد...دِبارٌ فریاد کشید؛ فریاد نُ. نذاشت حرفی بزنً...دٍانً باز ىاند

 .نيی خّاو دست رِت بنند کنً...جنّتر نیا کُ نيی خّاو تياو تصّراتيّ بًَ بزنی- 

ٌ ی دیگُ از آدىی کُ رِ در رِو ایستادٌ بّد . از دو...خشک شدو ىن یک چَر
 !ىن این آدو رِ نيی شناختً...ىی دیدو

ٌ ی ِحشتناکی بُ جانً افتاد  .دمشّر

 تّ با کَکشان رابطُ داشتی؟- 

دٍانً از بَت ىحه ىاٍی باز ِ بستُ . خدای ىن، رسید رِزی کُ ازش ِحشت داشتً
 از کجا شرِع کنً کُ این کٌّ آتش خاىّش بشُ؟! حاال از کجا بگً کُ باِرو کنُ؟. شد

ً ٍاو گرفتً ِ  ٌ ٍای ىزاحً باران رِ از رِی چش ُ ی»قطر ُ ای مب زدو« ن  .خف
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 .کّبش ضربان قنبً رِ حس ىی کردو

 .دستت رِ شدٌ؛ خّد تاج امينّک بًَ گفت...بُ ىن درِغ نگّ- 

. نگران گرفتن صداش در این سرىا از فریادش بّدو...بُ سرفُ افتاد ِ ىن دمً مرزید
 !سرىانخّردٌ باشُ یک ِقت؟ ىغزو آب کشیدٌ شدٌ بّد تياو

 ...تاج امينّک اشتباٌ- 

ُ ٍاش رگ گردنش ...دستش رِ باال گرفت تا خفُ بشً...داد کشید باز ًٍ، ىیان سرف
 .این بار بیرِن زد

 !چرا پیشش بّدی این ٍيُ سال؟ چرا از تياو کاراش خبر داشتی؟ کی اشتباٌ ىی کنُ؟- 

 .از اِن پّزخندٍایی کُ تا فی خامدِنت ىی سّخت...پّزخند زد

 تّ این قدر کحیف بّدی کُ ىن نفَيیدو؟- 

ُ ش  .ُىردو از خجامت اشتباٍش... ُىردو برای صدای گرفت

ُ ای کشیدی؟ این جا ِاسُ ىن -  ُ ی تیيّرخاَنً بشی؟ ِاسُ اِن چُ نقش ىی خّای صیغ
 دمبری ىی کنی، جای دیگُ قّل ازدِاج ىیدی؟

کاش زىان . حرف ٍاش عین ىیخ در قنبً فرِ ىی رفت. ِجّدو تیر کشید. سرو تیر کشید
بُ خدا قسً ...حق داشت. بُ عقب برىی گشت تا در برابر تاج امينّک سکّت نيی کردو

 .حق داشت کُ اشتباٍی برسر ىن آِار بشُ

ِای بر ىن . پشت سر ًٍ پنک زدو تا اشک نریزو، کُ این بار آسيان جّر ىن رِ ىی کشید
 .کُ با سکّتً ىَر تایید بُ ٍيُ چیز زدو
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ُ ای داشتی کُ ٍنّز رِ نشدٌ؟-  اصالً تّ از کجا پیدات شد این جا؟ چرا ...دیگُ چُ نقش
ُ ی کَشکان بّد برای نابّدی ىن؟...اصرار داشتی بیای؟  .ٍان....نقش

صداش تّ ٍّای بارانی دمً . ٍان رِ چنان فریاد زد کُ سِر جاو ِحشت زدٌ عقب پریدو
چشيً ناباِرانُ بُ مب ٍایی بّد کُ ىحه ىسنسه قنب ِ رِحً رِ تیر باران . گً شد
 .ىی کرد

 .ٍيین االن ِساینتّ جيع ىی کنی ِ برای ٍيیشُ از جنّ چشياو گً ىیشی- 

ُ ای صبر نکرد تا نگاًٍ کنُ تا تّضیحی  خدایا برو؟ حاال کُ دمً رِ باختً؟ حتی محظ
 .بدو

ٍيین کُ خّاست بچرخُ، بی اختیار با پاٍایی کُ جان گرفتن برای نجات زندگیً، بُ 
 :بُ بازِش چنگ زدو ِ با گریُ گفتً. سيتش دِیدو

 ...ىن...بذار تّضیح بدو...فرزاد خّاٍش ىی کنً- 

از شدت ِ . شّر شد ِ تنخ. مب ٍاو خیس شد...حرفً تياو نشدٌ یکَّ دٍانً سّخت
ُ و باال رفت. سنگینی دستش پخش زىین شدو با . تياو بدنً تّ گه فرِ رفت. صدای گری

ً ٍاو رِ باال کشیدو ِ بُ قد ِ ٍیکنی کُ باالی سرو بی رحيانُ ایستادٌ بّد، نگاٌ  درد چش
ٌ ای پشیيانی. نگاٍش ىیخ مب ٍاو بّد. کردو ىًَ ! ىیخ دست رنجش بّد؛ بدِن ذر

ُ چیز برای ىن تياو ىی شد ٌ و رِ با چنگی . نبّد؛ اىا اگر ىی رفت ٍي بدن عین سنگ شد
ُ و از درد بُ ٍّا رفت. بُ زىین حرکتی دادو سنگدل پّزخند زد؛ بُ سرتاپای . صدای نام

 .گنی ِ زخيی پرحقارتً

 .تّ برای ىن با ٍيُ فرق داشتی- 
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ٌ ترين سکّت نگاًٍ کرد سکّتی پر از ٍیاٍّ کُ با نگاٍش . چند جانیُ با آزاردٍند
ُ چیز رِ فریاد ىی زد یُ قطرٌ اشک از چشيً . پر از حرف بّد...گالیُ ِ تردید داشت. ٍي

سنگ شدٌ . مب ٍاو برای حرف زدن از ًٍ باز شد؛ اىا ىجال نداد، پشت بًَ کرد. ریخت
ٌ ش رِ شنیدو. بّد  .صدای بً ِ دِرگُ شد

ُ خاطِر درِغات زیر دست ِ پاو نيی کشيت-  دیگُ ...بُ حرىت رِزایی کُ با ًٍ داشتیً ب
 .ٍيُ چیز تيّو شد...نيی خّاو ببینيت

ُ . نفسً برید. یک دفعُ دمً پر از غً ِ درد شد  !چیز تياو شدٍي

ُ ش . این بار تند تر گاو برداشت تا ىن بی جان بُ گرد پاش نرسً تنَا فکرو رفتن ٍيیش
 .شد ِ اِن با ٍيُ فرق داشتنً

 ...فرزاد نرِ- 

خدایا . بغض کردو. ىی سّخت...مب ٍاو از درد بازتر نيی شدن. نشنید. صداو گً شد
 .ىن تحيه رفتنش رِ نداشتً. ىن طاقت یک شکست دِبارٌ رِ نداشتً

ُ ٍایی کُ آسيان ًٍ از سّز صداو، . بُ یک بارٌ جیغ کشیدو بُ سرو زد از ٍيان ضج
سّزش ِ . از تُ دل، برای شنیدن، برای از دست ندادنش، جیغ کشیدو. عزادارو ىی شد

فقط اگر ىی رفت برای ٍيیشُ . خیسی مب ٍاو بیشتر شد؛ داغ بّدو ِ نفَيیدو
 .ىی ىردو

 ...کَکشان باباىُ- 

ٌ ای گرفتً. شنید. تار ىی دیدو؛ اىا دیدو از صدای فریادو ایستاد آب از دىاغً . جان دِبار
ً ٍاو، مبخند ىی زدو  .مبخند پردردی...سرازیر ىی شد ِ ىیان جّشش چش

 ...گنبرگ ىنً- 
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ً ٍاش گشادٌ شدٌ خیرٌ بُ ىن. شّکُ شدٌ بّد. بُ سيتً چرخید ناىتعادل بُ . چش
ىٍّای خیسً رِ از صّرتً کنار زدو ِ ىضحکانُ . زىین چنگ زدو ِ بنند شدو

ٍيین طّرکُ تنّ . ىی خّاستً سِر جاو صاف بایستً؛ اىا سرو گیج ىی رفت. ىی خندیدو
 .تنّ خّران بُ طرفش قدو برىی داشتً، بُ خّدو اشارٌ کردو

ُ چیزِ بَت بگً...گنبرگ کَکشان ىنً-   .ىی خّاستً ٍيین اىشب ٍي

 .بُ طرف عيارت دست مرزانً رِ بنند کردو

ٍيّن کسی کُ تّ اسيشّ خینی ...اِن کسی کُ تّ انباری حبسُ ىَرِ حق شناسُ- 
 .قشنگ ىیگی

ُ ِار اداىُ دادو  :زىزى

 .فقط ترسیدو...نيی خّاستً بَت درِغ بگً- 

از سّزش گنّ . صداو ٍر محظُ تحنیه ىی شد؛ آب دٍانً رِ بُ سختی پایین ىی فرستادو
مرز داشتً؛ اىا رفتنش ِ فکری کُ در ىّردو داشت، پیش . ِ مب ٍاو چشً جيع ىی کردو

 .چشيً جان ىی گرفت تا برای قنب ِ رِحً دفاع کنً ِ تا آخرین نفس حرف بزنً

ُ جّری ىی تّنً زنش بشً؟-  بعد تّ ىیگی ىن ..اِن آدو ناىرد پدرىّ کشت، ىن چ
ُ ش نقشُ کشیدو  !ِاس

بدنش ىحه قنب ىن بی اختیار . دٍانش ٍر محظُ از حرف ٍاو از ًٍ باز تر ىی شد
 .ٍنّز ًٍ برزخی نگاًٍ ىی کرد؛ اىا با ظاٍری افتادٌ ِ گنگ. ىی مرزید

ُ ای کشیدن، ىن فقط ىی خّاو با تّ باشً-  ُ و چُ نقش  .فقط با تّ...ىن نيی دِنً ِاس

 .چشً در چشيش مب زدو...چشً رِی ًٍ فشردو تا ِاضح تر ببینيش
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 با ىن ازدِاج ىی کنی؟- 

... - 

 .ىی دِنً تّ ًٍ دِستً داری...ٍيین جا زیر بارِن دارو ازت درخّاست ىی کنً- 

ٌ ش حرف ىی زد تّبیخً ىی کرد؛ انگار . بد ًٍ حرف ىی زد...سکّت کرد؛ اىا نگاٌ دِ دِ زد
 .ىن ىجنّن شدٌ نفَيیدو...ىِن دیّانُ. حکً ىرگً رِ صادر ىی کرد

 .سکّتش شجاعً کرد؛ برای اعتراف دمً

 .بَاش ٍرچی باشُ با جّن ِ دل ىیدو- 

زجرو . این قدر عيیق با اخً نگاًٍ ىی کرد کُ ىابین اعتراف ٍاو، ىی ىردو برای نگاٍش
 .این بار برای دمً باید ىی جنگیدو. ىی داد با این طرز نگاٌ از باال بُ پایین

ىی خّاىت نُ شب بُ  ...نيی خّاو رِیاٍاىّ از دست بدو ...بّدن کناِر تّ تياو رِیاىُ- 
 .شب؛ ىی خّاىت برای ٍيیشُ

بعد مب ٍاش بُ سختی از ًٍ باز . چند جانیُ دندانی رِی ًٍ سایید ِ خیرٌ نگاًٍ کرد
 :با صدایی کُ ٍیچ نرىشی ٍنّز نداشت گفت. شد ِ اعجاز جان ِ دمً شد

 حاضری بَای دِست داشتنتّ بدی، حتی بُ قیيت از دست دادن خّدت یا آزادیت؟- 

ِقتی ...ِقتی باٍاو حرف ىی زنی رِحً آزاد ىیشُ...ىن آزادی رِ تّ نگاٌ تّ ىی بینً- 
 .نگاو ىی کنی دِبارٌ اسیرو ىی کنی

یک دفعُ کّبیدٌ شدو بُ درخت پشت سرو ِ بُ یک چشً بر ًٍ زدنی، بین حصار 
عطرگرىش زیر بینیً . از درد چشً جيع کردو؛ اىا مبخندو قطع نشد. بازٍِاش قرار گرفتً
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ٍر دِ خیس شدٌ . با بّی نً باران ِ بّی نً خاک عجیب ىست کنندٌ بّد. پیچید
 .قطرات باران از رِی سر ِ پنک ٍاىّن چکُ ىی کرد. بّدیً

ُ و رِ ىحکً باال گرفت ِ انگشت شصتش رِ ىحکً رِی پارگی مبً ىی کشید . چان
 .صداش باال رفت

 ...بازو این حرفا رِ ىی زنی ِقتی بین دستاو گیر افتادی ِ رِحت درد کشید یا- 

ُ و بّد بیشتر کرد ُ ای از درد . فشار دست ٍاش کُ یکی رِی بازِو ِ دیگری رِ چان نام
 .کشیدو

ٌ ی یک بنِد انگشت، خیرٌ بُ زخً مب ٍاو اداىُ داد  :بُ طرفً بُ انداز

 یا ِقتی تنً بُ تنت گرٌ خّرد، بازو حاضری تاِان دِست داشتنّ بدی؟- 

ُ ای . بی انصاف بّد نفس نفس زنان، با این نزدیکی نفسً رِ ىی گرفت، چُ برسُ بُ جانی
 !فکر کردن

ٌ ش کُ ٍزاران فکر در سر داشت باال کشیدو قِد سرنّشت تباٌ . نگاًٍ رِ تا نگاٌ برند
ٌ و دِستش داشتً  .ىردن کً بّد…شد

طيع رسّایی کُ گيان ىی کردو . نيی دِنست ىن مبریز از چشیدن طعً این رسّایی او
نُ رسّایی کُ ِعدٌ ىی داد ِ داىنً ! فقط با رِ شدن عشق ىا بین اٍامی این عيارت بّد

ٌ پّشً کرد  .رِ گرفت ِ سیا

 .خیرٌ بُ نگاٍش، بی پرِا، با قنب پرٍیجان ِ مبریز از عشق زىزىُ کردو

 .اگر ٍيُ چیز رسيی ِ شرعی باشُ حاضرو تاِان عشقيّ پس بدو- 
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این ىن نبّدو کُ ىست شدٌ کش دار . خّدو از این ٍيُ پررِیی سرخ ِ شرىندٌ شدو
ً ٍاش برق خّشحامی زد. اعتراف ىی کرد  !برق شیطانی داشت...چش

ً ٍاش کُ رِی رضایتش گذاشتً . پنك ٍاو سنگين ِ سنگين تر ىي شدن دیدن برق چش
 ِِ کافی بّد تا با خیال راحت از نرفتنش ناخّاستُ پخش زىین بشً ِ غیِر شنیدن ىَر

 .گفتن پرفریادش چیزی دیگُ نشنّو

*** 

ٌ و . رخّت ِ سستی تياو بدنً رِ در بر گرفتُ بّد ُ ی چند تنی، رِی بدن کّفتُ شد ِزن
گذاشتُ بّدن کُ حتی تّان غنط زدن ًٍ نداشتً ِ با ٍر بار تالش اندکً برای بنند کردن 

ُ ای سر ىی دادو  .دستً، نام

 .بّی تندی تياو ىشاىً رِ پر کردٌ بّد

 ...بیدار شّ- 

نّر . گنگ ِ گیج بُ نرىی، بعد از چند بار شنیدن صدای آشنایی، الی پنک ٍاو رِ باز کردو
ُ ٍاو تکرار شد. چراغ خّاب ىیان ىُ غنیظی گً شدٌ بّد بُ پَنّ چرخیدو تا . دِبارٌ سرف

ُ ای ٍيُ چیز  ٌ ای ِاکنش، بُ محظ ُ ٍاو کاستُ بشُ کُ با دیدنش بدِن ذر از شدت سرف
 !رِ بُ یاد آِردو

این بّی آزاردٍندٌ ًٍ ...معنتی! جا چیکار ىی کرد؟خدایا اِن این ...شرو زدٌ چشً فشردو
 .ىال سیگار بین دست ٍاش بّد

ُ ِار زىزىُ کردو ُ و نام  .ىیان خس خس سین

 !ٍنّز این جایی؟- 

 .پاشّ بشین- 
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آرنج ٍردِ دستش رِ رِی پاٍاش . رِی صندمی ىیز تحریرو نشستُ بّد! اىری گفت
ُ ای تند تند پکی بُ سیگارش ىی زد  .گذاشتُ بّد ِ بُ جنّ خً شدٌ، خیرٌ بُ نقط

کيی مرز ًٍ داشتً؛ اىا از تحکً صداش بُ . بدنً کّفتُ ِ سنگین بّد. سرو تیر ىی کشید
ُ ای سعی بر بنند شدن کردو سّزش . تشک زیر دستً چنگ زدو ِ از پَنّ با آٌ ِ نام

 !مب ٍاو ًٍ یادآِر دست سنگینش بّد

ً خیز ىی شدو ىتّجُ شّىیز ِ شنّار خیسً پایین تخت شدو بُ . ٍيین طّر کُ کج نی
ُ ی پتّیی کُ دِرو قنداق پیچ کردٌ بّد رِ باال زدو . ٍینی پرصدایی کشیدو. سرعت گّش

ُ ی رِزگار ىحّ ىی شدو بُ خصّص . دِست داشتً زىین دٍان باز ىی کرد ِ کالً از صفح
چند دقیقُ خجامت زدٌ بُ تاپ ِ ساپّرت پشيیً ! ٍیچ عکس امعينی ًٍ نشان نيی داد

ٌ ای دست بًَ زدٌ ...کُ برای سرىا از زیر شنّار جینً پّشیدٌ بّدو خیرٌ شدو با چُ اجاز
 !بّد

نيی دِنستً با چُ رِیی بنند بشً کُ دِبارٌ صدای عصبیش با پّزخنِد پرصدایی از جا 
 .پرِندو

ُ ت سّخت، نيی خّاستً از سرىا بيیری! نترس دید نزدو-   .فقط دمً ِاس

ُ و از بغض ِ خشً مرزید  .کاش ىی ىردو...تحقیرآىیز بّد...چان

این آدو حاال فَيیدٌ . گنبرگ اِن زىانی کُ باید جّاب پس بدی رسید»بُ خّدو گفتً 
دِبارٌ گنبرگی شدی کُ ...خِّد ِاقعیت تقنبی بّدٌ ِ ىيکنُ برای ٍيیشُ ترکت کنُ

این عدو اعتياد بُ نفسً ًٍ در این ىّاقع . پّفی کشیدو. «ٍیچ کس دِستش نداشت
 .بیشتر رِحً رِ آزار ىی داد

ً تر دِرو پیچیدو  .بُ دیّار تیکُ زدو ِ زانٍّاو رِ بغه گرفتُ پتّ رِ ىحک
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ً رخش نشستً ً رخی کُ با نّر زرد چراغ ِ دِد ٍای . چند دقیقُ تّ سکّت ىحّ نی نی
ٌ ی اطرافش ىحه سایُ تیرٌ شدٌ بّد باید اعتراف کنً ىن از این آدو جدید . پراکند

ُ رِو ىی ترسیدو ِ نيی دِنستً در برابرش چُ رفتاری داشتُ باشً  .رِب

ً ٍایی کُ تا دیرِز برق ىی زد ِ پر از حس ٍای خّب بّد، حاال پر بّد از نگاٌ براِق  چش
ٌ ی گرگی در بیابان کُ برای دریدن خرگّشی ىنتظر نشستُ صداش ًٍ عّض . کيین کرد

صدایی کُ آراىشً بّد ِ بَترین ىنّدی قنب ِ رِحً بّد، حاال رعشُ بُ انداو ! شدٌ بّد
 !ىینداخت از گـ ـناٌ گنبرگ بّدنً

اگر ! ىطيئنًا این بیشتر جای شک ِ دل شکستگی داشت. ٍنّز ًٍ ضعف ِ مرز داشتً
ٌ بارٌ دکتر ىی برد؛ اىا حاال خّنسرد از  اِن آدو قبنی بّد با یک سردرد سادٌ، ىن رِ د

ُ و پک عيیق تری ىی زد ُ و ِ سرف  !ىردنً ىی گفت ِ با خس سین

ٌ ی . بُ شدت گرسنُ بّدو دمً ىامش ىی رفت برای غذاٍای خّش آب ِ رنگ سرد شد
درِن سینی؛ اىا بی تّجُ بُ حیف ِ ىیه شدن غذاٍای زیر پاش، گرد سیگارٍاش رِ با 

افسّس خّردو چرا قبه از اِىدنش ناخّنکی بُ . تکان دادنی رِی غذاٍا پخش ىی کرد
 .این ٍيُ غذا نزدو

از تاریکی ٍّا حدس ىی زدو . در تياو این ىدت حتی گّشُ چشيی بُ ىن نشان نداد
کيتر از چند ساعت بُ خّاب عيیقی فرِ رفتً ِ این یعنی ىن رِ بی تّجُ بُ حال بدو 

 !بیدار کردٌ تا ٍرچُ سریع تر ٍيُ چیز رِ بگً

ُ چیزِ تعریف کن-   !بدِن ٍیچ درِغی...از اِل ٍي

ُ ش شّکُ شدو سکّتً . چند محظُ ىات نگاٍش کردو. از سّال یک دفعگی بدِن ىقدى
سر بُ سيتً چرخّند ِ با فکی بیرِن زدٌ ِ دندان ٍایی کُ برای کنترل . طّالنی شد
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ٌ و شد طّری پرتشّیش نگاًٍ کرد کُ دردو بُ آنی . خشيش رِی ًٍ فشار ىی داد خیر
 .بُ اضطراب ِحشتناکی تبدیه شد

ً ٍاش سرخ ِ خستُ بّد ُ ٍای . ٍنّز ًٍ مباس ٍای خیس بُ تن داشت. چش دکي
. پیراٍنش رِ تا آخر بی قید باز گذاشتُ بّد تا خیسی پیراٍنش کيتر بُ پّستش بچسبُ

ٌ ای کُ آینین عاشقش بّد ِ ٍيیشُ بُ گردن داشت  حاال ىی تّنستً بُ راحتی زنجیر نقر
ٌ ش در تاریکی ببینً ُ ٍای سرآستینش ًٍ باز بّد ِ تا . رِ با درخشِش چند برابر شد دکي

این نشان ىی داد تياو ىدت برای بازخّاست کردنً از . آرنج رِ بُ باال، ناىرتب تا زدٌ بّد
ً دار بّدن مباس ٍاش، ! جاش جً نخّردٌ ٍر چند ظاٍرش چیزی فراتر از خستگی یا ن

ُ تر بُ نظر ىی رسید  !پریشان ِ آشفت

ُ ش جا خّش کردٌ بّد بُ زِر مبخندی . ساعت اٍدایی ىن ٍنّز ًٍ دِر ىچ ىردان
چیزی . دمً ضعف شد. پس اِن قدرٍا ًٍ کُ نشان ىی داد از ىن نفرت نداشت...زدو

خیامً آراو تر شد، بُ یاد آِردو این آدو غریبُ . درِنً رِ از احساِس اعتياد، داغ ِ گرو کرد
 !نیست

این آدو ...این آدو کابّس نیست»خدا ىی دِنست چند ىرتبُ زیر مب تکرار کردو 
 .«ٍيّنیُ کُ تّ بُ عشقش اعتراف کردی ِ حاال ساعتت رِ تّ دستش دارٌ

آب دٍانً رِ برای تازٌ کردن گنّ، پشت سر ًٍ قّرت دادو ِ با نفس تنگ ِ صدای 
ُ ٍای ىزاحيً شرِع بُ گفتن از سرنّشتً کردو مب ٍاو رِ زیاد نيی تّنستً . گرفتُ ِ سرف

ُ تر بُ گّشش برسُ  .از ًٍ باز کنً ِ این باعخ شدٌ بّد صداو خینی آٍست

قانّنایی کُ پدر ...زیاد سنی نداشتً کُ فَيیدو ىا با تياو آدىای اطرافيّن فرق داریً- 
ُ ىّن گذاشتُ بّد نباید زیاد بیرِن ىی رفتیً یا خّدىّنّ بُ کسی ىعرفی ...ِاس

اِن ىّقع ٍا سنی نداشتً، ...کسی ًٍ نداشتیً تا باٍاش رفت ِ آىد کنیً...ىی کردیً
ً بازیً پسر سرایدارىّن ىحيد بّد کنار ىعنً خصّصیاو با ىن ًٍ درس کار ...تنَا ٍ
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ىدرسُ رِ فقط تّ فینيا ىی دیدو یا کارتّنایی کُ باٍاشّن ...ىی کرد، ًٍ بازی ىی کرد
ُ ش با شگفتی ىی گفت...بزرگ شدو ُ و از ىدرس فکر ىی کردو ىحه ... ىحيدو ٍر رِز ِاس

ٌ ی رفتن بًَ نيیدٌ ُ ی جادِگرا تّ ٍری پاترٌ کُ پدرو ٍیچ ِقت اجاز فقط زىان ... ىدرس
اىتحانات ىی تّنستً یُ ىدرسُ ِاقعی ببینً ِ تا چند ىدت برای خّدو خیامبافی 

ىادرىً یُ زِن ىنزِی افسردٌ بّد کُ ٍرىّقع کنارش ىی ِشستً گریُ ىی کرد ِ از ...کنً
ُ ش ىی گفت  .بی ىَری ىادران

ُ رِو دِر نياند ً ٍای تیزبین رِب صدای پّزخندش . مبخنِد ىحّی بُ یادش زدو کُ از چش
ُ و بُ یاد عزیزو با حسرت اداىُ . اٍيیت ندادو. رِ شنیدو غرق شدٌ در دنیای گذشت

 :دادو

ُ ٍای رِزشّ تالفی کنُ-  ُ و الالیی ىی خّند تا تياو گری پدرىً اِن ىّقع . شبا بُ زِر ِاس
ٌ شّ تنَا نيی ذاشت عاشق ىن ِ ىادرو . بیشتر سرگرو کارش بّد؛ اىا ٍر چی بّد خانّاد

ُ ش حرف ...بّد ٍيیشُ دِست داشت بخندو ِ بُ جای ىادرىً ساعت ٍا ِاس
ُ ش ىی ذاشت ِ ٍر دِ با عشق نگاًٍ ...بزنً ىادرىً ِقتی حرف ىی زدو سر رِی شان

 .ىی کردن

 .کاش االن کنارو بّدن تا بُ این فالکت نيی افتادو...بغضً رِ با دمتنگی قّرت دادو

ُ گیریيّن رِ نفَيیدو-  پدرو ٍيیشُ ىی گفت بُ خاطر ...ٍیچ ِقت دمیه این گّش
دنیای بیرِنيً بُ ...ىنً اِن قدر عاشقش بّدو کُ ٍیچ ِقت ىخامفتی نيی کردو...کارىُ

دنیاو فقط تّ خّنُ باغ کناِر اِنا ...قدری کّچیک بّد کُ نيی فَيیدو بیرِن چُ خبرٌ
 .خالصُ ىی شد

ً ٍای قرىزش، ناىطيئن از حرفی کُ ىی زدو گفتً  :ىکحی کردو ِ خیرٌ بُ چش

ُ خاطِر ٍيین نيی خّاستً اِن جا رِ بفرِشی-   .ب
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ٌ تر شد  .نگاٍش با برق عجیبی تیر

ُ رِ تشر زد  ُ ی رِب زیر مب با گرفتن نگاٍش ِ پک عيیق دیگری، خیرٌ بُ ٍيان نقط
 .«اداىُ بدٌ»

 .آٌ کشیدو

پدرىً بُ قدری ...اِن بّد کُ ىنّ یُ کدبانّ بار آِرد...زن سرایدار ىسئّل تربیت ىن بّد- 
ُ ش دِری از خّدش بّد...حساس بّد کُ نذارٌ دانشگاٌ برو  .بَان

ُ چیز گفتً ً رخش از ٍي از عشقً بُ ىحيد یا اِن ىَيانی کذایی یا حتی . ىات بُ نی
ُ ای کُ ىحه خّدو بّد از آخر ًٍ ِصیت پدر ِ اِىدنً بُ این جا کُ از . دِستی با عاطف

ُ ریزی شدٌ بّد ِ پنَان کاری ٍرىز ِ تاج امينّک قارداشی کُ بُ تازگی ...قبه برناى
 .از ٍيُ چیز...از ىالقاتً با آیال ِ کاٌِ...شناختُ بّدو

ٌ ش رِ ىی خّاستً...زبان دل باز کردٌ بّدو حسابی از ...از خّدش ًٍ گفتً. اعتياد دِبار
 .اِن شب نحس کُ ازش ترسیدو ِ بُ گيان این کُ دزد یا جنی ظاٍر شدٌ

گاٍی ًٍ کُ از پدر یا آژند ىی گفتً خرناسی از . تياو ىدت سکّت کردٌ سیگار ىی کشید
از ىشت شدن . ىی فَيیدو تاب شنیدن این حقایق خینی سنگین بّد. خشً ىی کشید

ُ ش شدت خشيش ىشخص ىی شد چند باری ًٍ . ناگَانی دست ٍاش یا دندان قرِچ
بنند شد، برای کنترل خّدش طّل ِ عرض اتاق رِ ىحکً قدو برداشت ِ تند تند سیگار 

صّرتش سرخ تر شدٌ بّد؛ بُ خصّص با شنیدن اسً آژند کُ . رِشن ىی کرد
ُ ٍای جعنی رِ درست کردٌ بّد ٍر زىان برای سرفُ ِ گرفتن نفسی چند . شناسناى

ُ ای ساکت ىی شدو با تشر بًَ ىی تّپید   .«تياىش کنً»جانی

ُ خانً رسیدو ِ برداشتی کُ از سکّتً کردٌ بّد  ُ ی عي ٍيین کُ بُ قسيت جشن ِ نقش
 :رِ ىی گفتً یکدفعُ دستش رِ بنند کردٌ گفت
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 ...کافیُ- 

ُ ٍاو تياىی . سرو رِ تکان دادو. دیگُ جانی ًٍ برای گفتن نداشتً سرف
ُ ٍا اشک جيع شدٌ بّد...نداشت ً ٍاو از شدت سرف  .چش

 ...ىیشُ سیگار نکـ- 

 ...نُ- 

بغض ِحشتناکی گنّی خشکً رِ گرفت؛ اىا با مب رِ ًٍ فشردنی جنّی ریزش 
 !از این تغییر ناگَانیش فقط یک چیز برداشت ىی شد. اشک ٍاو رِ گرفتً

 :با ناراحتی ِ رنجشی کُ تّ صداو بُ ِضّح ىعنّو بّد گفتً. قنبً بُ شدت ىی کّبید

 !ىی خّای ترکً کنی کُ این جّری صحبت ىی کنی؟ دیگُ دِستً نداری- 

... - 

 !ىن فقط اسيً عّض شدٌ- 

 :صداو نجّاگّنُ شد، با مبی بُ جنّ اداىُ دادو

 .خّدو ٍيّن آدىً- 

ُ ی صّرتً رِ با نگاٌ خاصی از . با این حرفً سرش رِ با ىکحی بُ طرفً چرخّند تياو زِای
با فکی ! انگار ىی خّاست باِر کنُ کُ ِاقعًا ىن فقط اسيً عّض شدٌ. نظر گذرِند

تّ . بنند ِ پرغیظی گفت ِ سیگارش رِ زیر پاش ِحشیانُ مُ کرد« معنتی»ىنقبض 
ً ٍاو بُ سرعت اشک جيع شد  .چش

ُ ی ىختص بُ خّدش پرسید  .دستی بُ سرش کشید ِ با جذب

 ىادرت کی ىرد؟- 
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ُ و زدو تا بغضً رِ خفُ کنً ٌ و گریُ کنً. دستی بُ گّن  .نيی خّاستً برای ٍّیت رِ شد

 .ِقتی شّنزدٌ سامً بّد؛ یُ شب قرصاشّ خّرد خینی آرِو برای ٍيیشُ رفت- 

 اِن قبر کناِر پدرت کُ بدِن ىشخصاتُ ىال ىادرتُ؟- 

 .سری بُ تایید تکان دادو

 .پدرو اجازٌ نداد اسيشّ بنّیسن- 

دِست داشتً با ٍيان حال زار ىی پرسیدو این سّال پرسیدن ٍاش چُ ىعنی ىیدٌ؛ 
اصالً چرا باید این قدر عصبی بشی؟ ىگر خّدت نگفتی ٍر طّر کُ باشً ىًَ نیست؟ اىا 

 !ىن بّدو ِ الل شدن در برابر این ىرد

بعد نفس عيیقی کشید ِ صاف . چند دقیقُ ساکت با نگاٍی بُ پایین نشستُ بّد
پا رِ پا انداختُ، تکیُ زدٌ بُ صندمی دست بُ سینُ شد ِ با فکی بُ جنّ . نشست

ً نگاٍی بُ ىن کرد ِ جدی گفت  :نی

 ٍنّزو سر حرفت ٍستی یا تّ تب ٍذیّن ىی گفتی؟- 

 !دقیقًا کداو حرفً...گیج بَش خیرٌ شدو

 .نیشخند پررنگی زد

 !خّاستگاریت از ىن- 

حس کردو تياو ِجّد تب دارو بُ . نزدیک بّد از این حياقتً گریُ کنً...خدای ىن
ُ ش ىی سّختً. یک بارٌ ٍّشیار ِ سرد شد  .حاال از درِن داشتً بُ این محن خّدستایان

کً اعتياد بُ نفس داشت، حاال خّاستگاری ىن ًٍ جزِی از باال رفتن دِز غرِر ِ 
 .در ىغزو ٍيُ چیز رِ ىرِر کردو! تکبرش شد
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 !انگار ِاقعًا ًٍ تب داشتً...از یادآِری ِ جسارتی کُ بُ خرج دادو سرخ شدو

ُ ش چرخّندو کُ خّشبختانُ ندید ُ ی عنی چپ یا ! چشيی تّ حدقُ ِاس زدو بُ کّچ
 !ِگرنُ فرزاد زرنگ تر از این حرف ٍا بّد...ٍيان شیرٌ ىامیدن بُ سرخّدو

با ٍيان صدایی کُ شبیُ خرِس بی سرپناٌ شدٌ بّد، فکری کُ این دِ رِز بُ ذٍنً 
 :خّنسرد با ابرِیی باال رفتُ گفتً. رسیدٌ بّد رِ بُ زبان آِردو

ٍنّزو سر حرفً ٍستً؛ چّن بَترین راٍُ برای دِر زدن تیيّرخان ِ ... اِِو- 
 !تاج امينّک

ُ و شدو ٌ ی فکر نداشت قشنگ با ! یک دفعُ طّری عاقه اندر سفیُ نگاًٍ کرد کُ شرىند
ُ ای باال انداختً! نگاٍش فریاد ىی زد کيتر چرت بگّ  .شان

ىی تّنً با یُ اسً ...بیرِن رفتنً قدغن شدٌ...ىن تا آخر ٍفتُ بیشتر فرصت ندارو- 
تّ ًٍ تّ این ىدت ىی تّنی بُ ىن تّ رازی کُ پدرو ...صّری بینيّن، فرصت بخرو

 .دنبامش بّدٌ کيک کنی

 :دستی تّ ٍّا تکان دادو ِ بُ تيسخر اداىُ دادو

 !ىی دِنً تیيّرخان دست رِ زن دِستش نيی ذارٌ- 

 !ىن اٍه نصفُ بازی کردن نیستً- 

 .نگاٌ خّنسرد ِ سردش رِی صّرت ىتعجبً چرخ خّرد

 !پیشنَادتّ برای ازدِاج قبّل ىی کنً- 
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ُ ش ُبکشُ...خدای ىن . انگار قصد داشت اىشب ىن رِ از این غرِر ِ احساس نشکفت
چنان ىتکبرانُ در کيال خّنسردی از قبّل پیشنَاد ىن ىی گفت کُ دِست داشتً از 

 .خندٌ پخش زىین بشً

ُ ش نازک کردو کُ مبخنِد بدجنسی زد ىی شناختيش، این ىرد . پشت چشيی ِاس
 .ٍیچ ِقت بند نبّد احساسش رِ بیان کنُ

 .یا تا آخرش با ىن ٍستی، یا ىنً نیستً...ٍرحرفی زدی پاش ِاستا- 

 !تّ االن داری ازو خّاستگاری ىی کنی- 

ُ جا شد ِ با خّنسردی ِ نگاٌ تیرٌ گفت  :بُ آراىی سِرجاش جاب

بازو ...چشياتّ ببین!...ىگُ برای رفتنً ضجُ نيی زدی...ىگُ ٍيینّ نيی خّاستی؟- 
 ىی خّای انکارش کنی؟

ُ ای از خّدو . راست ىی گفت حرفی کُ زدو انکار کردنی نبّد. مب گزیدو برای محظ
ُ قدر خّب بّد کُ رِشنایی زیادی داخه اتاق نبّد تا صّرت ىتنَب . خجامت کشیدو چ

ٌ و رِ ِاضح ببینُ  .شد

با تن صدای پایینی، پر از حس عذاب ِجدان ِ پشیيان . سِر جاو ىضطرب تکان خّردو
 :گفتً

ٌ ت چی؟ ىيکن کاِرَتً از دست بدی-  ىطيئنً تیيّرخان ٍیچ خّشش نيیاد ...اىا خانّاد
 !ٍيسر ىن دست راستش باشُ

 !تصيیيات ىن بُ ٍیچ کس ربطی ندارٌ- 

ٌ ی این جا باشً...ىن تکنیفً ٍنّز ىشخص نیست-  نيی دِنً ...شاید ىَيّن یکی دِ رِز
 ...تَش برای ىن ىیشُ زندان یا فرارو...تیيّرخان با فَيیدن ىّضّع چیکارىّن کنُ
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 !یا زن ىن شدن- 

ضربان قنبً ًٍ ! زن تّ شدن. مبخند پراشتیاقً رِ با نیشگّن گرفتنی از رِن پاو خّردو
آرزِی ىن بّد؛ اىا افسّس کُ از ٍر راٍی جنّی پاش سنگ . بُ گّشش ىی رسید

ىینداختً تا خّدش ًٍ اعتراف بُ دِست داشتً کنُ؛ تا از تُ دل یک پیشنَاد حقیقی 
 !بدٌ؛ ِمی ٍربار بُ ٍر نحّی بُ عشق ىن ختً ىی شد

نگاٍش رِ دزدید ِ خیرٌ بُ زىین عصبی دستی بُ . با مبخندو از حسً ىطيئن شد
 :سرش کشید ِ با صدای خش دار ِ خشک گفت

ىی دِنً دختِر احساسی ...اخالقيً کُ ىی دِنی...تّ زندگی با ىن بُ ٍیچی نيی رسی- 
 ...ىن نيی...ٍستی

 .ىیان کالىش ٍیجان زدٌ پریدو

 !ىن خّبیاتً دیدو- 

ُ ای کشید  .نفس کالف

 !ىن نيی تّنً اِن کسی باشً کُ فکر ىی کنی- 

 .ىن فقط ىی خّاو تّ دِستً داشتُ باشی، این اِمین ِ آخرین چیزیُ کُ ازت ىی خّاو- 

نيی تّنستً این . از این کالو بریدن ٍا عصبی شدٌ بّد. چند جانیُ چشً رِ ًٍ فشرد
ُ ی پراحساسً، . گیج کنندٌ بّد. تشّیش ِ تردیدش رِ درک کنً بی تّجُ بُ جين

ً تر اداىُ داد ً ٍاش رِ باز کرد ِ ىصي  :چش

 .باید ٍيین جا تّ عيارتً زندگی کنی- 

 .ىتعجب شدو…بی حرکت نگاٍش کرد
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ُ ی خّدت-   ...ىگُ خّن

 .نُ- 

بالفاصنُ با محنی صيیيی کُ دمً ًٍ بُ حال خّد تنَاو ِ . حرفش رِ باِر کردو
 :پرحسرتً سّخت، صادقانُ گفتً

برای ىن این طّر چیزا ىًَ نیست؛ فقط بًَ قّل ...ىن یُ عير از ىال دنیا بی نیاز بّدو- 
 .بدٌ اِن عشق ِ ىحبتی کُ ٍیچ ِقت نداشتً بًَ بدی

ٌ ی نگاًٍ شد ً ٍاش رِ بُ سيتً باال آِرد ِ خیر ىَربانی، حسرت ِ برق . چند جانیُ چش
ٌ ای کُ ٍیچ درکش نيی کردو حرف نگاٍش بّد  .اشتباٌ بّد پیشش اعتراف کردن...برند

 !ىی دِنی کُ ٍر چیزی تاِان دارٌ؟- 

 تاِان چی؟- 

 .نگاٌ ىعناداری بًَ انداخت

 !خینی زِد ىتّجُ ىیشی- 

 .مبخند کّچکی حاال کنج مبش جا خّش کرد

 .در ىّرد اِن دخترو ٍرىز باید تصيیً بگیرٌ...ىی تّنً این تضيینّ بدو زندان نيیفتی- 

خّشحال شدو؛ اىا بعدٍا یک عير پشیيان شدو کُ کنج زندان خینی بَتر از کنج تنَایی 
 .با یک زخً عيیق بّد

ٍيین طّر کُ آٍستُ باالی سرو قرار ىی گرفت، از نگاٍی باال بُ پایین . بنند شد ایستاد
ٌ و کشیدٌ ىی شد، با محنی کُ تغییر کردٌ بّد ِ حاال نرو ِ  ً ٍاو بُ مب باد کرد کُ از چش

 :احساسی بّد گفت
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 بًَ اعتياد داری؟- 

ٌ ش رِ در تاریکی ِاضح تر . ىسخ شدٌ بی تعنه سری بُ ىحبت تکان دادو حاال چَر
 .ىی دیدو

ٌ ٍاىّن رِ از ًٍ بگیریً، دست دراز کرد ِ بُ . بُ طرفً از کير خً شد بدِن این کُ نگا
ُ و گذاشت ِ فشرد سرش رِ بُ آٍستگی جنّتر کشید ِ تّ گّشً زىزىُ . آراىی رِ شان

 .کرد

 !پس ٍرچی ىیگً تکرار کن- 

ً ٍای ِحشت زدٌ سرو رِ بنند کردو. ىتّجُ ىنظّرش شدو  .با چش

 ...اىا ىن- 

ُ و باال آِرد کُ سریع عقب کشیدو خّشش . اخً کرد. انگشتش رِ بُ قصد نّازش گّن
ٌ ش غرید. نیّىد از این پس زدن ٍا ِ ناز کشیدن ٍا  .پرغیظ از ىیان مب ٍای چفت شد

 !گفتی بًَ اعتياد داری- 

این دمینی ! ىن در اِن محظُ بُ خّدو ًٍ اعتياد نداشتً؛ اىا بُ اِن چرا...اعتياد داشتً
ُ ی تنَایی ىحه ىن برىی اِىد ُ ش با ! بّد کُ فقط از یک آدو دیّان ُ ای کُ ٍي دیّان

االن . اِن یک ىاٌ تياو ىّقعیت داشتُ تا دست بُ ٍرکاری بزنُ»خّدش ىرِر ىی کرد 
. یک ىحرىیت سادٌ ًٍ چیزی نیست! ًٍ با کنی صحبت کردن قرار شد ازدِاج کنیً

ُ ش تّضیح بدی تردیدو رِ کُ حس کرد رنگ نگاٍش . «کسی ًٍ نداری تا بخّای ِاس
 .مبخندی زد. ىَربان شد

 .برای راحتی خّدتُ- 

 ...ىادرت- 
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ُ و ىًَ نیست-   .فقط تّ رِ ىی خّاو...ٍیچ کس ِاس

ً نگاٌ کّتاٍی انداختً ساعت عاشقی . 4:30ساعت. بُ ساعت پشت سرش نی
 .ساعت ِیرانی ىن...ىن

ً ٍاش دادو ىات ِ . سرىای ِجّدو با گرىای نگاٍش گرو شد. با ىکحی نگاًٍ رِ بُ چش
 :سحر شدٌ مب زدو

 ...قبّمُ- 

ُ ی قرآنی رِ ىی خّند گّش  ُ ش کُ زیر مب چند آی ً ٍای بستُ بُ صدای نجّا گّن با چش
چشً بستً تا از شرو رسّا نشً؛ تا دمً بیش از اندازٌ رسّایی بُ . سپردٌ، تکرار ىی کردو

 .بار نیارٌ

ُ ای کُ ىی گفت با عشق زىزىُ ىی کردو ىن قبالً ًٍ این تجربُ رِ داشتً؛ اىا . ٍر کني
ُ ی ِجّدو فریاد ىی زد از االن در این النُ بُ ِیرانی . حس االنً غریب بّد حسی کُ ٍي

 .نزدیک شدی

شاید فکر ىی کردو با چند خِط سادٌ، دیگُ تياو تنَایی ٍاو بُ اتياو رسیدٌ ِ حاال 
ىی تّنً در کناِر کسی کُ با چند جينُ حسً بَش چند برابر شدٌ، خّشبختی رِ ميس 

ىن در این بازی، بی گـ ـناٌ زندگیً رِ بُ تباٍی از رِ عشق کشاندو؛ اىا ىی ارزید، . کنً
 .بُ تياو این تنَایی ٍا ىی ارزید...بّدن اِ ٍر چند کً

 .ىنتظر سکّت کرد...صداش قطع شد

چشً رِی ًٍ با اطيینان باز ِ . ناگَان چشً باز کردٌ گنگ ِ پرتردید بَش خیرٌ شدو
ُ ِار گفت  :بستُ کرد ِ زىزى

 ...قبنُت؟- 
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ً ٍاش یادآِر رِزٍایی بّد کُ ٍيراٌ ًٍ تّ این النُ گذرِندیً  .چش

ً ٍاش...ترسیدنً...یاد اِمین رِزىّن» ه کردن ٍاو...تصّیر چش درِددل ٍای ...ٍُ
ُ ىّن ىّتّر ...صدا کنفت کردن ٍاش...نصیحت ٍای گاٌ ِ بی گاٍش...شبان
 «...قدو زدن ٍاىّن تّ نیيُ شب ٍای پاییزی...جیغ کشیدن ٍاو...سّاریيّن

ُ ی تياو خاطرات شیرینی کُ با ًٍ داشتیً از یاد بردو ُ ی زندگیً رِ بُ فاصن از یاد . ٍي
بردو حرف ٍای پدری کُ ٍيیشُ زیر گّشً نصیحت ىی کرد تنَاییت رِ در اِن عيارت با 

 .اىا ىن اعتياد کردو...یک عير تّ گّشً خّند بُ کسی اعتياد نکنً...کسی قسيت نکن

ً ٍای خياِر بی حامً مب زدو ُ ای ِ چش  .با تب چند درج

 .قبنُت - 

 .مبخند زد

ُ ی چشيً چکید ُ چیز تياو شد، یک قطرٌ اشک از گّش با کج شدن بیشتر . ِقتی ٍي
ُ ی بّدنش بّدو. رِو، آتش زد قنب ِ رِحً رِ از شدت حرارت . ٍّشیار نبّدو؛ اىا تشن

آٍستُ چتری ٍاو رِ کنار زد ِ اشکً رِ با سر . کنارو نشستُ بّد. ِجّدش آتش گرفتً
ٌ دار بّد؛ اىا حاال با نسبتی ىّقتی ازش خجامت . انگشت َشستش پاک کرد خند

ُ ٍاو سرخ شد. سرو رِ پایین گرفتً. ىی کشیدو کيی استرس ِ ٍیجان ًٍ داشتً، . گّن
 .نيی دِنستً از این بُ بعد چی پیش ىیاد

 :بُ طرفً خً شد، تّ گّشً با محنی اغّاکنندٌ زىزىُ کرد

 چرا گریُ ىی کنی؟ ىگُ ٍيینّ نيی خّاستی؟- 

 .خّدو خّاستنً رِ فریاد زدو! این خّاستن ىن تا آخر شد ِرد زبانش
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ُ چیز ِاقعیُ. با حس عطرش ِ باِر ٍيُ چیز، چشً بستً . دِست داشتً حس کنً ٍي
ُ ی ىّانع برداشتُ شدٌ ِ برای ٍيیشُ  دِست داشتً حس کنً حاال با بّدن اِن، ٍي

پتّیی کُ ىحکً بُ چنگ گرفتُ بّدو رِ با اآراىش از بین دست ٍاو باز . کناِر ًٍ ٍستیً
ً ٍای بستُ ِ بدن مرزان با حضّرش دراز بکشً. کرد در اِن زىان، . کيکً کرد با چش

خّدش رِ باال کشید ِ با فاصنُ کنارو جای . امّنک سرد ىن بّی خّشبختی ىی داد
فکر ىی کردو از سکّت ِ خجامت . ىن با دیدن تردیدش این فاصنُ رِ پر کردو. گرفت

ُ چیز رِ درک کنً . ىن ىعذب شدٌ ِ ٍيُ چیز رِ بُ خّدو ِاگذار کردٌ تا کيی ٍي
ُ ٍا رفتار کنُ قبّل دارو ! نيی خّاستً حس بدی بَش دست بدٌ ِ با ىن ىحه دختربچ

ُ چیز رِ زیبا ِ سادٌ ىی دیدو بُ ذٍنً ًٍ خطّر . یک احيق بُ تياو ىعنا بّدو کُ ٍي
 !نيی کرد برای حسش در حال جدال کردنُ

ُ ی  خّدو رِ جنین ِار تّ آغّشش جيع کردو ِ ٍيچنان چشً بستُ، سرو رِ تّ قفس
ُ ی ستبرش پنَان کردو ُ ای دستش بی حرکت ىاند؛ اىا بعد ىٍّاو رِ نّازش . سین محظ

 .کرد ِ دستش دِر کيرو حنقُ شد

 !ىی دِنی خینی ِقتُ ىنتظر این محظُ بّدو- 

بُ آنی نّازشش ًٍ . بّی بر باد رفتن تياو اىید ِ آرزٍِا. محنش بّی حسرت ىی داد
آخ بنندی از درد گفتً کُ با خشً بیشتری . ىٍّاو رِ چنگ ىی زد. سخت ِ سنگین شد

ُ ی پرخشً نگاٍش نگاٌ کنً. تارٍای بی نّاو رِ کشید ً ٍاو را باز کردو تا بُ شعن . چش
حس . تّ حال خّدش نبّد...چشً رِ ًٍ ىی فشرد ِ عضالت فکش ىنقبض شدٌ بّد

ُ ست. بدی بًَ غنبُ کرد بی اختیار مرزش بدنً زیر . ىی فَيیدو ٍنّز با ىن بیگان
ُ ش گذاشتً ِ بغض دار صداش زدو. ترسیدو. دست ٍاش شرِع شد . دست رِی گّن

 .ٍيان محظُ بُ خّدش اِىدٌ، چشً باز کرد

 نيی تّنی باِرو کنی؟...ٍنّز ازو ناراحتی؟- 
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ُ ای از ىٍّاو زیر دستش شد . آٍی کشید. ىتّجُ خشً نّازش ِ چنگ شدن دست
ً ٍاش سرخ تر شد ٌ ش با درد جيع ِ چش حامت . سعی کرد بُ زِر مبخندی بزنُ. چَر

ُ تر از خّد ِاقعیش بّد  .صّرتش با یک مبخند نصفُ نیيُ تغییر کرد؛ اىا عصبی ِ کالف

ناخّاستُ از ناراحتی ِ غيی کُ نگاٍش فریاد ىی زد دست باال بردو ِ صّرتش رِ حصار 
با تياو درد ِ مرزش مب ٍاو ٍر چند کّتاٌ ِ ناشیانُ سعی بر آراو . بین دست ٍاو درآِردو

ُ ای کُ بی حرکت ِ تّ شّک بّد، عقب کشیدٌ نفس نفس . کردنش داشتً بعِد چند جانی
 .سرو رِ باال بردو خیرٌ بُ نگاٌ گیجش با نفس ٍای ىقطع ِ کشیدٌ مب زدو. ىی زدو

 .دِستت دارو- 

ً ٍای سرگردان ِ غيگینش پر از نّر شد بدِن ىعطنی ىن . پر از درخشش...بُ آنی چش
ُ و گذاشت ِ خشن صّرتً رِ قاب گرفت ِ بُ اندازٌ . رِ از ُشک درآِرد دست رِی گّن

 .یک بند انگشت فاصنُ مب زد

 .نباید این طّری ىی شد- 

نفسً تّ سینُ حبس « چرا؟»ٍيین کُ خّاستً خّدو رِ عقب بکشً تا دٍان باز کنً 
ُ چیز رِ بُ بعد ىّکّل کردو با جاُن دل کُ غیر از عشق نبّد، فشار بُ پَنّ ًٍ . شد ِ ٍي

ً انگیز ِ نفس گیر رِ با . ٍردِ ترس از جدایی ِ گً شدن داشتیً. ىی آِردیً این حس غ
 .حس جدایی...بند بند ِجّدو حس ىی کردو

*** 

 بخش سیزدًٍ
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ً دار کنبُ، رِی زىین خّدی نشان ىی داد ُ الی چّب ٍای ن ً کً از الب از بّی . آفتاب ک
ُ ی  ٌ ٍای سّخت سّختگی سیگارٍای آتش گرفتُ با بّی خاک، درِن کنبُ بّی کند

 .جنگه ٍای شيال رِ گرفتُ بّد

ُ گاٌ . بُ سيت صّرتش کُ با نّر آفتاب رِشن ِ زیبا تر شدٌ بّد چرخیدو آرنجً رِ تکی
 .بدنً قرار دادو ِ خیرٌ بَش با افسّس تنَا ٍيین یک کنيُ از دٍانً خارج شد

 چرا؟- 

زىانی برای بّدن در کنارش جان ىی دادو؛ اىا حاال ىی دِنستً دیگُ ٍردِىّن رنگ 
. با گنبرگ شدنش انگار آتش انداخت بُ قنب ِ رِحً. خّشی در این زندگی نيی دیدیً

ُ ای خّشبختی تالش نکردو تا برسً بُ رِزی کُ در کنار  ٌ ٍا بُ اىید محظ چُ رِزٍا ِ ىا
پتّ رِ تا . کسی بُ آراىش برسً؛ اىا حاال دختر کسی آراىشً شد کُ ىتجاِز زندگیً بّد

ُ ٍای عریانش باال کشیدو ُ قدر راحت با اعتياد در کنار ىن خّابیدٌ بّد. شان این . چ
اعتياد یک زن بُ یک ىرد، حس قدرت ىی داد، حس . اعتيادش رِ دِست داشتً

ُ گاٌ بّدن ُ ٍایی ىحکً ِ ىحه کٌّ بّدن...تکی حس تصرف قنب یک . حس شان
حسی کُ تا بُ اىرِز . حسی کُ یک ىرد ٍيیشُ آرزِ ىی کرد برای زن زندگیش باشُ...زن

ُ ش نکردٌ بّدو زنی بّد کُ برای ىن تياو قنب ِ . گنبرگ زِن زندگی ىن بّد. تجرب
طعيی . مطافت زنانگیش رِ بُ خرج ىی داد؛ چّن برعکس زن ٍای زندگیً عشق داشت

کُ برای ٍيیشُ ىبتالش ىی شدی ِ ٍــ ـّس یک زندگی ِاقعِی دِر از ٍیاٍّ ِ 
ُ ٍا رِ ىی کردی ُ ٍای سیاٌ کین  .سای

 .ىتفاِت ِ نااىیدتر از ٍر بار...یک طنّع دیگُ...پّزخند زدو

ُ ٍای ریز ىی کرد ىَرِ یا گنبرگی کُ از برگ . نفسً رِ حبس کردو! ىَرِ...تّ خّاب ًٍ نام
ٍنّز ًٍ عطر تنش آراىً ىی کرد ِ از . کالفُ ِ عصبی بنند شدو. گه پاک تر ِ زیباتر بّد
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باالخرٌ زىان زیادی نگذشتُ از آخرین باری کُ این دختر براو از ٍيُ چیز . خّدبی خّد
ً تر بّد ِ حاال با یک خطبُ سادٌ ٍيُ  َکسً ِ ٍیچ  َکسً شد  .ىَ

 .صدای نفس ٍاش ىنظً شدٌ بّد؛ اىا ٍيچنان بنند ِ کّتاٌ. سرو درحال انفجار بّد

ُ باز بُ خّاب رفتُ بّد خیرٌ شدو ٌ ی ىعصّو ِ ىظنّىش کُ بی حال با دٍان نیي . بُ چَر
ُ ٍای دیشب افتادو کُ جدال ىرگ داشتً با خّدو؛ با ٍر بار بُ یاد اِردن  یاد بـ ـّس

ُ قدر صبّری کرد ِ بُ رِی خّدش نیاِرد  .اسيش، با انزجار عقب ىی کشیدو ِ چ

کی فکرش رِ ىی کرد دختر تُ باغ کُ تياو زندگیش تّ یک النُ سگ خالصُ ىی شد 
ٌ و رِ آتش زد؛ حاال دخترش !...دختر کَکشان ناىرد باشُ کَکشانی کُ تياو خانّاد

 .آٍی کشیدٌ نگاٌ گرفتً. خاکستر این آتش شدٌ بّد

 .معنت بُ زندگی کُ حق انتخابی نداشت

دیشب با فَيیدن عشقش نسبت بُ خّدو ِ گنبرگ بّدنش، قصد . از خّدو بدو اِىد
ُ قدر . پایبندیش رِ داشتً ً ٍای ترسیدٌ ِ بی گناٍش رِ نيی دیدو ىعنّو نبّد چ اگر چش

دیشب ِقتی اعتراف . از ٍّای نفسً پیش رِی ىی کردو ِ خّی حیّانیً پیشی ىی گرفت
بُ عشقش ىی کرد درگیر بّدو با خّدی کُ نيی فَيید خّشحال باشُ یا گریُ کنُ بُ حال 

از خّدو ىتنفر شدو چرا از اِل قصد ِابستُ ِ . دخترکی کُ بُ سادگی عاشق شدٌ بّد
ىن کُ از اِل . عاشق کردنش رِ داشتً کُ این طّر خّدو ًٍ در کنارش عذاب بکشً

فَيیدٌ بّدو یتیيُ ِ ىحتاج ىحبت؛ ىن کُ فَيیدٌ بّدو دنیای پراحساسی دارٌ؛ اىا 
چرا برای عاشق ِ ِابستُ کردنش خّد ِاقعیً رِ نشانش ندادو تا دیشب ِاقعیت ِ 

 .تنخیً رِ نادیدٌ بگیرٌ
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ُ چیز طّر  اگر گنبرگ کيتر اعتياد ىی کرد یا این قدر از ىن ىرد نيی ساخت، شاید ٍي
پس بُ درک ٍيُ !اىا ىن رِ پدرش یتیً کرد، ىادرش ٍرىز رِ...دیگری رقً ىی خّرد

 .چیز

ٌ ی غرق خّابش دِبارٌ خیرٌ شدو ً خیزی بُ جعبُ سیگارو، . بُ چَر در ٍيان حال با نی
ُ ی مب گذاشتً  .بُ رِی ىیز چنگ زدو ِ نخی بیرِن کشیدو ِ گّش

فندک آشنای طالیی رنگً رِ زیرش گرفتً ِ با باز کردن دِر فندک، صدای کنیک ىعرِف 
 .صدایی کُ یادآِر ٍيُ چیز بّد، سکّت کنبُ رِ شکست. ضاىنش شنیدٌ شد

رِشنش کردو با ٍيان فندکی کُ با ٍر بار نگاٌ کردنش، بُ فاصنُ چند سال دمتنگی پدرو 
 .رِ کنارو داشتً

ٍنّز ًٍ . با اِمین پک تکیُ بُ دیّار زدو ِ پاٍاو رِ دراز کردٌ کيی آِیز تخت شد
ُ ای جيع کردٌ بّد  .خّدش رِ جنینی گّش

ىنی ...ىی خّاست ىن در کنارش راحت جا بشً. دمیه مبخندو از دیشب خشک شدٌ بّد
ُ ش کردٌ بّدو  .کُ خینی ِقتُ طعي

ُ گاٍش کردو فندک رِ ىیان انگشت ٍاو . پای چپً رِ باال بردو ِ ٍيان دستً رِ تکی
ُ ِرش  گرفتً ِ خیرٌ بَش با ضاىنش بازی کردو کُ با ٍر بار کشیدن ضاىن، اتش شعن

 .رِشن ِ خاىّش ىی شد

 .ىحه زندگی ىن ِ گنبرگ...پّزخند زدو

رسید رِزی کُ ٍيیشُ ...تُ خط بّد. سًَ ىن از تياو سیاٍی ٍا از دل تاریکی بّد
آدو ٍایی کُ زیادی تّ گذشتُ . گنبرگ دختر شبنً ِ کَکشان بّد. آرزِش رِ ىی کردو

ُ قدر دنیا شیرین تر ىی شد کناِر اِ. پررنگ بّدن گاٍی فکر ىی کردو . گاٍی فکرىی کردو چ
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ٌ ی یک دنیا شیرین ىی شد؛ اىا حاال با یک غرِب ِ  کابّس ٍای زندگیً کناِر اِ بُ انداز
ُ چیز سیاٌ ِ تاریک تر شد  .طنّع ٍي

از دیشب تا خّد رِشنایی صبح، ٍر بار کُ خاطرات با ًٍ بّدنيّن رِ ىرِر ىی کردو، از 
ُ قدر . خشً، از حرِص این پنَان کاری دست ىشت ىی کردو ِ نفس کً ىی آِردو چ

 .احساس حياقت ىی کردو

کاش ىی شد ٍيان دیشب جان ىی دادو ِ ىی ىردو تا برای ٍيیشُ این کابّس سیاٌ 
کاش ٍيان چند سال پیش زیر دست ِ پای ىردو کُ اشک . زندگیً تياو ىی شد

ً آغّش عشق ِ نفرت نيی شدو  .ىی ریختً ِ پدر رِ فریاد ىی زدو، مُ ىی شدو تا ٍ

ُ ی رِزگارو. اىتحان بّد گنبرگ اىتحانی . اىتحانی کُ ندادٌ ىردِد ىی شدو از صفح
دختری کُ ذرٌ ذرٌ ىحبت ِ عشق بُ جانً ....سخت ِ بزرگ بّد ىیان نفس ِ رِحً

ترزیق ىی کرد ِ حاال ىن بّدو ِ دنیایی از ترک آن ىَربانی ٍا ِ مبخندٍایی کُ تا ابد 
 .دمتنگش ىی شدو

ُ ی اىیدو برای زندگی کردن با اِ پرید ُ قدر . ٍي ٍیچ ِقت بُ این فکر نکردو با اِ بّدن چ
 .ِحشتناک ِ دردناک ىی تّنست باشُ

ٌ ش شدو تند تند پک ىی زدو تا فراىّش . سرو رِ بُ دیّار تکیُ دادو ِ زیر چشيی خیر
ُ ٍاش شرِع شد. نکنً شبیُ کی ىی تّنست باشُ  .سرف

ً ٍاش از تّ . ٍنّز ًٍ ٍيان دختر بّد ٍيان دختری کُ رِز اِل غً ِ ىعصّىیت چش
زِایای صّرتش رِ برای اطيینان ِ باِرو برای بار چندو بررسی . عکس ًٍ غّغا ىی کرد

ٌ ٍای بنند ىشکی. ٍيان دختر بّد. کردو ٌ ای تیرٌ...ىژ دىاغ ...ابرٍِای پَن کّتاٌ قَّ
ُ ای کُ از سرىا قرىز شدٌ بّد گنبرگ ...اىا ٍّیتش ىَرِیی نبّد کُ ىن ىی شناختً...کّفت

ٌ ی ىن...بّد  .گنبرگ کَکشان؛ قاته خانّاد
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 .آٌ کشیدو

ً زىان تُ سیگار رِ درِن سینی پرتاب کردو ِ بُ طرفش خً شدو آٍستُ دست رِی . ٍ
ُ ش گذاشتً ُ باز بّد. ٍنّز ًٍ تب داشت. گّن ُ ی . مب ٍای سرخش نیي آراو قفس

ُ ش با خس خسی باال پایین ىی شد انگشت . پّستش بُ مطافت ِ نرىی گه رز بّد. سین
 .رِی زخً مبش کشیدو کُ اخً ظریفی کرد

ُ قدر دیشب از ِاکنش ٍاو ىی ترسید ُ قدر دیشب دِست داشتنی شدٌ بّد. چ اگر . چ
دیرِز یا چند ساعت قبنش بُ عشقش اعتراف ىی کرد دنیاو رِ بُ پاش ىی ریختً؛ اىا 

ىن بّدو با دنیا تاریکی کُ ٍیچ تصيیيی نداشتً برای ...حاال ىن بّدو با ٍزاران فکر
ىن بّدو ِ دختری کُ یک عير نقشُ کشیدو ...ىن بّدو ِ یک انتقاو کَنُ. رِشناییش

 .برای نابّدی رِح ِ قنبش

ُ چیز کُ خالصُ ىی شد در ... احساس ىی کردو ٍيُ چیز رِ یک بارٌ از دست دادو ٍي
ًِ قنب ِ رِحً. عشق گنبرگ حاال ىن بّدو ِ . دختری کُ عشقش ًٍ ىرًٍ بّد، ًٍ زخ

ُ ای بی سر پناٌ گیر کردٌ بّد. اِیی کُ ىحه برٌ اسیر گرگش شدٌ بّد  .اسیری کُ در الن

ُ ی ىن ًٍ از فشار این درد بُ خس خس افتاد. نفسً سنگین شد ُ قدر راٌ بّد تا . سین چ
 ...خّشبختی

ُ ی دیشب ىن بّدو ِ اِیی کُ نيی شناختيش عطرش رِ نفس . تياو محظُ بُ محظ
دِبارٌ ...دست رِی چتری ٍای دِست داشتنیش کشیدو ِ بُ عقب فرستادو. کشیدو

. مبخند زدو. بازیً گرفتُ بّد. دِبارٌ ِ دِبارٌ تکرار کردو...مجّجانُ رِ پیشانیش ریخت
. احساس بدی کُ تياو ِجّدو رِ گرفتُ بّد بُ یک بارٌ تغییر کرد، قنبً پر از آراىش شد

ُ طّر ىی شد یکی کُ ازش نفرت داری حتی چشً بستُ ًٍ با عطری اراىت کنُ  .چ

 .با ىنّدی گّشیً سریع بنند شدو ِ از رِی ىیز برداشتيش
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 .ٍرىز بّد

ً نگاٍی بُ گنبرگ غرق خّاب، با  بدِن سالو یا حتی امّیی زیر مب معنتی فرستادو ِ با نی
 .ىکحی گّشی ِصه شدٌ رِ بُ گّشً چسبّندو

 ...امّ تیيّرخان- 

از کی برای ٍرىز تیيّرخان شدو؟ ...معنت بُ ٍرچی پسّندٌ یا ٍرچی خان...تیيّرخان
ُ قدر دمً برای رِزٍایی کُ تیيّر نبّدو تنگ شدٌ بّد یا رِزٍای کّدکی کُ یک ...چ

 .ٍیرىند سادٌ بّدو

 .بگّ ىی شنّو- 

ُ ی ىًَ دارید-  زِدتر ...اگر نباشید قراردادا رِ رِ ٍّا ىی قاپن. تیيّرخان اىرِز چند جنس
 .خّدتّنّ برسّنید

ُ ی چند رِزٌ ىن شدٌ، باز  اگر بفَيُ دیشب خّاٍرش یا کسی کُ دِستش دارٌ، صیغ
ًٍ تیيّرخانش ىی ىّندو؟ عرق شرو دارو از این ىردانگی کُ باید با عزیزترین ٍاو این 

 .کار رِ ىی کردو

ُ ...شرکت نيیاو-   .ی کارا رِ بکنخّدت ٍي

ُ ای»با سکّت طّالنی   .پّزخند زدو. صداش ىتعجب شد. زىزىُ کرد« باش

 .حتی جرات نگران شدن نداشت، ىی دِنست جّابی نيی گرفت

ُ ٍای پیراٍنً رِ . بدِن حرفی قطع کردو بُ طرف گنبرگ چرخیدو ِ ٍيین طّر کُ دکي
ٌ ش شدو  .ىی بستً خیر
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ُ بازش چرخ ىی خّرد ُ ای رِی . نگاًٍ بین مب ٍای نیي حتی تّان ىقابنُ با بـ ـّس
 .تصيیً رِ گرفتً، جَنً ٍرچی تعَدٌ. پیشانیش رِ نداشتً

ٍيین کُ سرو رِ خً کردو، نفسً بُ صّرتش . بُ سرعت بُ طرفش قدو برداشتً
ٌ ی گنبرگ یکی شد با ِحشت خّدو رِ . نرسیدٌ، تصّیر ىحّی از پدر در ذٍنً با چَر

بُ دیّار کنبُ ىشت . بی تعنه از در بیرِن زدو. دِست داشتً فریاد بزنً. عقب کشیدو
 .کّبیدٌ فریاد زدو

 .معنت بَت...معنت بُ تّ کَکشان- 

ٌ ی فرزاد رِ گرفتً، با امّی ىحکيش گفتً  :شيار

تياو اطالعات ىَرِ حق شناس رِ تا دِساعت دیگُ ...ٍيین االن ىیری پرِرشگاٌ آىنُ- 
ٌ شّ ...بُ ٍیچ کسً نگّ...ىی خّاو ُ قدر خّاستی خرج کن؛ اىا تياو پرِند الزو شد ٍر چ

 .بیار

*** 

یا بَتر بگً، ٍيگی یک جا چشً . از ِقتی یادىُ تّ عيارت خاکستری زندگی ىی کردیً»
عيارتی کُ ىیراث خانّادگی آریایی ِ دِ نسه گذشتُ بّد تا بُ پدر ِ . باز کردٌ بّدیً

 .ىادرٍای ىا برسُ

پدربزرگً رِ اصالً ندیدٌ بّدو؛ ِمی ىادرو ٍيیشُ دمیه سّال ٍای ناتياىً رِ با آراىش 
ُ ی  ىی داد؛ از این کُ چرا باید ٍيگی یک جا زندگی ىی کردیً ِ نيی تّنستیً بُ یک خّن

ٍيیشُ با آٍی از تُ دل از ِصیت پدر بزرگً . نقنی یا حیاط داری نقه ىکان کنیً
زندگی با برادر ِ خّاٍرش در ...ىی گفت ِ تنَا شرطی کُ پدرو از اِل باٍاش گذاشتُ بّد

 !عيارت خاکستری
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ِ تاج امينّک کُ عزیز ...فرزند دِو تّرج. پدر ىن...پسر ارشد خانّادٌ، تیيّر آریایی بّد
 .ٍيُ بّد، آخرین فرزند ىی شد

ً دار شَر کُ ٍيگی بناو ِ ىّفق بّدن ٌ ی تحصیه کردٌ ِ اسً ِ رس تّرج بُ . خانّاد
ُ ی خّدش یک تاجر ىّفق ِ تاج امينّک ًٍ یک زن زیبا ِ باٍّش بّد  .نّب

تیيّر ًٍ یک ِکیه زبدٌ ِ یک رئیس قدرتيند برای ىیراث پدری بّد کُ سُ فرزند 
کارخانُ پنبُ کُ بُ نيایندگی ِ انتخاِب پدر خانّادٌ، تیيّر پشت ىیز . سَيی جدا داشتن

 .ریاستش نشستُ بّد

ً کالسیش ىیشُ ِ خینی زِد این حس  تیيّر اِایه دانشگاٌ حقّق بّد کُ عاشق ٍ
ُ ای ختً ىیشُ ُ داری . دِطرفُ بُ ازدِاج عاشقان بعد از ازدِاج، ىادرو برای ٍيیشُ خان

ٍیچ ِقت نفَيیدو بُ . رِ انتخاب ىی کنُ ِ سراغ ٍنرٍایی ىیرٌ کُ یک کدبانّ الزو دارٌ
ُ نشینش  ُ ی خّدش بّد یا رفتارٍای خاص یا عالیق پدرو برای ٍيیشُ خان ىیه ِ عالق

تياو صفت ٍای خّب رِ داشت؛ اىا . ىادرو زنی صبّر ِ از خّدگذشتُ ِ ىَربان بّد. کرد
پدرو کيی ىستبد ِ خّدرای بّد؛ اىا ٍرچی بّد رِز بُ رِز عشقشّن گّش فنک رِ ًٍ 

دختِر . کر ىی کرد؛ چّن پدرو برای ىادرو غرِرش رِ پشت در زندگیش جا ىی ذاشت
ُ ی زىانی کً با یکی از پسرٍای سرشناس شَر ازدِاج  خانّادٌ، تاج امينّک ًٍ با فاصن

ُ طّر با شبنً ازدِاج کرد؛ اىا ٍيیشُ شبنً در ...کرد؛ اىا تّرج ٍیچ ِقت کسی نگفت چ
ذٍنً زنی خجامتی ِ سادٌ بّد کُ برای ىن ِ ٍنيا الالیی ىی خّند یا ٍيان تُ آِایی کُ 

 «.ازش بُ یاد داشتً

ٌ رِ کج زدو ُ ی جدِل پیاد  .با یک نیش ترىز، ىاشین رِ پارک نکردٌ گّش

ً ٍاو تار ىی دیدن بُ تنَا . دِبارٌ درگیر ىرِر گذشتُ شدٌ بّدو. سرو تیر ىی کشید ِ چش
بُ . جایی کُ پناٌ اِل آخر تنَایی ٍاو بّد، بعد از بیرِن اِىدن از عيارت بی کنُ رِندو
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قدری گیج ِ ناٍّشیار بّدو کُ نزدیک بّد چند ىرتبُ تصادف کنً؛ اىا ىًَ نبّد شانس 
 .ىردن نداشتً

ُ ی کش داری کشیدو. پّزخند زدو  .تنّ تنّ خّران در رِ باز کردو ِ پیادٌ شدو. ٍ

ُ ٍا گیر کرد ِ  ُ ی پن ُ ی کّتاٌ ىی خّرد کُ چند ىرتبُ پاو بُ مب ِرِدی آپارتيانً چند پن
برای یک کنُ پا شدن آىادٌ ىی شدو؛ اىا ٍربار با حفظ ٍيان غرِر، قاىت راست ىی کردو 

 .ِ قدو برىی داشتً

. تّ البی، سرایدار با دیدن ىن بُ سرعت از جاش بنند شد ِ سالو بنند باالیی داد
ً نگاٍی دست سنگینً رِ بنند کردو ِ سّئیچ رِ بُ طرفش پرت  بی جّاب یا حتی نی

 :کش دار اىا ىحکً گفتً. کردو

 .ببرش تّ پارکینگ- 

عادت داشت . زیاد کنجکاِ نشد. چشً آقایی گفت ِ بُ سرعت برق از دِر البی بیرِن زد
بُ جياعت این ساختيان کُ نیيی ىجرد بّدن ِ ٍرازگاٍی ىست ِ پاتیه بُ 

ُ ٍاشّن برىی گشتن ِضع غیرنرىال ىن رِ ًٍ گذاشت بُ حساب بی دردی ِ یک . خّن
 .ىست عطری کُ تياو تنً گرفتُ بّد. شب خّش گذرِنی؛ اىا ىن ىست زندگیً بّد

بُ طرف آسانسّر قدو برداشتً ِ در اِن شرایط خدا رِ شکر کردو کُ اتاقکش در این 
دِبارٌ ِارد دنیای . ِارد آسانسّر شدو، ىنّدی آن شرمی تّ گّشً پیچید. طبقُ بّد

ٌ و شدو  .ىرد

سُ دِست قدیيی ِ ىتعَد بُ ًٍ داشت کُ ىحه برادر . پدرو ىردی خّش ىشرب بّد»
این اعتياد ِ دِستی کَنُ بُ قدری بّد کُ رفت ِ . فکّری ِ آژند...کَکشان. ىی ىّندن

ً زىان با پدر ازدِاج کرد. آىد خانّادگی داشتیً با یک زن ترک زبان ِ ...فکّری ٍ
ىی شنیدو ِقتی حرفش پیش . کَکشان ِ آژند ًٍ زیاد اٍه ازدِاج نبّدن. جرِتيند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  780  

ىی اِىد کَکشان از جّر نبّدن شرایطش ِ ِضع ىامیش ىی گفت، اژند ًٍ بدتر از اِن 
 .یک پسر رِستایی کارگر بّد

ُ راٍی داشت  .در این بین، فقط فکّری کيی اِضاع ِ شرایط خانّادگی رِب

چند سامی از زندگی ىشترکشّن گذشتُ بّد کُ طبق حسادت ِ چشً ِ ًٍ چشيی 
ُ ای کُ با ًٍ داشتن، ىن ِ آراز کُ تقریبًا ًٍ سنیً بُ دنیا اِىدیً ِ بعد آیالیی  دِستان

ُ ای کُ داشت . کُ چند ىاٌ کّچک تر از ٍنياست بُ دنیا اِىد ُ خاطِر ىریضی زنان ىادرو ب
ٍر زىان . ٍيیشُ ًٍ حسرت آیال رِ ىی خّرد. فقط ىی تّنست تک فرزند داشتُ باشُ

. کُ آیال رِ ىی دید ىٍّاش رِ گیس ىی کرد ِ بَش مقب دختر گیس طالیی رِ ىی داد
ٍنيا از ٍيان بچگی زیاد پرغرِر ِ خّدرای بّد ِ بُ ٍیچ عنّان دِست نداشت ىادرو 

گرایش شدیدی بُ آدو ٍایی کُ بزرگ تر از سنش باٍاش . ىحه آیال باٍاش برخّرد کنُ
ٍیچ ِقت ىحه یک دختربچُ احساسی . برخّرد ىی کردن یا چند برابر سنش بّدن داشت

ُ خاطِر این بّد کُ با ىن ِ  ِ شیطّن نبّد، ٍيیشُ پرخطر ِ پرجنب ِ جّش؛ شاید ب
 .ٍرىز بزرگ شدٌ بّد

ُ ی شش-   ...طبق

 ىتری با آراىشی کُ در کنارش 60از اِل ًٍ نباید تنَاییً رِ در یک خّنُ . رسیدو
 .داشتً عّض ىی کردو

ُ ی تنَایی ٍا  ٌ ست؛ اىا آخر ٍي ُ ی آراىش ٍای زندگی یک تنَایی سرکّب کنند آخر ٍي
ًٍ تنَاییً رفت، ًٍ ...ىن بُ  ٍیچ کداو نرسیدو. ىیشُ بُ یک آراىش ابدی ختً بشُ

 .آراىشی کُ داشتً
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ُ ای اسانسّر گرفتً ِ با قدو ٍای کشیدٌ ِ ناىتعادل  ٌ و رِ از دیّار شیش ِزن سنگین شد
ٌ ش رِ کُ آىادٌ . بیرِن زدو تّ راٍرِ بُ قدری رِشن بّد کُ ٍیکه درشت ِ اتّ کشید

 .آًٍ دراِىد. باش بُ دِر ِاحدو تکیُ زدٌ ببینً

ِقتی ىادرش ىریض احّال بّد ِ از درد بُ خّش ...بُ دنیا اِىدن ٍرىز رِ یادىُ»
بعِد چند ساعت ىادر با یک . صدای جیغش از ٍر جای عيارت شنیدٌ ىی شد. ىی پیچید

صّرت بیضی کّچک ِ . ِگردی کّچک کُ پتّی آبی رنگی دِرش پیچیدٌ بّدن اِىد
. عيّ از خّشحامی اشک ریخت. زیبا ِ پاک...ىٍّای طالیی کُ از کالٍش بیرِن زدٌ بّد

تاج امينّک ًٍ ىداو زیر مب آیُ قرآنی فّت . پدر بُ ىادر خّش خبری اسکناسی داد
 .ىی کرد

ىادر دست ٍای کّچکش رِ کُ بُ اندازٌ یک بند انگشت ىی شد رِ تّ دستً گذاشت ِ 
 :گفت

ً بازیتُ؛ ىحه ٍنيا-  ٍ». 

ُ چیز بُ بازی ىا ختً ىی شد فرق . پّزخند دردآِری زدو بُ خّشبختی اِن سال ٍا کُ ٍي
 .سرو شکافتُ شد از یادآِریش

 .ٍرىز بشُ پسرو ِ ٍنيا ًٍ ٍيسرو. ٍیچ ِقت بُ ذٍنش ًٍ نيی رسید

ً ٍاش رِ باز کرد ِ . از کشیدٌ شدن کفش ٍاو بُ کف پّش ٍا ىتّجُ اِىدنً شد چش
ُ ی سرش رِ از دِر چّبی گرفت ِ با تعجب بُ طرفً چرخید  .تکی

ُ ٍا ىی گذشت  .پنک زدنی کُ بُ حسرت یک عير رسید. ىحه یک پنک زدن از اِن سام

. پامتّش کُ رِی دِ دست گرفتُ بّد ِ صاف ایستادٌ بّد، از دیدن ِضعیت ىن افتاد
ُ ی یک بند از ًٍ باز شد یک شبانُ رِز نخّابیدٌ بّدو ِ بّی گند . دٍانش با فاصن
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ظاٍرو کُ تعریف نداشت، مباس ٍای شب قبه کُ . سیگار ِ عرق ِ نً باران ىی دادو
ً ٍاو ًٍ قرىز ِ خيار از بی خّابی بّد. چرِک شدٌ بّد از شدت درد بدن ِ سرو . چش

دیدن ىن در این . ًٍ نيی تّنستً دیِد دقیقی داشتُ باشً ِ بُ درستی قدو بردارو
 .ىن ٍيیشُ در بدترین شرایط قّی ِ ىحکً بّد. ِضعیت یک کيدی تنخ بّد

تّمد ٍفت . سنی نداشتً کُ پدرو اصرار داشت تا از اِل کنارش ٍيُ چیز رِ یاد بگیرو»
ُ و در کارخّنُ کناِر پدرو . طرز فکر آریایی ٍا ٍيین بّد. سامگیً ىصادف شد با اِمین جنس

ٍرىز با ىریض شدنش تنَا شانسی کُ آِرد این بّد کُ خینی زِد ِارد دنیای تنخ بزرگی 
این ىن ِ ٍنيا بّدیً کُ باید از ٍيان اِل درک ىی کردیً چُ جایگاٍی باید . نشد

 .داشتُ باشً

ُ ی شدیدی بُ درس ِ کتاب ٍاو . در ٍفتُ دِ رِز در کنار پدر ِقت ىی گذرِندو عالق
ٌ ی ىرد بّدن رِ . داشتً زرنگ بّدو ِ تیزٍّش؛ اىا پدر ىتعقد بّد در کنار درس، جربز

. باید یاد بگیرو؛ ىحه ٍنيا کُ ٍیچ ِقت زنانگی رِ در کناِر آىّزش ٍای ىادرش یاد نگرفت
ُ ٍای . سنی نداشتً؛ اىا از ٍيُ کار سر درىی آِردو بُ خاطر ٍيین از اِل در بطن حادج

ُ ای بایستُ ِ ٍيُ چیز رِ ىحه یک فینً ضبط  اِن سال ٍا بّدو؛ چّن کسی بّد کُ گّش
 «!کنُ

ُ ی نسبتًا آراىی کنار زدىش تا از این ٍپرِت بیرِن بیاد . نزدیک بَش رسیدو ِ با تن
 .پشت سرو ایستاد. سعی کردو کنید آپارتيان رِ از تّ جیب شنّارو بیرِن بکشً

 !تیيّرخان- 

ُ ای فکر کردو ىردو ِ بر سر ىزارو حاضر شدٌ ! چنان تیيّرخانی گفت کُ برای محظ
ٌ ای بَش رفتً ً غر کنید رِ . درحینی کُ ىّفق بُ بیرِن آِردن کنید شدو، چرخیدو ِ چش

چند بار اىتحان . بُ سيت قفه گرفتً کُ دست ٍای مرزانً ىانِع این جا افتادنش ىی شد
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ٍيین کُ قصد کردو بُ در پا بکّبً، . کردو ِ ٍر بار کنید بُ ٍيراٌ دست ىن ىی مرزید
 .بی تّجُ بَش ِارد خّنُ شدو. صدای تیک چرخش ِ جا افتادنش اِىد

ٌ و تّ تاریکی ىطنق بّد ٍنّز پا بُ داخه نذاشتُ از سرىا بُ خّد . خّنُ کّچک ِ ساد
بدِن تعارف از کنارو گذشت ِ بُ سرعت بُ سيت شّفاژٍا رفت ِ رِشنشّن . مرزیدو

 .کرد

 .بی حال بُ قصد اتاقً قدو برداشتً کُ سد راًٍ شد ِ ىقابنً قد عنً کردٌ ایستاد

ً ٍاو رِ بُ اطراف ىی چرخّندو ُ ای کشیدو. بدِن این کُ نگاٍش کنً، چش . نفس کالف
 .اخً کردو. ٍيین کُ خّاستً دِبارٌ قدو بردارو، دست ٍاش رِ باال گرفت

 .ِمی نگرانتً...ىی دِنً بُ ىن ىربّط نیست- 

ً ٍاش نگاٌ کردو  .با احتیاط پرسید. کاىالً نگرانی ِ آشفتگیش ىشخص بّد. بُ چش

 چرا این قدر بّی سیگار ىیدی؟ دیشب کجا بّدی؟- 

یکی از بَترین ِ بدترین شب ٍای زندگیً ! دیشب کجا بّدو؟ ِاقعًا ىی خّاست بدِنُ
 .کناِر خّاٍرش...بّد

نفس عيیقی از . نرو ِ ابریشيی. بی حّاس دست بنند کردو ِ رِی ىٍّاش کشیدو
 .انگار یک بار دیگُ ىٍّای گنبرگ رِ زیر دست ٍای پَنً دارو. حسرت کشیدو

آًٍ بنند شد، . از تعجب ِ شاید ًٍ ِحشت تکان نيی خّرد؛ فقط باغصُ نگاًٍ ىی کرد
 .کاش ٍیچ چیز ِاقعیت نداشت

برای این کُ زیادی حساسش نکنً ِ برچسبی بُ حال پّچً نزنً، اخً . سرو تیر کشید
 :کردو ِ با گرفتن ىّضع ٍيیشگیً گفتً
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 شرکتّ ِل کردی کُ بیای بُ ىن سر بزنی؟- 

 .فَيیدو حامت خّب نیست...صدات پشت تنفن یک جّری بّد- 

ُ چیز رِ ىی فَيید ِّ سادٌ ٍي پرقدرت کنارش زدو ِ . گنبرگ ًٍ ٍيین بّد، فقط از یک ام
 .دِبارٌ بُ طرف اتاقً قدو برداشتً؛ اىا این بار با نقاب بی خیامی ِ استقاىت

 .پشت سرو پا تند کرد

... چی شدٌ کُ فرزاد با تياست بدِن اطالع زد بیرِن؟...چی شدٌ کُ نيیای شرکت؟- 
ُ و؟  فقط ىن این جا غریب

. ىن ًٍ تب اِ رِ گرفتُ بّدو...دست بُ پیشانیً کشیدو. یک ریز ىی گفت؛ ىحه اِ
ُ ش کنُ  .کاش قبه از رفتن بُ فریبا ىی گفتً پاشّی

 اصال حرفً ىی زنی تّ؟- 

بی تّجُ بُ ریز ِ درشت اعتراض ٍاش بُ طرف حياو اتاق رفتً ِ با صدای گرِپ درب 
 .رِ ىحکً تّ صّرتش کّبیدو

شیر آب رِ برای پر شدن ِان باز گذاشتً ِ آٍستُ مباس از . چند دقیقُ صداش قطع شد
ُ ای بُ در زد. دِبارٌ صداش بنند شد. تن کندو  .تق

 .ىرگ ٍرىز اِن تّ سیگار نکش- 

 .شنق خّدو رِ تّ ِان پرت کردو. چشً رِی ًٍ فشردو

ً کً با رِش تربیتی پدر از ٍيُ چیز سر درىی آِردو» ُ ٍای کاریش یا . ک از رابط
ُ ش ٌ شّن ىن ًٍ بّدو ِ گاٍی . از ٍيُ چیز... دِستان گاٍی تّ ىیتینگ ٍای چَارنفر

فکّری آراز رِ با خّدش ىی آِرد تا ىن تنَا نباشً؛ اىا نُ ىن، نُ آراز ىیّنُ خّبی با ًٍ 
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ً بازی بچگی ٍای ىا بّدن. نداشتیً آراز از اِل دِست داشت بیشتر با ٍنيا . آیال ِ آراز ٍ
ُ ىّن . ىن برای ٍنيا بیشتر یک ىحافظ یا یک بزرگتر بّدو...باشُ تا با ىن ٍرىز از ٍي

ُ ٍا رِ تياشا ىی کرد ىن ًٍ حِس بزرگی . کّچکتر بّد، با آب دِر دٍان، ٍيیشُ بازی بچ
ُ ٍا ىی گرفتً یا بیشتر ىّاظبشّن بّدو کنار ًٍ . داشتً ِ خّدو رِ ٍيیشُ جدا از بچ

ِقتی ٍيُ چیز تغییر کرد کُ جنگ اعصاب بین تّرج ِ شبنً . خینی سریع بزرگ شدیً
 .شرِع شد

عيارت تا چند رِز . بُ سن ِ سامی رسیدٌ بّدو کُ بفَيً ىادرش برای ٍيیشُ رفتُ
 .دیگُ ٍیچ کس تّ زندگی خّدش غرق نبّد. آشفتُ ِ شنّغ بّد

چند شب اِل ىادر تّ اتاق ىن آِردش تا تنَا . ٍرىز ىداو گریُ ىی کرد ِ جیغ ىی کشید
ٍیچ کس نفَيید چُ شب ٍا بغنش ىی کردو تا خّد صبح راحت بخّابُ؛ اىا . نباشُ

ٍیچ ِقت ًٍ جای خامی ىادر ِ پدرش پر نشد کُ چند رِز بعد از فّت عيّ تب کرد ِ تا 
 .چند ىاٌ سّخت تا عادت کنُ

پدر دیگُ کيتر پیشً ىی اِىد، ىادرو ٍر ىّقع پدر ىی اِىد با پچ پچ صحبت 
زیادی ....شٍّرش تعصبی بّد. تاج امينّک ًٍ درگیرٍای خّدش رِ داشت...ىی کردن

یکی از زن ٍای خانّادٌ »ىعتقد بّد ...حساس شدٌ بّد رِی فرار زن برادر ٍيسرش
 .«بیراٍُ برٌ، راٌ کج رِ برای زنای دیگُ باز کردٌ

پدر ٍنّز ًٍ بُ آىّزش ٍای بیرِن از خّنُ اصرار داشت؛ اىا با . آشفتُ بازاری بّد
ىی دیدو ىّقع ٍایی کُ تّ کارخّنُ کنار ًٍ قدو ىی زدیً . حّاسی کُ ىال ىن نبّد
ُ ست  .حّاسش جای دیگ

ِقتی پیشش ىی اِىد تا یک ساعت تّ خّدش ىی رفت ِ با کسی حرف ...آژندو
 «.پیپ ىی کشید یا پا رِ ىیز دراز کردٌ با فندکش بازی ىی کرد...نيی زد
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 .مبخند زدو

کالٌ شاپّ . مّتی ِ باىراو« چَه»ژست خّدش رِ داشت، ىدل ىردٍای دٍُ »
از مباس رسيی پّشیدن ٍیچ ِقت . ىی ذاشت با پامتٍّای بنند کُ پرستیژ ٍر ِکینی بّد
ُ خاطِر ٍيین ىن ًٍ عالقُ . فاصنُ نيی گرفت، یک اتاق پر از کت ِ شنّار داشت شاید ب
 .شدیدی بُ کالٍی داشتً کُ خشن تر نشانً ىی داد

 .کَکشان رِ یادىُ، چند باری پدر پشت تنفن تَدیدش کرد یا فحشش ىی داد

اِن ىّقع بُ نظرو ىرد ىَربان ِ ىحترىی بّد؛ اىا بعد از دعّا ِ شنیدن صدای بنندش 
 !ٍیچ کس حق نداشت با پدر ىن بد صحبت کنُ. در برابر پدر، ازش ىتنفر شدو

ً کً داشت بُ ًٍ ىی ریخت؛ اىا ٍیچ کس حرفی از این کشيکش ٍا نيی زد . ٍيُ چیز ک
فکّری ِ کَکشان در . فقط ىن بّدو کُ بی اختیار ِارد دعّاٍای سُ دِست شدٌ بّدو

کَکشان زىین ٍای ! پدر ًٍ تنَا...یک تیً بّدن؛ اژند ًٍ ٍيیشُ بی طرف بّد
خانّادگیيّن رِ تّ دست داشت ِ بُ ٍیچ ِجُ ًٍ حاضر نيی شد تا کيکی برای پیدا 

ُ ی شبنً حرفی بزنُ. کردن شبنً کنُ ٍيُ . ٍیچ کس ًٍ حق نداشت تا از فرار یک دفع
. بدِن استحنا فَيیدٌ بّدن ِقتی زىینی بُ ناو کَکشان خّردٌ، ارتباطی این ىیان بّدٌ
ُ ی صنایع چّب بزنُ ِ این بیشتر باعخ پچ پچ ٍيُ  کَکشان ًٍ تّنستُ بّد کارخّن

ٌ ی تّرج رِ بُ طّر ىشکّکی زیر په پیدا کردن. شدٌ بّد شاید بازی از . تا این کُ جناز
کُ بعد نّبت بُ خّدش ... ساکت کردن پدر با ىرگ برادرش. ٍيان زىان شرِع شد

پنج سال طّل کشید پدرو بُ ٍيُ چیز برسُ، از ىا ِ زندگیش گذشت تا ٍيُ چیز . رسید
 .«رِ جابت کنُ ِ برسُ بُ اِن کسی کُ کارگردان تياو این سناریّی دردآِر بّد

. تياو بدنً بُ مرز افتاد. نفسً رِ حبس كردٌ یک دفعُ سرو رِ زير آب سرد فرِ بردو
ُ و تصّیر ىحّ مبخندی نقش بست ٍر . سرو سنگین شدٌ بّد. پشت پنک ٍای بست

ً ٍاو رد ىی شد ً کً . جانیُ ٍر آنچُ کُ دیشب با ًٍ پشت سرگذاشتیً از جنّی چش ک
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تازٌ ىی فَيیدو با . خّدو رِ بُ اغّش آب سپردو. حس کرختی تياو بدنً رِ دربرگرفت
ً بامین شدو ٌ ش ِاضح تر ىی شد. کی ٍ ٌ ای براق، نگران ِ پر اشک . چَر دِ گّی قَّ

 .صّرتً رِ قاب دست ٍای کّچک سردش گرفت ِ آٍستُ زىزىُ کرد. نگاًٍ ىی کرد

 ...فقط ىی خّاو تّ باشی- 

ٌ و رِ تکان بدو تا بُ سطح آب برگردو؛ اىا . نفسً تنگ شد سعی کردو ٍیکه سنگین شد
با . جای جای بدنً دِست داشت تا ابد در بی خبری ِ کرختی سر کنُ. بی فایدٌ بّد

تياو ِزنً رِ بُ  رِی ٍردِ انداختً ِ یک بارٌ خّدو . دست ٍاو سنگ سرد ِان رِ گرفتً
. ِقتی سرو رِ از آب بیرِن آِردو تازٌ راٌ نفس کشیدن رِ پیدا کردو. رِ باال کشیدو

 ...یک، دِ، سُ . شرِع بُ شيارش کردو

ُ ی آبرِ ِ اعتبارش » پدر ٍنيا قبه از دادگاٍی کُ حکيش ىشخص بّد، بُ بَان
تاج امينّک رِ غیرحضّری طالق داد؛ حتی حاضر نشد تک دخترش رِ برای آخرین بار 

. قصد ازدِاج با یک دختر جّان تر رِ داشت ِ ٍنيا رِ آِیز زندگیش ىی دِنست. ببینُ
 .چند سال بعد ًٍ خبر ىرگ ِحشتناکش رِ در تصادف رانندگی شنیدیً

ٌ ی تاج امينّک ِ ىادر عيارت فرِختُ شد تا برای  بعد از آتش گرفتن کارخّنُ، طبق اجاز
نصِف پّل عيارت بُ بدٍی ٍای پدر ِ پّل کارگرٍا . ٍيیشُ از این آبرِریزی دِر بيانیً

ُ ش ًٍ یک خّنُ ِیالیی در نزدیک ترین شَرستان ٍای اطراف شد چند ىاٌ . رسید ِ بقی
ىادر از غً دِری ىریض شدٌ بّد؛ تاج امينّک ًٍ . اِل ِضعیت اسفناکی داشتیً

 .افسردٌ

تنَا کسی کُ ىی تّنست در اِن شرایط خّدش رِ با ىحیط ِقف بدٌ ِ ىردانُ بایستُ 
آدو ٍایی کُ یک زىانی . ٍر چند با غریب ىردن ىادر، کير ىن ًٍ شکست. ىن بّدو

دِست ِ آشنا بّدن از ترس آبرِ ِ داىن گیر نشدن، برای تسکین دادن ًٍ حضّر پیدا 
ٌ و . نکردن ُ ی ىریض احّال ِ یک زن افسردٌ خاک رِی سر ىادِر ىصیبت دید سُ بچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  788  

ٌ ش ِ آژند ًٍ تنَا ىَيان ٍای ىا بّدن. ریختیً سردردٍا ىیگرنی ِ . باجی ِ خانّاد
ٌ ی جانً شد  .جیغ کشیدن ٍای پی درپی از بعِد ىرگ ىادر خّر

ُ چیز رِ برعَدٌ گرفت تا ىن بُ سن  چند ىاٌ بعد، آژند با پّل باقی ىاندٌ، ىسئّمیت ٍي
در شانزدٌ سامگی ىدیر یک کارخّنُ سّختُ ِ ِرشکستُ شدٌ بّدو؛ اىا با . قانّنی برسً
ُ تياو پدر رِ ًٍ برای آىّزش بُ ىن رٍا نکرد ِ در ! اىضای آژند در این بین کاِر نیي

ُ چیز رِ یاد گرفتً فقط آژند یک بار . دیگُ خبری از کَکشان ِ فکّری نبّد. کنارش ٍي
ىابین صحبت ٍاش بُ شّخی بُ تاج امينّک اشارٌ کرد کَکشان عاشق یک دختر صّرت 

شاید اِن ىّقع تاج امينّک ِ آژند ! سّختُ شدٌ کُ حاضر نیست بُ کسی نشانش بدٌ
ُ ای دارٌ؛  این غیرت کَکشان رِ بُ تيسخر گرفتن ِ گيان ىی کردن ٍيسرش زیبایی خفت

شبنً ! اىا حاال درک ىی کردو کَکشان چرا ٍیچ ِقت ٍيسرش رِ بُ کسی نشان نداد
چند سال طّل ىی کشید تا ٍيُ ٍيسر فراری تّرج آریایی رِ کُ . زنی شناختُ شدٌ بّد

 .«چند ىینیارد زىین بُ ناىش بّد رِ فراىّش کنن

ٌ ای رِ  ُ ی تيیز ِ تا شد ُ ای، حّم باشست ِشّی سرسری از ِان بیرِن اِىدو ِ از جا حّم
. ىقابه آینُ ىستطینی سرِیس رِشّیی ایستادو. بیرِن کشیدو ِ دِر خّد پیچیدو

خيیرِ پد ىخصّص رِ از قفسُ برداشتً ِ شرِع بُ کفی کردن صّرتً کردو ِ بعد 
 .آٍستُ تیغ رِ بُ  رِی پّستً کشیدو

کً کً با قدرتی کُ آژند بُ ىن نّجّان ىی داد، اسيً از ٍیرىند بُ تیيّر تغییر کرد؛ »
خّدخّاٌ، خّدرای ِ پرغرِر؛ اىا . چّن رفتار ِ اخالقً شباٍت زیادی بُ پدر داشت

ً حرف، سرد ِ بی ىَر ًٍ بّدو با ٍیچ کس جز ٍرىز ِ فرزاد بیشتر از . برعکس پدر، ک
 .چند کنيُ صحبت نيی کردو

ُ خاطِر قدرت ِ اختیار دادن بُ ىن، شرِع بُ تیيّرخان گفتن کرد از ىن . تاج امينّک ًٍ ب
کناِر درس کار . ىرد پرقدرت ِ پرنفّذی ساختن کُ خّدو ًٍ گاٍی خّدو رِ گً ىی کردو
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ُ رِز خّدو پای . در ٍردِ ىّفق بّدو. ًٍ ىی کردو گاٍی کُ پّل کارگر نداشتیً شبان
ٌ ٍا ىی ایستادو تا چرخش بچرخُ، تا چراغ کارخّنُ ٍيیشُ رِشن باشُ . دستگا

سال ٍای اِل سخت بُ ناو کارخّنُ اعتياد ىی کردن ِ جز ضرر ِ از جیب گذاشتن چیزی 
 .دستً رِ نگرفت

پرقدرت ِ با ارادٌ . ِقتی بُ سن قانّنی رسیدو، ٍيُ چیزو ىحه یک ىرد چند سامُ بّد
صحبت ىی کردو ِ قرارداد ىی بستً؛ حتی قد ِ ٍیکنً ًٍ ىن رِ پسری سن ِ سال دار 

نشان ىی داد؛ اىا خینی زِد فَيیدو برای جدی گرفتُ شدن، ظاٍرو ًٍ باید بزرگ ِ 
یک شبُ شدو یک تیيّرخان ِاقعی کُ حتی خانّادٌ ِ اژند ًٍ ازو حساب ! ىردانُ باشُ

ٍيیشُ تیپ رسيی ىی زدو با . برای بزرگ تر دیدٌ شدن ىٍّاو رِ تراشیدو! ىی بردن
ٌ ٍایی کُ ژستً رِ خشن ِ جذاب تر ىی کرد  .انّاع کال

ُ ٍای پنبُ اضافُ کردو کُ باعخ سِّد  در عرض یک سال چند خِط تّمید جدید بُ بست
! خِط تّمید پدٍای بَداشتی ِ آرایشی ِ پّشک بچُ. زیاد ِ قرداد ٍای سنگین شد

آرزِو . کارخّنُ رِز بُ رِز بزرگ تر ِ قدرت ِ اسً ِ رسً ىن ًٍ در بازار بیشتر ىی شد
پس گرفتن عيارت بّد ِ برگردِندن شادی دِبارٌ ِ دِر ًٍ جيع شدن؛ اىا ٍدف اصنی 

ِ نَاییً، انتقاو از کَکشان ِ فکّری بّد ِ آخر ًٍ اسيی کُ پدر در گّشً زىزىُ 
 !قارداش...کرد

ُ ٍاو افتادو ُ چیز بُ فکر عينی کردن نقش ُ ٍایی کُ از ٍيان . بعِد پس گرفتن ٍي نقش
در این چند سال از اژند شنیدٌ بّدو . بچگی در ذٍنً بارٍا برای خّدو ىرِر ىی کردو

ٌ ش رِ بُ کسی نشان بدٌ این . کَکشان دختردار شدٌ ِ ٍنّز ًٍ دِست ندارٌ خانّاد
ُ قدر افسّس  ٌ ش داشت ِ چ رِ گذاشتُ بّدو رِ عالقُ ِ عشقی کُ نسبت بُ خانّاد

ٌ ش رِ جدا از ًٍ داشت ُ  ای کاش پدر ًٍ دِست ِ خانّاد درگیر ٍنيا ِ . خّردو ک
ىریضیش بّدو کُ از بازاری ٍا شنیدو کَکشان دخترش رِ در ىَيانی ٍای تجاری با 
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زیبایی دختر ِ بی بندِبار بّدنش تا . خّدش ٍيراٌ ىی کنُ تا قرارداد ٍای سنگینی ببندٌ
ُ زنک ٍای بازار بّد ٌ ی . ىشتاق دیدنش شدٌ بّدو. چند رِز نقه خام دِست داشتً شیر

 .جانش رِ بگیرو

دست . زیاد نگذشت ٍرىز رِ راضی کردو تا ِارد بازیً بشُ، بُ خاطر ىن برگشت
ٍيیشُ ٍيین بّد، با ! گذاشتً رِ نقطُ ضعفش کُ ىادرت کَکشان رِ انتخاب کردٌ

ُ ی نفرتش بُ ىادرش حساس بّد  .«تعصب داشت ىحه خینی از ىردٍا...ٍي

ُ ی سفید آِیز پاک کردو ٌ و از پژىردگی در اِىدٌ بّد. صّرتً رِ با حّم حاال نفرت . چَر
کرو افترشیّو رِ برداشتً ِ آٍستُ رِی . نُ یک عشق شکست خّردٌ! تّش ىی زد

 .دیگُ عطر بَارنارنج از بدنً پاک شدٌ بّد. پّستً کشیدو

ُ چیز کَکشان رِ گرفتً بُ جز زىین ٍایی کُ بُ ناو دخترش بّد» ىی خّاستً تّ . ٍي
ُ چیز رِ . ىشتً داشتُ باشيش تا با زجر کشیدن دخترش بُ پاو بیفتُ شب آخر ٍي

گفتً ازش ىدارک دارو ِ باالی . گفتً بُ دخترت رحً نيی کنً. بَش گفتً، عذابش دادو
ىن نذاشتً، . ىی خّاست تّضیح بدٌ... از فکرش ًٍ قنبش گرفت. دار ىی فرستيش

خینی ِقت . اىا ٍيان شب ًٍ رِدست خّردو...دیگُ دیر شدٌ بّد؛ برای ٍيُ چیز
 «!اژند کيکش کردٌ بّد. ىنتظر اِىدن ىن بّدٌ

 .پّزخند زدو

ُ و رِ دِر پایین تنً پیچیدو ِ از حياو بیرِن زدو ُ جایی ظرف ِ بّی . حّم صدای جاب
 .قٌَّ نشان ىی داد ٍرىز ٍنّز ًٍ این جاست

ٌ ی ٍیرىند ىردٌ ِ تیيّر زندٌ خیرٌ شدو. ىقابه آینُ دراِرو ایستادو  .بُ چَر

ُ قدر برای این اِضاع بُ ًٍ ریختُ زجر ِ زحيت کشیدو چُ . ای کاش ىی دِنست چ
ُ چیز بُ سادگی ىحه اِمش برگردٌ حاال رسیدو بُ جایگاٍی کُ . خّن جگری خّردو تا ٍي
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ُ ی عزیزترینً احساس خفگی ِ نفرت داشتً از این . باید عذاب بدو ِ مذت ببرو از شکنج
ً ٍای پر کینُ این گّنُ ناراحت بًَ خیرٌ شدٌ بّد  .ٍیرىندی کُ با چش

 .صداش تّ گّشً پیچید. سرو بُ دِران افتاد

 .دِستت دارو- 

دمً ىی خّاست ىیخ یا انبری پیدا ىی کردو تا برای ٍيیشُ ىغزو رِ آراو کنً تا سربزنگاٌ 
 .احساس ىی کردو یک تیغ در گنّو از این حجً درد، ىی کشیدن. نباشُ« اِ»یادآِر 

نفسً ٍر بار حتی در خیامً از بّییدن عطرش ىی برید؛ اىا باید ىی بریدو برای ٍيیشُ 
 .دیگُ ٍيُ چیز تياو شد...نفسش رِ

ُ ی زحيت ٍاو رِی این دل پیر شدٌ بّد؛ باید ىی کندو این دل عصیان زدٌ رِ  .ٍي

 .باید نابّد ىی کردو. ىغزو در حال ىنفجر شدن بّد

ُ ٍا. بُ سيت آینُ دست دراز کردو ِ رِی صّرت ىاتً کشیدو برق . مبخند زدو ىحه دیّان
ً ٍایی کُ خینی ِقتُ کيین آٍّش بّد  .زد چش

کسی رِ دِست داشتً کُ یک ...باید ىی شدو تیيّری کُ ٍيُ ازش حساب ىی بردن
این عشق، این دِست داشتن آخرش فقط یک خّاب عيیق . عير خّابش رِ ىی دیدو

 ...ىی کشتً ًٍ خّدو رِ ًٍ. ىی خّاست

 .باید ىی شدو اِنی کُ سال ٍاست بّدو. دستً افتاد. نفسً قطع شد

ِ حاال این جا ...حتی یادو نيی اِىد کی از جیبً بیرِن آِردو. صدای زنگ پیاىً بنند شد
 .بی شک ٍرىز گذاشتُ بّد. رِی دراِر بّد
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بی تاىه . با دیدن اسً فرخی رِی صفحُ پیاىً انگار یک پتک ىحکً بُ ىغزو خّرد
 .بازش کردو

چَارىین رِِز برداشت ...دِىین بَار سال. سامگرد ازدِاجت ىبارک»- 
ٌ ی خاکستری...ىحصّالت ُ زد  «درخت ٍای شکّف

ىنظّر از درخت ٍای شکّفُ زدٌ، عيارت . چشيً بُ پیاو گنگ فرخی خشک شد
ٌ پّش عزیزانش بّد. خاکستری بّد  !حاال گنبرگ...عيارتی کُ ٍيیشُ سیا

حاال بعِد گذشت چند ٍفتُ یاد تاریخ ِ رِز قيار افتادٌ بّد؟ این قدر دقیق باید یادآِری 
حتی . این یکی از طاقت ىن خارج بّد! حاال کُ ٍيُ چیزرِ فَيیدٌ بّدو...کنُ؟

ُ ٍای ىردی بر تن گنبرگً پچیدٌ شدن تن گنبرگً بُ دِر ...نيی تّنستً تصّر کنً بـ ـّس
ُ ای  .پنک ٍاو رِ با درد بُ رِی ًٍ فشردو...آخ خندیدن ٍاش...ىرِد غریب

. بُ یک بارٌ نعرٌ زدو. قنبً آتش گرفت؛ قنبً ٍزار تکُ شد. خنجر شد. گنّو خشک شد
دستً . گّشیً رِ با تياو قدرت بُ آینُ کّبیدو ِ بعد ىشت فرِ آِردو از زخً دل ِ قنبً

ٌ ٍاو گً شد. تیر کشید داد کشیدو، این بار تياو مّازو . صدای شکستن آینُ در صدای نعر
ُ ی عطر ِ . رِی ىیز رِ با یک حرکت رِی زىین پرت کردو صدای خرد شدن شیش

ٌ ی ىن سّزناک تر نفس نفس ىی زدو ِ فریاد . ادکنن ٍا ِحشتناک بّد؛ اىا نعر
 .ىی کشیدو

ُ جّری ىی تّنً بدىت بُ اِنا-   !آخُ الىصب ىن چ

 :دندان رِی ًٍ فشردو با نعرٌ گفتً

 ...تّ چی کار کردی با ىن- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  793  

ُ ای ىبَّت ىیان چَارچّب در ایستاد ِ این . ٍرىز بُ آنی تّ اتاق سراسیيُ پرید محظ
 .دیّانگی ىن رِ تياشا ىی کرد

 .داد کشیدو

 .برِ بیرِن- 

کاش . قنبً یک بارٌ تیر کشید از درد، عقب عقب رفتً؛ خّدو رِ رِی تخت پخش کردو
این چند رِز . تیر ىی کشید. دستً ىشت شدٌ قنبً رِ ىی فشرد. برای ٍيیشُ ىی ایستاد

 .زیاد ىی سّخت

 حاال باید چی کار ىی کردو؟... آٌ کشیدو

ٌ ی ٍرىز از باالی سرو شنیدٌ شد. چشً بستً  .صدای بغض دار ِ درىاند

 !چی شدٌ کُ ىن باید تّ رِ این شکنی ببینً؟- 

ٌ و رِ آراو تّ دست گرفت سّزشش کً . چشً رِی ًٍ فشردو. بّسید...دست زخً شد
احيقانُ بّد؛ اىا با محن ِ صدای غيگین . ٍنّز ًٍ ىی سّخت؛ اىا نُ بُ شدت قنبً. شد

ُ ی گنبرگ تّ گّشً ىی پیچید  .ٍرىز، صدای گرفت

دستً رِ رٍا کردٌ، االن ىیاىی گفت ِ بعد صدای گاو ٍای ىحکيش بنند شد کُ از اتاق 
 .بیرِن رفت

با . ٍنّز ًٍ ىن اىینش بّدو...دمً برای ٍرىز سّخت، ٍنّز ًٍ بُ ىن اعتياد داشت
 .ىحه خّاٍرش...درد غریدو

ٌ ی ٍرىز یا خّدو نشً بُ اشتباٌ تن بُ این بازی . ىن اِن قيار رِ باید ىی بردو تا شرىند
بُ اشتباٌ دل بستً؛ اىا نيی تّنستً بذارو گنبرگ بدِن خاىّش کردن آتش . دادٌ بّدو
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بُ رسً عشق باید ىی سّخت . ىی خّاستيش؛ اىا باید تحيه ىی کرد. انتقاىً زندگی کنُ
 .تا ٍردِ گً بشیً. تا ٍردِ خاکستر بشیً...تا ٍردِ خاىّش بشیً

ٌ ی تنخ کّچکی ىیان مب ٍاو فشردٌ شد پنک ٍاو رِ بُ سختی . چند دقیقُ بعد دایر
ُ تر از ىن بّد. نیيُ باز کردو  .تار ىی دیدىش؛ اىا آشفت

 .اینّ بخّر، ًٍ سردردتّ آرِو ىی کنُ ًٍ ىی تّنی بخّابی- 

ُ ی مب ٍاو . تازٌ ىتّجُ درِد سرو شدو ُ ای آب با میّان گّش دٍان باز کردو ِ جرع
 .خیامش کُ راحت شد از ِاکنش نشان ندادنً، پر اخً غرید. ریخت

 .بگیر بخّاب آخر ىا رِ بیچارٌ ىی کنی با این اخالقت- 

 .از درد گنّ ِ طعً تنخ صّرت جيع کردو...آب دٍانً رِ با سّزش خشکی قّرت دادو

 .سرىاو خّردی- 

ُ ی ٍرىز شدٌ بّدو. مبخند کجی زدو . اِ تر ِ خشکً ىی کرد. برای یک بار ًٍ ىن بچ
ُ قدر مذت بخش بّد ً کً بین جیغ زدن ٍای ىغزو گً شد. چ آٍستُ چشً . صداش ک

 .بستً

*** 

ُ ٍای ریزی نزدیک گّشً بّد ُ ای . بی اختیار پنک ٍاو از ًٍ باز شد. صدای گری برای محظ
 .دِبارٌ چشيً رِ از نّر چراغ جيع ِ باز کردو

ٌ و بُ طرفً سریع خً شد ً ٍای باز شد ً ٍاش قرىز ِ ىٍّاش . ٍرىز با دیدن چش چش
 .آشفتُ رِی پیشانیش ریختُ بّد

 .باالخرٌ بیدار شدی- 
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 .مبخند زدٌ نگاٍش رِ باال داد

 .برِ چیزی بیار تا بخّرٌ- 

ٌ ی پراشک کنار دستً آًٍ بنند شد ىتّجُ تعجب ِ . رد نگاٍش رِ گرفتً ِ با دیدن چَر
دىاغش رِ با دستيال بین دستش پاک کرد ِ با سالو ٍّل ٍّمکی بنند . ناراحتیً شد

 .شد ِ از اتاق خارج شد

 !چرا تّقع دیدن گنبرگ رِ داشتً؟

ٌ و غریدو  .نگاًٍ رِ بُ سقف دادو ِ از بین دٍان چفت شد

 !اینّ چرا آِردی؟- 

 :ٍيان طّر کُ کنارو مِب تخت ىی نشست با خندٌ گفت

ىن دِست دختراو اٍه ىرتب کردن ِ ...ىگُ غیراز این، دختر دیگُ ًٍ ىی شناسی- 
 .حاال این پیچارٌ تّبُ ًٍ کردٌ، با یُ زنگ سریع خّدشّ رسّند...کارای خّنُ نیستن

سعی داشت با خندٌ ِ شّخی زیادی خّدش رِ رینکس ِ بی تفاِت . چرت ىی گفت
بگیرٌ؛ اىا انگار ٍنّز ًٍ باِر نکردٌ ىن بزرگش کردو ِ ىی فَيیدو رفتارش پر از ترس ِ 

دستً . نگاٍی بُ ظاٍرو کردو. خّدو رِ باال کشیدو ِ بُ تاج تخت تکیُ زدو. نگرانیُ
 .باندپیچی شدٌ بّد ِ بُ غیر از شنّار ىشکی ِرزشی، پیراٍنی بُ تن نداشتً

ُ و کرد ُ ٍای پَن ِ عضالت سفت سین  .ىحه ىردٍای ٍیز نگاٍی بُ سرشان

 .بدن نیست، سنگُ الىصب...خّدو پات کردو- 

ٌ ش ریختُ نشُ خدا رِ شکر این . محنش رِ ًٍ کش دار کرد تا آب دٍان ىحالً راٌ افتاد
 .دمقک بازی ِ مّدگی...یک ىّرد رِ بُ خّبی بند بّد
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ُ ش ىی کردو تا دست از این شّخی ٍا  اگر ٍر ىّقعیت دیگری بّد بی شک ازِسط دِنیي
ُ سرو ىی ذاشت ُ و کُ سرب  .بردارٌ؛ اىا فَيید بی حال ِ بی حّصن

ً ٍاو تّ ًٍ رفت ُ ٍاو رِ با دِ دست فشردو؛ کيی درد . ىحنش ندادو ِ اخ شقیق
 .پتّ رِ آراو ىرتب کرد. ىی کرد

 .کً کً برای بیدار شدنت داشتیً نگران ىی شدیً. دکتر آراو بخش بَت زد- 

ٌ ی اىرِز رِ ىرِر  ُ ٍای کنسه شد خینی تّجَی بُ حرف ٍاش نداشتً، فقط برناى
ً ٍاو . چندتا قرار ىًَ رِ کنسه کردٌ بّدو. ىی کردو نگاٍش رِ دِبارٌ با ریزبینی بُ چش

 .داد تا تّضیحی یا ِاکنشی داشتُ باشً

 .فرزاد یُ دکتر باال سرت آِرد- 

... - 

 .تبت باال بّد، اِل فکر کردو ىست کردی- 

کالفُ نفسً رِ ! نباید بَش فکر ىی کردو...پس گنبرگ چی؟ اِن کُ بدتر از ىن! تبً
بُ سرعت ىچ . باید شرکت ىی رفتً تا سرو رِ گرو کنً. بیرِن فرستادو تا بنند بشً

 .دستً رِ گرفت

 .شرکت تعطینُ! کجا ىی خّای بری- 

قبالً بُ امّنکی گرو ...بُ خّبی ىی دِنست بُ غیِر شرکت ٍیچ جایی ندارو. پّزخند زدو
 .دمخّش بّدو؛ اىا باز ًٍ برگشتً بُ گذشتُ

 .عيیق نگاًٍ کرد ِ بعد سرش رِ با تاسف تکان داد

 .فرزادو کارت داشت، چند ىرتبُ اِىد دید خّابی گذاشت رفت- 
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ُ و گفتً  :باالخرٌ نگاًٍ رِ ازٍيُ جا بُ طرفش چرخّندو ِ با محن دستّری ٍيیش

 .برِ گّشیيّ بیار- 

 .از این پنَان کاری ىیان ىن ِ فرزاد عصبی شدٌ بّد. دستی بُ صّرتش کشید

با دیدن نگاٌ ىتعجب ِ پراخيً چشً دزدید ِ . بنند شد ایستاد تا جدی تر بُ نظر برسُ
 :با سری پایین گفت

ِقتی سرٍنگ ىیگُ ...با پنیسا ٍيکاری کن...الزو نیست این ٍيُ فشارِ تحيه کنی- 
ُ چیز تيّو بشُ...ىی تّنُ از گنبرگ استفادٌ کنُ ىّافقت کن تّ ...بذار برای ٍيیشُ ٍي

 .ًٍ بُ آراىش ىی رسی

 .ناخّدآگاٌ صداو باال رفت. حاال این نگاٌ نگران رِ ىی فَيیدو

 .نيی خّاو چیزی بشنّو- 

ً ٍاو باال آِرد ٌِ ىستاصنش رِ تا چش کالفُ ىکحی . نيی فَيید از ىن چی ىی خّاست. نگا
ُ رِو ایستاد ِِ کّتاٍی، بُ ىٍّاش چنگی زد ِ رِب  .کرد ِ بعد با قدو ر

ُ ش ىًَ نیست-  بذار ىفید باشُ برای ...ارزش ٍیچی رِ ندارٌ...اِن دختر ٍیچی ِاس
نيی خّاو ٍر دفعُ تّ این ِضع ببینيت، این ...اِن قيارِ نکن، از اِل ىعاىنُ کن...تّ

 ىگُ تّ چند سامتُ کُ این ٍيُ فشارِ باید تحيه کنی؟...دِىین بارٌ قنبت ىی گیرٌ

سعی کردو ذٍنً رِ از . سرو رِ بُ سيت سقف باال گرفتً ِ چشً رِی ًٍ فشردو
ُ چیز رِ درست ىی کردو. پیشنَاد ٍرىز خامی کنً  .خّدو باید ٍي

گفتً ىن شٍّرشً، گفت فقط تّ باید ...گفت باید رضایت تّ باشُ...بُ سرٍنگً گفتً- 
 .حرفشّ تایید کنی
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ٌ ٍای . از دیشب فَيیدٌ بّدو کاٌِ ِ سرٍنگ ًٍ از ِجّد گنبرگ خبر داشتن نگا
آیال حق داشت، . سرٍنگ ِ تعریف ٍای کاٌِ از گنبرگ یک محظُ ًٍ از یادو نيی رفت

ُ ی قارداش . فقط ىن بّدو کُ از چیزی خبر نداشتً فقط ربط شباٍت گنبرگ بُ ىعشّق
پس قارداش ىی دِنست گنبرگ . کاٌِ در اِن ىَيانی گنبرگ رِ دیدٌ بّد. رِ نيی فَيیدو

 !چُ شکنیُ

 .کيی طّل کشید تا دِبارٌ پرگالیُ بُ حرف بیاد

ٍيّن قدرکُ تّ ىنّ ...ىی دِنً یُ چیزی کُ بُ ىن ىربّطُ رِ داری ازو پنَان ىی کنی- 
صحبت ...ِقتی ىنّ تّ راٍرِ دیدی بیشتر رنگت پرید. ىی شناسی ىنً تّ رِ ىی شناسً

 .کردنً اذیتت ىی کنُ

دیگُ دمً نيی خّاست برای . حرف زدن با ٍرىز از گنبرگ ًٍ سخت ترٌ...آٌ خدایا صبر
 .ٍر چُ خشيً رِ بر سرش ٍّار ىی کردو کً داشت. چند ساعت بُ چیزی فکر کنً

ً ٍاو رِ بُ طرفش باز کردو  :جدی از ىیان دندان ٍاو پرحرص گفتً. چش

 .تنَاو بذار- 

نيی دِنً چُ تّ سرش ىی گذرٌ کُ مبخنِد عيیقی زد ِ با چشً ِ چشيکی دِبارٌ ٍرىز 
ٌ رِ شد  :بُ طرف در قدو برداشت ِ در اتاق رِ باز کردٌ گفت. خند

فرداو استراحت کن، خّدو حّاسً بُ شرکتت . عيارت ىیرو؛ ىَتاب پیشت ٍست- 
 .ٍست

ٌ ش کُ ىَتاب رِ کشید ِ نگاٍی کُ رِی باال تنُ برٍنُ و مبخندی بُ محن شیطّن شد
ً غرٌ رفتن ًٍ نداد. بّد زدو سریع با دست تکان دادنی بیرِن رفت ِ بعد . فرصت چش

 .با خداحافظی بنندی از ىَتاب صدای بستُ شدن در اِىد
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ُ ی سرو از فکر ِ خیال ٍایی کُ . حاال ىن بّدو با نگرانی ٍای کُ ىقصرش خّدو بّدو ٍي
ُ ای ٍيُ چیز رِ . این چند ساعت داشتً زخً شد ُ طّر ىی تّنستً از ذٍنً برای جانی چ

 خط بزنً؟

*** 

ً نگاٌ کّتاٍی ِ سکِّت ىن، آٍستُ  ىَتاب با ترس ِ مرز سرکی بُ داخه کشید ِ با نی
ُ ی قرىز با شنّار جین آبی پّشیدٌ بّد. ِارد اتاق شد الغر تر از . پیراٍن بنند چَارخّن

ُ ٍاش آزاد . آخرین باری کُ دیدىش شدٌ بّد ىٍّاش ًٍ بُ عادت ٍيیشُ رِی شان
ُِ دمً پرغرِر اعتراف کردو. رٍا کردٌ بّد ُِ ت  !ىّی کّتاٌ زیباترٌ...برای یک محظُ ت

سینی رِ رِی عسنی تخت گذاشت ِ بعد قاشق رِ داخه ظرف سّپ گذاشتُ کنارو 
ً ٍاش کنً سرو رِ با . ظرف رِ با ناز ىقابنً گرفت. نشست بدِن این کُ نگاٍی بُ چش

 :اخً غنیظی پایین گرفتً ِ گفتً

 .ىی تّنی بری...خّدو ىی خّرو- 

گّشیً رِ از جیب پیراٍنش بیرِن آِرد . آٍی کشیدٌ باىکحی ظرف رِ تّ سینی گذاشت
 .ِ بُ طرفً گرفت

 .ٍرىز گفت الزىش داری- 

ُ ش شکستُ بّد؛ اىا ٍنّز ًٍ قابه . بی اختیار دستً بُ سيت گّشیً دراز شد صفح
ٌ ی فرزاد رِ بالفاصنُ گرفتً. استفادٌ بّد  .بُ بّق دِو نرسیدٌ جّاب داد. شيار

ىی دِنست ىنتظر شنیدن چی ٍستً کُ بعد سالىی، شرِع بُ تّضیح دادن کرد ِ با ٍر 
با آخرین تیری کُ . کَکشان کاِر خّدش رِ کرد. کنيُ ابرٍِای ىن بیشتر در ًٍ ىی شد

! فقط تعجبً از آژند بّد کُ چرا این کار رِ با ىن کرد. زد برای ٍيیشُ زٍرش رِ ریخت
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ُ قدر ىاٍرانُ ىن رِ فریب داد؛ شاید . ىنی کُ این ٍيُ سّال بَش اعتياد داشتً چ
 .خینی ىاٍرانُ نقش بازی ىی کرد

حاال ابرٍای تاریک کنار رفتُ بّدن ِ ىاٌ نيایان شدٌ . گّشیً رِ قطع کردٌ پایین گرفتً
 .باِر دیگُ شکست بخّرونيی ذاشتً یک . بّد

فکری ىسيّو . نگاًٍ بُ طرف ىَتاب کُ ىتعجب ِ کنجکاِ بًَ خیرٌ شدٌ بّد چرخید
. برای فراىّشی گنبرگ بُ ذٍنً رسید؛ اىا ناىردی ِ خــ ـیانـت تّ شخصیت ىن نبّد

نگرانی گنبرگ رِ ٍنّز در اِن شب بارانی بُ یاد داشتً کُ با چُ محن پرخّاٍشی ازو 
ىًَ بّد زجر کشیدن ِ عذاب رِحیش؛ اىا نُ با کحیف . قّل ىی گرفت خــ ـیانـت نکنً

 .بازی

 .از نگاًٍ دستپاچُ بُ اطراف چشيی چرخّند

ُ ی شصت ىتری با ...ٍيیشُ فکر ىی کردو تّ چُ قصری زندگی ىی کنی-  این خّن
ٌ ترین ِسایه بُ تیيّرخان نيی خّرٌ ٌ ترٌ! ساد ُ ی ىن ساد  .از خّن

ٌ ی سنطنتیً کرد  .با خندٌ اشارٌ بُ تخت دِنفر

 !فقط برای اتاق خّابت خّب خرج کردی- 

فقط . ىتراژ ِ ِسایه خّنُ ىًَ نبّد. فکرش بُ کجاٍا چرخ ىی خّرد. پّزخند زدو
 .آراىش ِ گرىای ِجّد یک نفر تّش ىَيُ؛ ىحه آمّنک ىا

ُ چیز برىی گشت بُ  .معنت بَت گنبرگ...ٍي

ٍيین طّر کُ از جاو بنند ىی شدو کش ِ قّسی ًٍ بُ تنً دادو ِ بُ طرف کشّ دراِرو 
ُ چیز ىرتب شدٌ بّد. رفتً ُ ٍا جيع ِ ٍي ُ ی خردٌ شیش نگاٌ ىَتاب رِ حس . ٍي

تیشرتی درآِردو ِ با یک حرکت . ٍنّز ًٍ مب تخت خیرٌ بُ ىن نشستُ بّد. ىی کردو
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کشّ دِو رِ کشیدو ِ با برداشتن دستُ اسکناس پنجاٌ تّىانی بُ سيت . بُ تن کردو
ىتعجب نگاٍش رِ باال کشید ِ بُ ىن ِ دستُ . ىَتاب برگشتً ِ باالی سرش ایستادو

 .پّل ٍا خیرٌ شد

ُ ست...خّشحامً از این کُ کارت رِبراٌ شدٌ-   .اینً برای ىرتب کردن خّن

ُ ٍایی کُ سعی بر نگُ داشتنشّن . دستپاچُ شد. یک محظُ ىات ىّند چی بگُ با شان
 :داشت با صدای مرزانی با تتُ پتُ گفت

تّنستً ...تّبُ کردو...ىن سرو بُ سنگ خّردٌ...ىن برای تّ اِىدو نُ برای پّل...ىن- 
 ...ىی تّنیً دِبارٌ...تّ کارو ىّفق بشً

 ...ىن ازدِاج کردو ىَتاب- 

ُ باز نگاًٍ کرد ً ٍاش پراشک شد . بُ یک بارٌ ساکت شدٌ، با دٍان نیي ُ ای چش بُ محظ
ُ ی مرزان گفت  :ِ با چان

 ِکی؟- 

. حدس ىی زدو ىَتاب دِبارٌ اىیدِار شدٌ باشُ. ٍرىز یک گّشيامی حسابی الزو داشت
 .پّفی کشیدو ِ جدی نگاٍش کردو

 ...دیشب- 

 ...ىحه ىن... ىحه اِنایی کُ- 

درست کُ گنبرگ ًٍ صیغُ ىن شد؛ اىا با ٍیچ کس . ىتّجُ ىنظّرش شدو. اخً کردو
 .حتی اجازٌ نيی دادو چنین فکری در ىّردش کنند. قابه ىقایسُ نبّد
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ُ ی ىن ...ىن تا حاال با ٍیچ کس نبّدو ىَتاب-  تّ اِمین ِآخرین کسی بّدی کُ صیغ
 ...اِنً...شدی

حاال خجامت نيی کشیدو از بازگّ کردن این کُ تا بُ حال در این سن ِ سال، با داشتن دِ 
ُ ای نداشتً  .دیگُ پشتً بُ ِجّد زنی گرو شدٌ بّد...زن ٍیچ رابط

 .بی صدا خندید. اشک ٍاش رِان شد

 .باید حدس ىی زدو...برای ٍيین ٍيیشُ پسً ىی زدی...اِنً برای پیش رفتن کارات- 

 .ِمی درست زندگی کن...بُ ٍيین کاری کُ داری بچسب؛ اگر حقّقش کيُ بیا شرکت- 

ُ رِو ایستاد. سرش رِ تکان داد ِ با سستی از جا بنند شد ٍنّز ًٍ دستً ىقابنش . رِب
 .دراز بّد

ُ خاطِر تّ اِىدٌ بّدو این جا-  ِقتی ٍرىز گفت خّشحال ...بذار تّ جیبت، ىن ب
 ...ىن نيی خّاستً...شدو

 :ناگَانی سرش رِ باال بردٌ با بغض پرسید

 دِِسش داری؟- 

از دیشب بین نفرت ِ عشق شک کردو؛ اىا ٍنّز . اعترافی تنخ بّد. دستً شه شدٌ افتاد
ًٍ کشش شدیدی نسبت بَش داشتً، احساسی کُ نسبت بُ ٍیچ کس 

نيی دِنستً اسيش چیُ؛ اىا ٍر چُ بّد ىن رِ ىعتاد . حتی بُ ٍنيا ِ گٍّر...نداشتً
 :بی اختیار با اخً فقط مب زدو. خّدش کردٌ بّد

 !اِن قدری کُ ىنّ ِاسُ پّالو نخّاد...اِن دِستً دارٌ- 

ُ و شد  .عصبی پّزخندی زد. ىتّجُ کنای
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 .ىنً تّ رِ فقط ِاسُ جیبت ىی خّاستً! ٍیچ ِقت نفَيیدی...حق باتّئُ! پّالت- 

با سر پایین بُ آراىی از . یکً نگاًٍ کرد، جّابی بُ جز خیرگی ىن ِ اخً پررنگً نشنید
 .کنارو گذشت ِ بُ طرف در رفت

 .تّ ٍیچ ِقت نيی تّنی کسی رِ خّشبخت کنی- 

حقیقت . نيی دِنً چرا؛ اىا در یک محظُ تياو ترس ٍای عامً بُ یک بارٌ در سرو آِار شد
 نيی تّنستً خّشبختش کنً؟. رِ کّبید بر سرو

*** 

 گنبرگ

 .گاٍی گرگ شبیُ آدىی ست»

 .گاٍی آدىی شبیُ گرگ است

 پی تفاِت ىیان تاریکی ٍا نباش،

 .تاریکی ٍيّارٌ تاریکی ست

 .اىا ىی دیدیً...عجیب این کُ ىا کّر بّدیً

 .اىا ىی شنیدیً...ىا کر بّدیً

 «.اىا حرف نيی زدیً...ىا الل بّدیً

 (سید عنی صامحی)

*** 

 .دستاتّ باال تر بگیر- 
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ٌ ی ناىحسّسی دست ٍاو رِ ىحکً باال تر گرفتً ً غر  .پّفی کشیدٌ با چش

 .دخترٍا ًٍ ریزریز بُ حرف ٍاش ىی خندیدن. دِبارٌ غری زیر مب بُ این سایز کير زد

بی اٍيیت نگاًٍ رِ بعِد یک ساعت کُ ىقابه آینُ قدی اتاق پرِ . مبخنِد تنخی زدو
ٌ و خیرٌ شدو ٌ ی زرد شد  .تاج امينّک ایستادٌ بّدو، باال کشیدو ِ بُ چَر

ً ٍاو گّدتر از بعِد فّت پدر شدٌ بّد ِزنً کُ تعریفی نداشت، دِبارٌ در عرض . زیر چش
ٍنّز بدنً از تب ِ سرىا خّردگی . چَار رِز تياو مباس ٍا بُ تنً درحال زار زدن بّد

ٌ ٍایی کُ ٍر بار باجی بُ خّردو ىی داد  شدیدی کُ گرفتً ضعیف بّد؛ بُ زِر جّشّند
 .ٍنّز سرپا ایستادٌ بّدو

ٌ ای پیدا نيی کردو تا از این ...این ٍا ٍيُ بُ درک رِحً زخً خّردٌ بّد، کُ ٍیچ راٌ چار
دِراٍی کُ بُ ...بین دِراٍی گیر کردٌ بّدو. ىنجالبی کُ درش گیر کردٌ بّدو بیرِن بیاو

ٌ ترین بن بست ٍا ىی رسید ُ رِز از اِن شب بارانی گذشت. سیا شبی کُ ...چَار شبان
 !ىحرىش شدو

طّری ىحّ شدٌ بّد کُ انگار از اِل چنین . ٍیچ دمینی برای یک دفعُ غیب شدنش نبّد
آدىی ِجّد نداشت؛ بُ جز یک رِیا یا خیامی کُ فقط در خّاب بّدٌ؛ ىحه یک نسیً 

ُ و کّچ کرد  .خّش آٍنگ از الن

. تنَا یک چیز دمً رِ ِیران ىی کرد ِ نيی ذاشت خّش بینانُ فکری در ىّردش کنً
دالینی کُ در این چند رِز با خّدخّری ِ دِتا دِتا چَارتایی کُ در خنّت داشتً بَش 

 .رسیدٌ بّدو

ٌ ترینش این بّد کُ این بار جسيً در کناِر رِحً بُ بازی گرفتُ شد . دردناک ِ آزرد
ُ ترینش ًٍ این بّد کُ پشیيان شدٌ ِ رِی دیدن ىن رِ ندارٌ اىا این ! خّش بینان
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ناىردی بّد کُ با نشان دادن عشق ِاقعی ِ چشیدن طعً عشق، بی خبر با سیاٍی رِح 
 .ِ جسيً جاو گذاشت ِ رفت

ُ ٍای جان سّزش تا ساعت ٍا ىات  ٌ ٍای ىتحرک کار ىی کردو ِ بُ یاد بـ ـّس ىحه ىرد
بُ جایی ناىعنّو خیرٌ ىی شدو؛ بُ قدری کُ باالخرٌ یکی پیدا ىی شد تا ىن رِ از این 

برای این ... شب ٍا با نااىیدی برای این اعتياد زِدگذرو. ٍپرِت شیرین بیرِن بکشُ
ٌ و، ىداو با خّد . اعتياد بی جاو اشک ىی ریختً ِ زار ىی زدو ُ ٍای ىرد ىا بین ىرِر محظ

زىزىُ ىی کردو نباید یک شبُ خاو نگاٍش ىی شدو؛ اىا باز آخرش حرفً رِ پس 
 .ىی گرفتً

حکً آدىی رِ داشتً کُ با تياو ِجّد حس سّءاستفادٌ داشت؛ اىا بین دِراٍی اعتياد 
ُ ٍاو این فکر ىحه خّرٌ رِحً رِ داغّن . ِ سّءاستفادٌ شدن ىاندٌ بّد بین تياو غص

 !فکری کُ نُ ىی ذاشت بدبین باشً نُ خّش بین...ىی کرد

ِقتی از فرزادش . با جان ِ دل کنار باجی ىی شستً تا خبر سالىتی پسرش رِ بدٌ
ىی گفت، نفس راحتی ىی کشیدو کُ حداقه پایان این دیدار ربطی بُ سالىتیش 

سالىتی ىن ىًَ نبّد، فقط دمً برای این غیب شدن ناگَانیش ىنتظر تّجیُ . نداشتُ
دمً پر از غصُ، دمً پر از دمتنگی بّد ِ کيی دل داری برای سّءاستفادٌ نشدن . بّد

 .ىی خّاست

دٌ بار بیشتر مب باز کردو تا از فریبا بپرسً برادر . تياو ِجّدو پر از شک شدٌ بّد
ُ رِز بی خبری اىانً رِ بریدٌ؟ ٌ ت کجاست کُ چَار شبان  گيشد

با کّبیدٌ شدن دستی تّ پَنّو ِ کشیدٌ شدن داىن مباسً، فکرٍاو رِ پس زدٌ با اخً 
 .پررنگی بُ خیاط خیرٌ شدو

 !چُ خبرتُ- 
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 .پشت چشيی ناز کرد

 .ىیگً بچرخ خانً ببیندت...حّاست کجاست- 

با ٍيان اخً ِ ...اگر دست خّدو بّد ٍيین حاال تّ فرق سرش ىی کّبیدو؛ اىا حیف
ُ ی ىخصّص مباس بُ طرف تاج امينّک چرخیدو ٌ و رِی چَارپای  .نفس حبس شد

از اِمین ساعتی . تاج امينّک رِی صندمی چّبی ِسط اتاق، تکیُ بُ عصاش نشستُ بّد
ٌ ٍای ِاقعی ىن اِىدٌ بّد یک محظُ ًٍ  کُ خیاط ىخصّصش برای پرِ ِ گرفتن انداز

 .ىا رِ تنَا نذاشت

 .ىی خّاست از ٍيُ جَت ىن رِ تک ِ بی نقص کنُ

ٌ ای بّد از ىدل کت ِ داىنی کُ بُ تن داشت ِ ىٍّای کّتاٌ . خیاط خانً جا افتاد
ُ رِز بّدنش ىشخص ىی شد مباس ىن ًٍ از قبه بُ انتخاب خّدش با . بنّندش ب

داىن . ىدمی پرنسی بُ رنگ ىشکی، رنگ شب. سایز ٍای تقریبی دِختُ شدٌ بّد
ُ ی گیپّردار کُ یقُ سُ سانت کیپ ِ آستین ٍای  پرچینش کيی پف داشت ِ باالتن

ُ ی کيی ىی خّرد. بنندی تا ىچ دستً داشت جنس پارچُ بُ درخشندگی ِ مطیفی . دنبام
ابریشً بّد کُ حریر ىشکی طرح دار ِ نگین ٍای ریزی رِش کار شدٌ بّد ِ با ٍر قدو 

 .ىی درخشید

ٌ چَرٌ ِ رِیا با خّاٍش از تاج امينّک اجازٌ گرفتن برای پرِ باشن ِ ٍردِ پشت سر  ىا
خیاط ٍيین کُ . فریبا ًٍ کيک بُ نّشتن سایزٍا ىی کرد. تاج امينّک ایستادٌ بّدن

ُ قدر الغر ِ بد فرو ٍستً . شرِع بُ گرفتن سایز کرد، برای جای جای بدنً غر ىی زد کُ چ
 .ٍر ِرزشی کُ اسيش رِ در حافظُ داشت پیشنَاد ىی کرد تا ناو نّیسی کنً
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تاج امينّک ًٍ فَيیدٌ بّد ایراد بی جا ىی گیرٌ ِ ٍر چند خطی کُ نطق ىی کرد، اخطاری 
بُ خّبی ٍيُ ىتّجُ شدٌ بّدن با تياو الغریً خّش تیپ . بُ سکّت ِادارش ىی کرد

 .ٍستً ِ سایزی استاندارد دارو

ً ٍای ٍيُ بُ تحسین درخشید. ِقتی کُ مباس رِ بُ تن کردو ِاقعًا ىحشر شدو . چش
ُ باز خیرٌ بُ آینُ شدو خانً خیاط، ٍيزىان ىدل ىّ ًٍ . خّدو شگفت زدٌ با دٍانی نیي

داىن پرچین مباس قدو . پیشنَاد ىی داد کُ تاج امينّک قّل یک کالٌ گیس رِ بًَ داد
ٌ تر ِ بدنً رِ پرتر نشان ىی داد  .رِ کشید

 :تاج امينّک بعِد چند دقیقُ بررسی با محن ِگیرا ِ تحسین برانگیزی رِ بُ ىن گفت

 .تیيّر زیاد اٍه قیافُ نیست. ىطيئنً ازت خّشش ىیاد- 

ىحه یک گّسفنِد زندٌ برای قربانی شدن بّدو کُ از رِی ِزن یا ٍر . قنبً فشردٌ شد
 .چیزی االا ِجّد ِ ٍّیت خّدو انتخاب ىی شدو

ُ و پایین گرفتً ِ برای درآِردن مباس پایین اِىدو ِ بُ سرعت  بی جّاب سرو رِ تا یق
. اگر بیشتر از این بینشّن ىی ىّندو بی شک بغضً ىی ترکید. پشت پارتیشن اتاق رفتً

 .نيی خّاستً کسی بُ حال ِ رِزو دل بسّزنُ

بعِد چند دقیقُ کننجار . چند بار پشت سر ًٍ نفس ٍای عيیق کشیدو تا اشکی نریزو
قطرٌ اشکی کُ ناشی . نگاًٍ رِش خشک شد. رفتن با خّدو، فریبا پشت پارتیشن اِىد

ُ ی چشيً سر خّرد ُ و بّد با دیدنش سریع از گّش دِبارٌ اعتياد بُ نفس . از دِل شکست
ُ ت پس زدٌ شدی ٌ و تننگر زد شاید برای قیاف  !خرد شد

 .آٍستُ بُ طرفً قدو برداشت ِ تّ گّشً بغض دار زىزىُ کرد

 .تّ ىی تّنی تیيّرخانّ خّشبخت کنی- 
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ُ طّر ىيکن بّد کسی ىن رِ خّشبخت کنُ . خبر از دل ىن نداشت...مبخند تنخی زدو چ
 !کُ باعخ ِ بانی حال االنً بّد

خّدش ىسئّمیت جيع کردن مباس رِ برعَدٌ . مباس رِ با کيک فریبا از تنً درآِردو
ُ و ىی کرد، . گرفت ُ ای با بغضی کُ خف از این بابت ىينّنش شدو ِ بدِن تعارف اضاف

ٌ ای از تاج امينّک کُ تياو ىدت ىتّجُ حال بدو شدٌ بّد، بیرِن زدو  .با اجاز

ٍنّز چند قدو بیشتر برنداشتُ بّدو کُ دستً از پشت گرفتُ شدٌ، ىحکً بُ پشت 
عطر آشناش رِ شناختً ِ با خیال راحت سرو رِ گناٍکار پایین . ستّن کشیدٌ شدو

ُ چیز ببرٌ. گرفتً، خجامت ىی کشیدو ُ ٍاو رِ . انگار ىی ترسیدو از نگاًٍ پی بُ ٍي شان
ُ ای کُ شدٌ بّدو ِاقعًا از  ىحکً گرفتُ بُ ستّن فشرد تا نگاٍش کنً؛ اىا ىن از صیغ

 .ٍرىز خجامت ىی کشیدو

 :با محن پرحرصی کُ سعی برکنترل ِمّو صداش ىی کرد گفت

 عيُ چرا اصرار دارٌ تّ ىَيّنی باشی؟- 

ُ ٍای بی فکر تاج امينّک بّد. ناخّدآگاٌ ابرٍِاو تّ ًٍ رفت . ٍرچی ىی کشیدو از نقش
ً ٍاش با گالیُ ِ محنی کُ بیشتر از اعصاب ِ  بدِن خجامت چند محظُ پیش، تّ چش

ٌ ای گفتً  :بی حّصنگیً بّد بُ طّر زنند

 !بُ ىن چُ، برِ ازخّدش بپرس- 

ً ٍاش کيی گرد شد، بعد با ىکحی تّ صّرتً کُ کياکان با اخً ِ طنبکار  ىتعجب چش
 .چشً ریز کردٌ پرسید. نگاٍش ىی کردو آٍانی گفت ِ کيی فاصنُ گرفت

ٌ ت چی-   اینً از تاج امينّک بپرسً؟! مب باد کرد

ٌ و فرِ رفتً ِ با مب ٍای آِیزان خیرٌ بَش مب زدو  .دِبارٌ تّ پّست رنجیدٌ ِ افسرد
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 !کار ٍنياست- 

ٌ و  اگر این ٍنيای بیچارٌ نبّد، ٍیچ تّجیَی برای این مب ٍای کتک خّردٌ ِ خّن ىرد
 .نداشتً

ُ تّ نيی کنً-   !خّبُ کُ بدِنی اگر بفَيً چیزی رِ ازو پنَان کردی دیگُ ىالحظ

 .چیزی برای پنَان کردن ندارو- 

 !دِستت حتيا ىی دِنُ چرا درِغ ىیگی- 

ٌ ای بّ ىی برد چُ غنطی کردو، زندٌ زندٌ . عاطفُ خّد شکنجُ بّد. رنگً پرید اگر ذر
 .آتیشً ىی زد

 !نُ چُ درِغی گفتً- 

انگار فَيید چند دقیقُ دیگُ اداىُ بدٌ زیر گریُ ىی زنً ِ بُ . عجب کش دار بدتری گفت
 .دست ِ پاش ىیفتً تا چیزی بُ عاطفُ نگُ

 :مب ٍاش رِ ىحکً بُ ًٍ فشار داد ِ با کالفگی گفت

 ىن نباید بفَيً این چشيای ىعصّو چرا این قدر پرغصُ شدٌ؟- 

ٌ ی بُ دِر از . تّ دمً پّزخند زدو! ىعصّو چند شب پیش خبر نداشت چُ عشّ
 .ىعصّىیتی داشتً

 :تاجیرگذار ِ نگران تر اداىُ داد

ٍر زىانی کُ بگی ىن ...ىی تّنً کاراتّ انجاو بدو...ىن ٍنّز سرحرفً ٍستً ىَرِ- 
ٌ و  .آىاد

 :دستً رِ از بین دست ٍاش بیرِن آِردو ِ زىزىُ کردو
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 ...ىنً رِی حرفً ٍستً؛ ِمی- 

 :آراو سر باال آِردو ِ با مب ٍای مرزانً گفتً

ُ چیز تيّو شد-   .ٍي

 ىنظّرت چیُ؟- 

ٌ ی  ٍاج ِ ِاجش،  با اشک ٍایی کُ دیگُ از کنترمً خارج شدٌ بّد، با ىکحی رِ چَر
ُ ٍا در ٍيین حین، بین سرِکنُ زدن با . چرخیدو ِ بی جّاب پا تند کردو بُ طرف پن

ٌ و، دیدن ىستخدو ٍایی کُ برای تيیز کردن عيارت اِىدٌ بّدن  حس ٍای سرکّب شد
 .ىن دیگُ اِن گنبرگ قبه نيی شدو. حامً رِ بدتر ِ سرعتً رِ بیشتر کرد

*** 

ُ ای بارٍا ِ  ُ ای از کنبُ جيع شدٌ، خیرٌ بُ نقط چند ساعت گذشتُ بّد کُ ىات گّش
 .ٍنّز بّی عطرش تّ کنبُ بّد. بارٍا اِن شب رِ ىرِر کردو

دیگُ . آخر با کرختی برای انجاو آخرین تصيیيی کُ باید از اِل ىی گرفتً بنند شدو
ٌ ای تا رِز ىَيانی کُ دِ رِز دیگُ . ىّندنً این جا جایز نبّد نيی تّنستً بُ اىید یا ىعجز

ىطيئن بّدو نتّنستُ . اگر ىی خّاست حتيًا بِعد چَار رِز خبرو ىی کرد. بّد صبر کنً
 .از اِل ًٍ احساسً نابّدو کردٌ بّد. دست از ٍيُ چیز بکشُ ِ ىن رِ انتخاب کنُ

ُ و رِ از زیر تخت بیرِن کشیدو ِ چند تکُ مباسی کُ بیرِن بّد رِ تا  ٍيان چيدان کَن
بعِد جيع کردن کنی ِسایه ٍاو، با کيی خّدخّری زیاد ِ دل بُ . زدٌ داخنش گذاشتً

، «دستگاٌ ىّرد نظر خاىّش ىی باشد»دریا زدن، قبه از شنیدن اِن صدای گّش خراش 
این بار برای تایپ رِی صفحُ گّشی قدیيیً بی ارادٌ دست بنند کردو ِ رِی اسيش 

 .زدو
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 !خّبُ کُ قبه از رفتنً عطرتّ پیشً جا گذاشتی- 

تازٌ ِقتی کُ سند شد از پیاىی کُ دادو پشیيان شدو؛ اىا ىی دِنستً گّشیش خاىّشُ 
ً ٍاش نيی افتُ  .ِ دیگُ ٍیچ ِقت چشيً بُ چش

ناخّداگاٌ اشک ریختً برای دمی کُ عشق براش شگّن نداشت ِ این کنبُ ًٍ ىنحّس 
ُ طّر ىی تّنستً فراىّش کنً. خاطراتً شد  .بّدنش برای ىن پر از ىَر بّد، چ

ُ چیز تياو ىی شد ِ آفتاب زدٌ چيدانً رِ برداشتُ، راٍی ىی شدو برای دل ىن . فردا ٍي
 .عشق، سرانجاىش بیراٍُ ِ پشیيانی بّد

ىی تّنستً از شنّغی عيارت استفادٌ کنً ِ پشت یکی از ىاشین خدىتکار ٍا پنَان 
ُ ٍای دنیا ...گیر ًٍ بیفتً بُ درک. بشً دیگُ ٍیچ فرقی نيی کرد، بدِن اِ تياو عقرب

 .ىتّقف ىی شد

*** 

ُ ای طّل کشید تا ىغزو ری استارت. صدای آالراو گّشیً بنند شد بشُ ِ  (Restart)جانی
ُ چیز رِ بُ خاطر بیارٌ کش ِ قّسی بُ بدنً دادو تا زِدتر بتّنً از تخت سردو کندٌ . ٍي

 !بشً

ٌ ی بنند باالیی چشً بستُ چرخیدو ىابین صدای کش دار . بُ پَنّی چپ، با خيیاز
 .قشنگً، چشً باز کردو کُ از دیدن دِ چشً خندان جیغی تّاو با ِحشت کشیدو

ً خیز شدو تا ىشتی ! دیگُ کاىالً ٍّشیار شدو خشيً قاطی شّک ِ تعجبً شد؛ نی
ُ ش کنً صّرتً قرىز شدٌ، با ٍيان صدای گرفتُ اِل صبح، خرناسی کشیدٌ بُ . حّام
 .جانش پریدو
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ٌ ش گرفتُ بّد؛ اىا با ٍیس آراىی کُ فقط ىحض حرص بیشتر ىن بّد، ىشت ٍاو  خند
دست ِ پا ىی زدو ِ جیغ . رِ رِی ٍّا ىی گرفت ِ بُ زِر دِبارٌ ىن رِ کنارش جا  داد

بی تّجُ بُ . این ىابین سعی ىی کرد یک دستی ىَارو کنُ. ىی کشیدو تا رٍاو کنُ
ٌ ش بُ آنی بدِن  دستش چنگ زدو تا بنند بشً کُ با آخ تقریبًا بنند ِ صّرت جيع شد

ٌ ش کُ کيی از ىچ باالتر . حرکت کنارش آراو گرفتً ٌ ی دست باندپپچی شد نگران خیر
 .بستُ بّد شدو

ٌ ش یا ٍرگریُ ِ زاری کُ در حقش کردٌ  تياو ناراحتی ِ خشيً از غیب شدن یک بار
ُ ش کُ از درد جيع کردٌ . بّدو رِ فراىّش کردو با احتیاط دستش رِ از بین دست دیگ

 .بّد، بیرِن کشیدو ِ بین دست ٍای کّچک خّدو گرفتً

 :دمّاپس پرسیدو

 دستت چی شدٌ؟- 

ٌ ٍایی کُ برای تياو آراىشت کافی بّد. مبخند زد یک طرفُ خیرٌ نگاًٍ . از ٍيان مبخند
 .کرد؛ انگار فَيید بُ آنی ٍيُ چیز رِ از یاد بردو ِ ىجنّن تر از آنً

ُ ٍای زیگزاگی رِی انگشت ٍاش . آٍستُ ِ با احتیاط باند رِ تا نیيُ باز کردو بخی
 .ٍینی کشیدو! جای بریدگی بّد. خّردٌ بّد ِ پّستش ىنتَب شدٌ بّد

 با چی زدی خّدتّ ناقص کردی؟- 

ً ٍایی کُ تیرٌ ِ پر ىحبت شدٌ بّد؛ شاید ًٍ ىتعجب از این نگرانی،  در سکّت با چش
ً ٍاش خیرٌ شدو. نگاًٍ ىی کرد بعِد چند رِز دمتنگی ِ بی قراری دستش رِ بُ . بُ چش
ُ و فشردو ُ ی باریدن داشتن. سین اعتراف سختی بّد؛ . اشک ٍای بی ىّقع ِ سيجً بَان

ُ قدر دِستش دارو  .اىا ٍيان محظُ فَيیدو چ
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 .اشک ٍاو رِ با نّک انگشت ساميش پاک کرد

ٌ ست، چرا امکی شنّغش ىی کنی؟! ٍی گنی بچُ شدی-   فقط یُ زخً ساد

شّقی ناب در نی نِی . محنش پرىَر بّد. با مذت ِ خّشحامی بُ اشک ٍاو خیرٌ شد
ً ٍاش ىّج ىی زد  .نگرانی ِ ىحبتً رِ دِست داشت. چش

ُ ش تنگ شدٌ بّد؛ اىا یک تّضیح بُ ىن بدٍکار بّد ُ قدر دمً ِاس دىاغً رِ باال ! چ
 :جدی اشک ٍاو رِ پاک کردٌ گفتً. کشیدو

 چرا اِىدی؟- 

ُ ای رِ 180بعِد این ىحبت ٍای امکی ِ اشک ریختن، اصال تّقع چنین تغییر درج
ً ٍای ىتعجبش فریاد ىی زد . نداشت ُ ست»چش  !«این دختردیّان

ُ ش پرت کردو ُ ی سین  .اخً کردٌ، دستش رِ بُ سيت قفس

صبحش بُ قدری تب داشتً کُ تا چند ساعت فکر ...تّ ىنّ با اِن حال گذاشتی رفتی- 
 ...بُ خاطر پیاو! االن اِىدی...ىی کردو خّاب دیدو

ٌ و ىاند ٌِ دسِت کشیدٌ شد بُ پنک بر ًٍ زدنی تّ آغّشش پرت شدو ِ از . حرفً نیيُ را
 .نطفُ خفُ شدو

 !ىگُ ىن ىی ذاشتً بری- 

 :بینیش رِ بین ىٍّاو برد ِ با نفس عيیقی طّری کُ سخت شنیدو زىزىُ کرد

ُ ت تنگ شدٌ بّد خانً کّچّمّ-   .دمً ِاس

 .مبخند زدو

 .نیً ساعت پیش پیاىتّ خّندو، ٍر جّر شدٌ خّدىّ رسّندو تا نذارو بری- 
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ُ جا شدن تّ آغّشش، با خیال راحت چشً بستً ىن ًٍ بعِد چند رِز نفس . با کيی جاب
 .عيیقی کشیدو

 .محنً کيی مّس ِ پرگالیُ شد

 .رفتن بَتر از بّدن ِ نداشتنت بّد...فکر ىی کردو فراىّش شدو- 

 .آٍی کشید

 .این چند رِز ىی خّاستً فرصتی بُ خّدىّن بدو تا ٍيّ پیدا کنیً- 

 !ِاسُ ٍيین گذاشتی رفتی- 

 .نيی تّنستً پیشت بيّنً- 

باید از رفتارٍای ضد ِ نقیضش حدس . حاال ىن بّدو کُ با بغضی آٌ کشیدو
 !ٍنّز ًٍ با خّدش درگیر بّد...ىی زدو

 بُ نتیجُ ًٍ رسیدی؟- 

ً تر کرد صداش . سرش رِ تّ گّدی گردنً فرِ برد ِ حصار دست ٍاش رِ بُ دِرو ىحک
ُ تر شد  .خفُ ِ گرفت

 .ِمی ىی خّاو داشتُ باشيت...نيی تّنً پا رِ خینی چیزا بذارو...نيی تّنً فراىّش کنً- 

ُ ی یک مب زدنی ىبًَ ِ گیج زىزىُ کردو. سرو رِ کيی عقب کشیدو  :بُ فاصن

 !چیّ نيی تّنی فراىّش کنی؟-

ً ٍاش رِ با درد بست تا ىن رِ بی جّاب بذارٌ فکش دِبارٌ در حال ىنقبض شدن . چش
درحامی کُ از نگرانی ِ حسی کُ بُ این فراىّشی داشتً خّدو ًٍ عصبی بّدو؛ ِمی . بّد

 :با تردید پرسیدو
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 !این کُ تیيّرخان بفَيُ؟ این قدر بَش ِفاداری؟- 

ٌ ای ىّج ىی زد باز کرد ً ٍاش رِ کُ حاال تُ نگاٍش خند با نّک انگشت . با ىکحی چش
 :بُ سرو زد ِ با محن شّخی گفت

 !کَکشان این یکی رِ آکبند نذاشتُ ! خّبُ کُ خّدت حدس ىی زنی- 

ٌ ی بیشترش شد کف ! ىن رِ ىسخرٌ ىی کرد. چشيی تّ حدقُ چرخّندو کُ باعخ خند
ُ ش فشردو تا رٍاو کنُ؛ اىا جدی شدٌ ىحکً گرفت ِ با  ٍر دِ دستً رِ بُ رِی سین

 :اخيی گفت

اِىدو باٍات جدی صحبت کنً بدِن این کُ بخّای از اِن احساسات ىزخرفت - 
 .استفادٌ کنی

ُ ش چیزی بگً ُ ًٍ فشار داد تا ىن بُ تایید جين ُ ای خیرٌ، مب ٍاش رِ ىحکً ب . جانی
ىن ًٍ ىتعجب از این تغییر ِ حرف ىَيش کُ عجیب تُ دمً رِ خامی کرد ِ دِست 

 !احساسات ىن ىزخرف نبّد...نداشتً بشنّو، سری تکان دادو

ٍيین کُ دست ٍاش از دِر کيرو باز شد ِ فقط کناِر ًٍ بُ پَنّ دراز کشیدیً، کنجکاِ ِ 
 .ىضطرب گّش شدو

ً ٍاو گفت  :با دو ِ بازو از تُ دمی، دستی بُ صّرتش کشید ِ خیرٌ بُ چش

ىی خّاو بَت فرصت بدو تا خّدتّ از بند این زندگی با اتفاقات بعدش نجات بدی - 
 ...یا

 .سّامی مب زدو« یایی»سرو رِ بُ دِ طرف تکان دادو ِ . سکّتش طّالنی شد

ُ ای  ُ ی چند دقیق ٍيچنان خیرٌ بًَ با خّدش کننجار ىی رفت تا اداىُ بدٌ؛ آخر با ِقف
 :پّفی کشید ِ گفت
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 .یا برای ٍيیشُ ىنّ انتخاب کنی- 

... - 

بُ ...ىی خّاو فقط بُ زندگی خّدت فکر کنی...برگرد بُ یُ ىاٌ قبه بعد تصيیً بگیر- 
ُ چیز؛ اگر رفتی، بدِن تیيّری ٍيیشُ ٍست تا دنبامت بگردٌ ِ خینی زِد پیداتً  ٍي

ُ چیزِ فراىّش کردٌ ِ فقط بُ فکر انتقاو از تّئُ!...ىی کنُ اگرو ىّندی ...تیيّری کُ ٍي
 !باید ًٍ ىنّ کنارت داشتُ باشی ًٍ تیيّرخانّ

ُ ٍاش فکر . ىتّجُ حرف ٍاش نيی شدو فقط با برداشتی کُ از قبه داشتً رِی جين
 .ىی کردو

 این فرصت ىربّط بُ چیزیُ کُ باید فراىّش کنی یا تعَدت بُ تیيّرخانُ؟- 

ً ٍاش درخشید مبخندی زد ِ با آسّدگی سری بُ . خیامش راحت شد از این گیرایی. چش
 .گفت« ٍردِیی»تایید تکان داد ِ 

 ...پس تّ ىی خّای کنارت باشً تا فراىّش کنی یا- 

 !یا کنار بیای با خینی چیزایی کُ حتی نيی تّنی فکرشً بکنی- 

 .ىن آدو نیيُ راٌ نیستً- 

ُ ای طّری بًَ نگاٌ کرد کُ حسرت ِ اىید حرف . این رِ با شجاعت ِ ىطيئن گفتً محظ
ٌ ش بّد ً ٍای تیر  .اِل چش

 :با حرارت ِ محن گیرایی گفت

 اگر بخّاو برای ٍيیشُ عاشقی رِ یادو بدی حاضری از خّدت بگذری؟- 
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ً ٍای گرد شدٌ نگاٍش کردو...بُ گّش ٍاو شک داشتً! از خّدو بگذرو تقریبًا . با چش
ٌ ای رِ . قنبً درحال بیَّش شدن بّد ُ ی طالیی ساد دست بُ جیب شنّارش برد ِ حنق

 !بدِن ٍیچ جعبُ یا تک نگینی...بیرِن آِرد

 .دستً رِ گرفت ِ ىیان دستش فشرد. نفس عيیقی کشید

 .طرف آشناست کارىّنّ سریع راٌ ىیندازٌ. اىرِز ِقت ىحضر گرفتً- 

 .تّقع نداشتً این طّری ىطرح بشُ. ىضطرب شرِع بُ کندن پّست مبً کردو

ُ ای رِی پیشانیً زد ِ عقب کشید . خیرٌ بُ مب ٍاو کُ بُ شدت ىی سّخت، بـ ـّس
آٍستُ حنقُ رِ . دست از کندن پّست مبً کشیدو ِ ىات کارش شدو. نفسً حبس شد

ٌ ی آتش بّد ِ . جا داد (انگشت حنقُ)داخه انگشت چَارو دستً  دست ٍاش کّر
 .دست ٍای سرد ىن رِ ىحکً ىی فشرد

 ...نيی خّاو ٍیچ اجباری باشُ کُ بعدًا ىتًَ بشً گّمت زدو یا...ىی خّاو فکراتّ بکنی- 

 .بُ ِضّح حرفش رِ خّرد

 .برای خّدو کنج این مّنُ...ىی خّاو داشتُ باشيت گنی- 

ً ٍاش ِ حنقُ بُ چرخش  ناباِرانُ از نفسی کُ از ٍیجان کً آِردٌ بّد، نگاًٍ بین چش
 .دست رِ دستً گذاشت. دراِىد

قّل بدٌ اگر انتخابت ىن بّدو، خانّادٌ یا ٍر چیزی کُ بعدًا فَيیدی، ىانع عشقت - 
 .ىی خّاو ٍرچیزی رِ تحيه کنی...نيی خّاو ازو فرار کنی یا کً بیاری...نشُ

عاشق دِ . زیاد غرق خیال بّدو. تشّیش ِ نگرانیش رِ بُ حساب انتخابً گذاشتً
ً ٍای بَت زدٌ ِ چراغّنی، خندیدو ِ سری  چشً جادِیش، بی خیاِل ٍيُ چیز، با چش

 .بُ تایید تکان دادو
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ً ٍاش مبخند زدن ُ ی کّتاٍی رِ مب ٍاو نشّند ِ از تخت بیرِن رفت. چش  .بـ ـّس

پیراٍن آبی کاربنی با شنّار . زانٍّاو رِ بغه زدو ِ نگاٍش کردو. ىن ًٍ بنند شدو
کت ِ شنّار ىشکی ِ پیراٍن سفیِد کاِرداری ًٍ رِی ىیز . جین آبی پّشیدٌ بّد

ُ ٍای . گذاشتُ بّد با طيانینُ ِ با بدجنسی خیرٌ بُ ىن شد ِ شرِع بُ باز کردن دکي
 .پیراٍنش کرد تا مباس ٍاش رِ تعّیض کنُ

بعد از اِن شب ِ ىحرىیتی کُ بینيّن بّد گيان ىی کردو پررِ شدو ِ نسبت بَش 
ٌ ی بدنش، صّرتً از خجامت سرخ ِ  خجامتی ندارو؛ اىا حاال با دیدن عضالت ِرزید

ٌ و رِ حس ىی کردو ُ ی آنچنانی با ًٍ نداشتیً کُ . ىنقبض شدن دل ِ رِد ٍر چند رابط
نیتش ٍرچی کُ بّد، ىنتظر ِاکنش یا ! بُ این صّرت قصد ىحک زدن ىن رِ داشت

ٍرچُ بّد ترجیح دادو سکّت ! شاید ًٍ قصد اذیت کردنً رِ داشت. اعتراض ىن بّد
 .کنً

پیراٍنش رِ کاىه . تياو ىدت آٍستُ ِ اتّىاتیک ِار خیرٌ بُ ىن کارش رِ انجاو ىی داد
سرو رِ پایین گرفتً ِ حّاس پرتً رِ بُ بازی با . درآِرد ِ رِی تخت ىرتب پَن کرد

ُ و دادو  :با مرزش صدایی کُ تيسخرش رِ حس ىی کردو گفتً. حنق

 پس بُ باجی ِ فریبا برای اىرِز عصر ىیگی؟- 

 !این راٍیُ کُ ىنّ تّ باید انتخاب کنیً- 

ٌ ی کّتاٍی ! صداش بی نَایت سرد ِ جدی بّد...شّخی نداشت! عقد ىخفی تک خند
 .عصبی شدو...کردو ِ بی پرِا سرو رِ بنند کردو

 !ىی خّای ىنّ ىخفی عقد کنی- 

 !بدِن این کُ نگاًٍ کنُ. نیشخند زد
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ُ ی ًٍ بشیً-  تّ اینّ ! ىی خّای تا زىانی کُ شرایطشّ پیدا کردیً تند تند صیغ
 ىی خّای؟

 .صداو ناخّداگاٌ بنند شد

 ...ىنً ىی خّا...فقط دِست ندارو کسی ندِنُ...نُ ىعنّىُ کُ نُ- 

ٌ ای ىیان سکّتً گفت. ساکت شدو. با کالفگی آشکاری دستش رِ بنند کرد  :با محن ىرد

ُ چیزِ بفَين بَترٌ-   .نيی خّاو کسی ىانعً، بشُ یک دفعُ ببیننت ِ ٍي

 بعد از عقد بَشّن ىیگی؟- 

 ...بعد از ىَيّنی- 

 .ىکحی کردٌ اخً کرد

ُ ی تاج امينّکً ...یُ ىَيّنی خانّادگی، نيی خّاو کسی غش ِ ضعف کنُ-  نگران نقش
 .نباش، اِنً حنش ىی کنً

انُ  از محن ِ صّرت جيعش با گفتن غش ِ ضعف بُ ىرز قَقَُ زدن رسیدو؛ اىا ىصرا
 .خّدو رِ جدی ِ قاطع گرفتً

 ىی خّای ٍيُ چیزِ بگی؟ این کُ ىن گنبرگً ِ با تّ ازدِاج کردو؟- 

 ...درستُ- 

 ِ اگر قبّل نکنً چی؟- 

. معنتی با مبخنِد ىحّی شنّارش رِ ًٍ درآِرد ِ رِی تخت ىقابه پاٍاو گذاشت
بعد از حسابی سرخ ِ . خّنسرد سراغ پیراٍن ِ شنّار دِىی رفت تا از کاِر بیرِن بکشُ

ٌ ای نبّد تا از نگاٍش چشً بگیرو با پّزخندی گفت  :سفید کردن ىن کُ دیگُ چار
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 !االن کُ عقد ىحضریُ...اِن ىّقع کُ قبنت گفتی یعنی قبّل کردی- 

ُ ٍای پیراٍنش رِ ىی بست ىستقیً سرد ِ . پیراٍنش رِ پّشید ٍيین طّر کُ دکي
 :خّنسرد گفت

اگر یکيً بُ اِن ...خّدتً ىی دِنی اِن شب بیشتر از یُ ىحرىیت سادٌ پیش رفتیً- 
 .شب فکر کنی ىی تّنی تصيیً بگیری

پّزخند معنتیش رِ دِبارٌ تکرار کرد ِ در کيال آراىش ٍيزىان شرِع بُ پّشیدن 
 .شنّارش کرد بدِن این کُ چشً ازو بردارٌ

بعد از رفتن ىن . تّ اِن قدر دختِر بازی نیستی کُ بتّنی خینی راحت ىنّ فراىّش کنی- 
ُ دار شدن احساست بَت دست  ُ دار شدن پاکیت یا مک عذاب ِجدان برای خدش

ٌ ت ِ دِرِی ىن فکر ...ىیدٌ حاضرو باٍات شرط ببندو این چند رِزٌ ًٍ بُ شکست دِبار
ً یتّنی اِن شبّ فراىّش کنی!...ىی کردی ًٍ بُ عذاب ِجدانت دِست داشتنتّ ... ن

حتی ...با چند بـ ـّسُ خینی راحت عشقت بُ ىن ىعنّو ىیشُ... نيی تّنی ىخفی کنی
اگر بتّنی با خّدت کنار بیای ِ ازدِاج با کسی غیر از ىن داشتُ باشی، ٍیچ ِقت 

 .نيی تّنی فراىّشً کنی؛ چّن تّ پاکی ِ نيی تّنی عذاب ِجدان نداشتُ باشی

 .سراغ کيربندش رفت

ُ ای ازدِاج کنی؛ چّن ىن نيی ذارو-  باید تا آخر گنبرگ ىقدس ! اِنً ىحامُ با کس دیگ
 .بيّنی یا با ىن ازدِاج کنی

حاال فَيیدٌ بّدو چرا یک دفعُ . نفسً گرفت، حتی دیگُ نيی تّنستً ِاکنشی نشان بدو
اِن ىن رِ بُ خّبی . غیبش زدٌ بّد، ىی خّاست ىن رِ با احساساتً درگیر کنُ

ىی دِنست ىن ٍیچ ِقت نيی تّنً اِن احساس ٍای آتشین ردِبدل شدٌ . ىی شناخت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  821  

! عشقی بدِن ٍیچ چرتکُ انداختنی. ىن فقط یک عشق کّر داشتً. رِ فراىّش کنً
 !برعکِس اِن کُ ٍيیشُ درحال حساب ِ کتاب بّد

 :با بغضی کُ از حقایق کّبیدٌ شدٌ بًَ دست دادٌ بّد، بدِن مرزش صدایی گفتً

 کی ىی تّنُ جنّىّ بگیرٌ؟...کاری کُ از اِل قرار بّد بکنً...ىی تّنً برو- 

ُ ی اِل پیراٍن سفیدش رِ بست ِ با نگاٍی . مب ٍاش بُ خط ىنحنی تبدیه شد دکي
ُ ی دِبند انگشت بُ سيتً خً . پرنفّذ، آٍستُ بُ طرفً قدو برداشت از کير با فاصن

ً دارو، جدی گفت. شد ٌ ی اخ  :ىقابه چَر

 .ىن نيی ذارو بری- 

 .پّزخند صداداری زدو

 !اىا خّدت گفتی ىی تّنً انتخاب کنً- 

گفتً اِن ىّقع تیيّرخان ىیفتُ دنبامت؛ بدِن این کُ ! خّب نشنیدی خانً کَکشان- 
 !فرزادی باشُ

ُ دار چندشً شد بُ تيسخر . نيی دِنً چرا از بردن فاىینً با پیشّند خانً، اِن ًٍ طعن
 .چشيی تّ کاسُ چرخّندو

ُ ست آقای سعیدی-  داری تَدیدو ىی کنی کُ اِل ِ آخر جاو !...این خینی سخاِتيندان
 ...این خینی عاد!...این جاست

ُ ای ىیان سّامً، فکً رِ ىیان انگشت ٍای بنندش گرفت ِ . سرش رِ جنّ کشید بُ محظ
ُ ٍاش چنگ . آخً دراِىد، حتی نيی تّنستً سرو رِ عقب بکشً. ىحکً فشرد بُ شان

ُ ای کُ بُ . زدو تا عقب بکشُ؛ اىا ىحه سنگ بّد خّب کُ جیغ ِ اشکً رِ درآِرد؛ چان
 .گزگز افتادٌ بّد رِ با بی رحيی ِل کرد
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 !ىن تازٌ تّ رِ پیدا کردو، نيی ذارو جایی بری- 

ٌ ی چشيی بُ مبً کرد  .اشار

 .اینً یادت باشُ تّ ىال ىنی- 

ً ٍاو اشکی ِ قرىز شدٌ، صّرت جيع کردٌ بّدو، این حرفش رِ  حینی کُ از درد، چش
قنبً کُ بُ دِر از . قندی بّد کُ درحال آب شدن بّد. رِی ىحبت بی حدش گذاشتً

اِن »احساسً کُ بی خیال تکرار ىی کرد . خجامتی نبض گرفتُ رِی دِِر تند ىی رقصید
شٍّرتُ ِ از االن ىی دِنی قرارٌ چُ انتخابی داشتُ باشی؛ پس حرف ٍای اضافُ ِ ناز 

 .فقط ىغزو بّد کُ تردید داشت! «بی خّد نکن کُ فرزاد اٍه ناز کشیدن نیست

 :این بار در حال پّشیدن کتش خّنسرد گفت. جدی ایستاد

ُ ی انتخابیت ىن باشً-  در برابر ...ىی تّنً بَتر ازت ىراقبت کنً...بَترٌ گزین
 ...قارداش یا...ٍيُ

 !تیيّرخان- 

ٌ ش کُ زیادی از حد پرقدرت ِ نایس شدٌ بّد  حاال ىی تّنستً بُ سرتاپای تکيیه شد
ُ ی دست ِ ! خیرٌ بشً ِ افتخار کنً دارىش تّ ًٍِ خیامیً یا ٍيان رِیای دختران
نفسش رِ پرصدا فّت کرد تا بُ . «این ىرد ىال ىنُ»پاگیرو، پراحساس زىزىُ کردو 

خّدو بیاو، کُ امحق ًٍ خّب ىچ ىی گرفت ِ صدا کنفت ىی کرد؛ حتيًا بُ خّدش 
 !ىی گفت نُ بُ اِن چشً دزدیدن ِ سرخ ِ سفید شدنش، نُ بُ این خیرٌ شدن

تّ خّدت ...آخرشً این جاست...ٍيّن شبً بَت گفتً انتخاب ىن یعنی تا آخرش- 
 .قبّل کردی
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ً ٍاش دادو تا تّ ٍپرِت یا تحسینی غرق نشً با . دِبارٌ، دِبارٌ فقط نگاًٍ رِ بُ چش
 .محن ىحتاطی پرسیدو

 نگفتی اگر قبّل نکنً چی ىیشُ؟- 

ُ قدر عصبیش ىی کنُ؛ اىا خینی راحت . ىکحی کرد ىتّجُ شدٌ بّدو تکرار این جينُ چ
 .ابرِیی باال انداخت! ىی تّنست احساسش رِ پنَان کنُ

 !اِن ِقت خینی زِدتر ٍيُ چیز بُ ًٍ ىی ریزٌ- 

 !محنش بّی تَدید گرفت...خدای ىن

 ِ انتخاب تّ ىیشُ حيایت تّ؟- 

ُ ی کتش گذاشتُ، از  گّشیش کُ بُ نظر جدید ىی اِىد رِ از رِی ىیز برداشت ِ گّش
ً رخ چپ چپی نگاًٍ کرد  .فَيید دستش انداختً...نی

ُ و رفت ىی تّنً در این ىّرد حرفی بزنً-   .ٍر ىّقع اسيت تّ شناسناى

 ِ تّ ًٍ ىی خّای ىن با آدىی بُ این ىرىّزی ازدِاج کنً؟- 

ُ آىیز بّد ً ٍاش رِ رِی ًٍ فشار داد ِ با باز کردنش مبخند . محنً کاىال کنای ُ ای چش جانی
 .ىرىّزی رِی مب ٍاش نشست

 !ىی تّنی از اعتيادی کُ بًَ داری استفادٌ کنی- 

ُ ٍای خّدو استفادٌ کرد...معنتی ٌ و گرفتُ بّد ًٍ گریُ. باز از گفت . از این پررِئی ًٍ خند
 .فقط نگاٍش کردو

ٌ و شد. کالٍش رِ گذاشت  .اِن ًٍ خیر

ُ ی اصنیت کجاست؟...گّاٍی فّت کَکشانّ خّدو ىی گیرو-   فقط شناسناى
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شاید ًٍ ىطيئن بّد اِل ِ آخر با ! طّری صحبت ىی کرد کُ ىطيئن از قبّل ىن بّد
ُ چیز رِ بُ شّخی ِ خندٌ گرفتُ ! دست ِ پای بستُ عقدو ىی کنُ خب ىن ًٍ ٍي

 :سرو رِ تکان دادٌ گفتً. ِگرنُ ٍيان محظُ پا بُ فرار ىی ذاشتً...بّدو

 .پیش پارساست- 

 .قبه از دیدن اخً ِ َتخيش، سریع ِ ٍّل زدٌ اضافُ کردو

 .رئیس آىّزشگاٍی کُ کار ىی کردو- 

ُ ی آن  خّشش نیّىد از این کُ دست پارسا سپردٌ بّدو؛ ٍر چند خبر ًٍ نداشت ٍي
ُ ی اصنی ِصیت ناىُ ِ از ...سند زىین ٍا. چیزی کُ دنبامش بّد دست پارساست نسخ

ً تر پاسپّرت ىن  !ٍيُ ىَ

بعِد عقد پای پارسا برای »طّری بًَ اخً کرد ِ آٍانی گفت کُ کاىالً اعالو ىی کرد 
 !«ٍيیشُ تّ زندگیً بریدٌ ىیشُ

قبه از این کُ از در خارج بشُ، یک طرفُ با ژستی کُ درحال پس . بُ طرف در رفت
ُ ی کالٍش سرش رِ پایین گرفت. افتادن بّدو ایستاد مبخنِد کجی زد ِ با . با گرفتن مب

ً ٍاش گفت  :برقی تّ چش

ُ ت ىی فرستً خانً گنبرگ کَکشان؛ اىیدِارو تصيیً درستی بگیری-   !آدرسّ ِاس

بُ پیراٍن رِی تخت چنگ زدو ِ بُ . رفت ِ خینی زِد ىن رِ بُ سقّط نزدیک کرد
ُ چیز . بینیً نزدیک کردٌ نفسی گرفتً اگر بی خبر کسی ِارد کنبُ ىی شد، ىتّجُ ٍي

مبخند . ىی شد؛ شاید با دیدن این پیراٍن ِ شنّار فکر ٍای بدتری ًٍ بُ سرش ىی زد
ىی تّنستً دست بکشً از آدىی کُ این قدر بًَ نزدیک شدٌ بّد؟ آدىی کُ راحت . زدو
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با این درگیریش ِ حس گنگش چی کار ...پیراٍنش بین دست ٍاو بّد؟ آٍی کشیدو
 .ىی کردو؟ باید بیشتر فکر ىی کردو؛ شاید ًٍ یک بار برای ٍيیشُ باید ریسک ىی کردو

*** 

ُ ای رِ ...ىی خّاو برای یک بار ًٍ شدٌ بچگی کنً-  حس نّجِّنای پّنزدٌ شّنزدٌ سام
دارو کُ ىی دِنن کارشّن اشتباٍُ؛ ِمی برای جابت کردن بزرگی خّدشّن دست بُ 

 .ىنً ىی خّاو بجنگً برای اِنی کُ ىی خّاو...ٍرکاری ىی زنن

بذار حداقه تکنیف رفتنت ىشخص بشُ؛ یُ راٍی برای برگشتنت ...بذار چند ىاٌ دیگُ- 
ُ ی زحيتای پدرت حرِو بشُ... بذار  .نذار ٍي

 .یک پّزخند تنخ... پّزخند زدو

ىنّ با ...اِنً یُ بار از ترس ىنّ سپرد بُ آدىی کُ ىی دِنست دِستً ندارٌ! پدرو- 
یُ عير فاتحُ فرستاد بُ ...یُ عير ىحرِىً کرد از این کُ خّدو باشً...احساسً گّل زد

ُ ی خّنُ بُ آدىای اِن بیرِن داشتً  .ىنّ احساسی کُ گّش

ٍنّز ناراحت بّد؛ خینی سعی ىی کرد ىن رِ راضی کنُ؛ اىا ىن ...بُ سيتش چرخیدو
 .فکرٍاو رِ کردٌ بّدو

ىی خّاو پا بذارو ...حاال ىن فاتحُ ىی فرستً رِ ٍر چی تعَدٌ، ىی خّاو برو پی دمً- 
 .رِی ٍر چی قانّنُ

 .این تصيیيی نیست کُ بخّای خینی سریع رِش فکر کنی- 

ُ قدر سختُ یکی رِ بیش از حد دِست داشتُ باشی یکی کُ نیيی ...اِن نيی دِنست چ
از خاطرات خّشت رِ باٍاش گذرِندی؛ اگر ىی دِنست ٍیچ ِقت عشق ىن رِ عجّالنُ 

 .نيی خّند
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 .ىصيً بّدو...پافشاری کردو رِی احساسً

از چیزی کُ بًَ سپردٌ ...از تنَایی خستُ شدو!...اىا کسی ًٍ نيی تّنُ ىنصرفً کنُ- 
عشقش ىی تّنُ ىنّ برای ٍيیشُ از این برزخ ...ىی خّاو خّدو باشً...شدٌ خستُ شدو

 .خالص کنُ

 !ىی دِنً اِن قدری ًٍ ىطيئن نیستی کُ حتی بُ صيیيی ترین دِستتً نگفتی- 

 .پّزخند زد؛ اىا ىن بُ یاد پّزخند یکی کُ دمً رِ بردٌ بّد ازش رِ گرفتً

 !ٍنّزو شک داری- 

ٌ ی تصنعی کردو خینی ًٍ بیً . ىی ترسیدو...راست ىی گفت؛ ٍنّز ًٍ شک داشتً. خند
تُ دمً خامی ىی شد ِقتی بُ این فکر ىی کردو باجی ًٍ ىحه . داشتً؛ چّن تنَا بّدو

از ...ىی ترسیدو از نبّدنش...تَيینُ ىخامف باشُ ِ کسی کُ براش ىی ىردو رِ ازو بگیرٌ
ترس داشتً از زىانی کُ ...ىرِر خاطراتی کُ بدِن اِن تّ خنّت تنَاییً داشتُ باشً

ُ چیز  ٍيُ بفَين ىن گنبرگ ٍستً اِن ىّقع بی پناٌ باشً، ىی خّاستً برای ٍيیشُ ٍي
ُ ی این ترس ٍا بُ شیرینیش ىی ارزید؛ چّن  تياو بشُ، با تصيیً دمً؛ اىا ٍي

 .ىی خّاستً این بار خّدو باشً

ُ ش ىی سّخت. نگاٍی بَش انداختً ً ٍاش . از ٍیچی خبر نداشت. دمً ِاس چش
ىردىک ٍای ىشکی غيگینی داشت؛ اىا تّ دنیا فقط یک چشً ىشکی برای . ىشکی بّد

 .ىن جذاب بّد ِ از غيش ىاتً ىی گرفتً

 :گفتً

 .فقط ىی ترسً پشیيّنً کنُ- 

ُ قدر ىی شناسیش؟-  ُ قدر بَش اعتياد داری؟ چ  چ
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ٌ ی یُ عير ىی شناسدش-  ىنً ىیگً گّر بابای ...از نظر عقنً ٍیچی؛ اىا دمً بُ انداز
 .ٍرچی ىنطق

 .فَيید بُ آخر خط رسیدو...اتياو حجت آخر بّد

ِقتی دِر ِایيیستی بیرِن گّدِ ىی بینی خطای ...نباید بُ چشيای خّدتً اعتياد کنی- 
ِقتی اِن قدر ىیری ...ٍيُ چیزِ کّچیک ىی بینی ِ خینی آسّن بُ نظر ىیاد...دید دارٌ

ِقتی بُ سّزش افتاد، اِن ىّقع تازٌ عقنت ىیگُ با ...نزدیک تر از چشيات آب ىیاد
ُ چیز پاک شد، دیگُ نيی تّنی ببینی، ٍيُ چیزِ تار ...فاصنُ ببین ِقتی ًٍ کُ ٍي

ُ ی آخر باشی...ىی بینی چشً ِ دمت تار ببینُ، اِن . ِای بُ حامت کُ تّ از اِن دست
 .ىّقع دیگُ ٍیچ راٌ برگشتی برای خّدت نيی ذاری غیر سرپّش گذاشتن تا آخر عيرت

... - 

 ...اىیدِارو تّ از اِن دستُ نباشی- 

ُ چیزِ سرپّش گذاشتً؛ اىا حیف کُ در اِن  بّدو، ىن از ٍر سُ دستُ بّدو کُ آخر ٍي
ً کً بیرِن گّد بّدو کُ ...داغ بّدو؛ ىًَ نبّد...محظُ نفَيیدو ازو چی ىی خّاست ىن ک

این قدر بَش نزدیک شدو کُ عقنً ىی گفت فاصنُ بگیر؛ اىا دیگُ . بُ اِن نزدیک تر شدو
 !دیدو تار شدٌ بّد

پارسا ...کنی حرف زد تا ىتقاعدو کنُ. کنی رنگ بُ رنگ شد ِقتی این ٍا رِ بًَ ىی گفت
تا عصر از جاو جً ...چند ساعت طّل کشید فکر کنً. پسر شریف ِ بااخالقی بّد

آخر شال ِ کالٌ کردو تا برای یک بار ًٍ شدٌ . بُ ٍيُ چیز رسیدو، جز ٍیچی...نخّردو
 .ریسک کنً؛ بدِن ترسی؛ بدِن این کُ کسی ىانع بشُ

ُ قدر تّ زندگیً نقش دخترٍای جّاِن سرزندٌ رِ بازی کردٌ بّدو کُ بخّاو این بار  ىگر چ
 برای خاىی کردنً ىبارزٌ کنً؟
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ُ و رِ ىی خّاو، از . غرِب نزدٌ تّ آىّزشگاٌ ىقابه پارسا بّدو ِقتی بَش گفتً شناسناى
ُ زیرش رِ کُ خینی کً پیش . رنگ صّرتً پی بُ ٍيُ چیز برد ىی شناخت ىعنً سرب

بیشتر بشناسش؛ »فقط گفت ...نپرسید کیُ؟ نگفت نکن. ىی اِىد ازش چیزی رِ بخّاد
اىا انگار تياو ىنطق ىن دست در دست ًٍ دادٌ بّدن تا کج برو تا . «بیشتر اعتياد کن

 .بُ بیراٍُ برو

ناراحت بّد، بُ . «ىی خّاو کنارت باشً؛ ىحه برادر»ىن رِ تا دو ىحضر رسّند، گفت کُ 
چند بار در این فاصنُ کُ کنارش نشستُ بّدو . شدت افسردٌ بُ نظر ىی رسید

فقط آخر با کنی خجامت گفت . ىی خّاست چیزی بگُ کُ ٍر بار حرفش رِ ىی خّرد
 .«ارزش تّ بیشتر از ایناست، اشتباٌ نکن»

ُ گنی بُ دست  دِست داشتً ىحه خینی از دخترٍا مباس سفید بپّشً یا تاج گنی یا دست
ُ و بگیرٌ. بگیرو؛ اىا نداشتً ىانتّ بنند . مباسً سادٌ بّد. رِىً نيی شد بُ پارسا بگً ِاس

ُ ا ی بنندی با گه ٍای  ىشکی با جّراب شنّاری؛ کتّنی ٍای صّرتی ِ رِسری زىینُ سّرى
زیبا شدٌ بّدو؛ اىا برای اِمین بار از سادگی خّدو بدو . درشت صّرتی بُ سر داشتً

کيی دمبری کردن ...دمً کيی آرایش ىی خّاست. نیاز بُ سرخاب سفیداب داشتً. اِىد
 .ىی خّاست

ُ ی ىحقر ِ کّچکی بّد در یکی از ىحه ٍای بی ناو ِ نشانی کُ با کنی گشتن . دفترخّن
پیدا کردیً ِ این شد چَه ِ پنج دقیقُ تاخیر ىا؛ حتی پارسا ًٍ تعجب کردٌ بّد چرا 

گفتً حتيًا فرزاد ًٍ ىحه ...اىا ىن بند این جّر چیزٍا نبّدو!...این جا رِ انتخاب کردٌ
ُ ٍا نیست  .ىن تّ قیِد این برناى

بی قرار . ِقتی ِارد ىحضر شدیً فقط فرزاد ِ دِستش کُ چندباری دیدٌ بّدىش بّدن
ُ ای قدو برىی داشت ِ سیگاری دِد ىی کرد بیشتر از ىن . بّد، از اِن طرف بُ طرف دیگ

بّی عطرش تّ اتاق پخش شدٌ بّد؛ شاید بینی ىن دیگُ ٍیچ . بُ خّدش رسیدٌ بّد
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ُ ای با پیراٍن آبی کيرنگی . بّی گرو ِ تنخی رِ حس نيی کرد کت ِ شنّار جذب سّرى
ىحّ سیگار ِ اِن ژست معنتیش شدٌ بّدو کُ اٍستُ پارسا تّ گّشً . پّشیدٌ بّد

 :پچ پچ کرد

 !اینُ- 

 .شناختش، از نگرانیش، از بی قراری کُ داشت

احساس ىی کردو با زِىی کُ رِی فرزاد داشت در حال ىقایسُ . محنش حسرت داشت
 .کردن با خّدش بّد

. ٍنرىند بّد ِ تیپ ٍای ٍنری ًٍ ىی زد. پارسا جّانی الغر بّد ِ قد ىتّسطی داشت
ُ ای بُ تن داشت ُ ی خدا گشاد بّد. سّییشرت با تیشرت شنخت . شنّارش ًٍ کُ ٍيیش

با ىراو ِ با . ىٍّای بنند ِ ىجعدی داشت؛ اىا با کش ىخصّص بُ عقب ىدل دادٌ بّد
یک . ِضع ىامی باالیی نداشت؛ اىا دریایی از حيایت بّد. ىَربان بّد...ىعرفت بّد

جّانی کُ بی دریغ ِ برادرانُ ىحبت ىی کرد؛ ِمی ظاٍر فرزاد چیِز دیگری بّد کُ ىرد 
 .بّدنش رِ فریاد ىی زد

 :پّزخند زدٌ گفت

ُ ی ىارک دارش نشدٌ باشی-   .اىیدارو عاشق تیپ ِ قیاف

بُ ِاهلل کُ برای ىن غیر از اخالقی کُ ازش دیدٌ بّدو ىًَ نبّد؛ . ىًَ نبّد. سکّت کردو
ُ و ىی کرد ىن سرنّشتی بَتری  ُ ش شیفت شاید اگر ٍيین پارسا با شنّار زانّ انداخت

اخالق ِ ىردانگی کُ ٍر دختری آرزِش بّد رِ . ىن فقط اسیر خّدش شدٌ بّد. داشتً
 .ىن دیدٌ بّدو
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ُ ای آىادٌ با ٍيان ظاٍر رسيی ایستادٌ بّد، زِدتر ىتّجُ ىا شد با . دِستش کُ گّش
فرزاد گیج نگاٍش کرد کُ با چشً بُ سيت در . سر سالىی بُ ىن داد ِ آقایی گفت

 .اشارٌ کرد

بُ . نفسی از سر آسّدگی...ِقتی ىن رِ دید سیگارش رِ پرت کرد ِ نفس عيیقی کشید
ُ ش دست کشید ِ مبخند پراسترسی زد برای چند محظُ سرجاش ایستاد ِ نگاًٍ . چان

 .کرد

این بار . یک دفعُ با چند گاو بنند ىحکً قدو برداشت ِ بُ آغّشً کشید. مبخند زدو
ىحکً با تياو ِجّدش ىن رِ در برگرفتُ . آغّشش حسی اىن ِ ىطيئنی رِ بًَ امقا کرد

 .بّد

ُ و زد ِ آٍستُ گفت  :بینیش رِ بُ کناِر شقیق

 .چرا دیرکردی؟ گفتً نيیای- 

ُ خاطِر ٍيین انقباض بدنش ! این ترس ِ نگرانیش برای نیّىدن ىن بّد...خدای ىن ب
! خّشبختی غیر از این بّد؟! کً شد ِ حاال رینکس صدای کّبش قنبش رِ ىی شنیدو

ىن فقط ىتعنق . اشک ٍای از سر ذِقً رِی باریدن نداشتن؛ فقط مبخنِد از تُ دمی زدو
 .بُ این آغّش بّدو

 :عطرش رِ نفس کشیدو ِ با بدجنسی ِ بُ تالفی صبح گفتً

 .برای تنبیَت بد نبّد- 

ُ ٍای اطرافش بشُ ِ بُ . کيرو رِ فشرد ُ ای طّل کشید تا ىتّجُ حضّر غریب جانی
پارسا ًٍ با . دِستش کُ ىتعجب با ابرٍِای باال رفتُ نگاٍيّن ىی کرد. خّدش بیاد
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ٌ ىّن شدٌ بّد ً ٍای گرد شدٌ از این نزدیکِی بیش از حد، خیر گنّش رِ پرصدا . چش
 .بُ آراىی با جدیت ِ ژست پراخيش عقب کشید ِ کنارو ایستاد. صاف کرد

 .پارسا زِدتر سالو کرد

 .بدِن جّاب ِ با بی ىینی، خشک ِ بی رِح بُ سيت پارسا دست دراز کرد

 .ىينّن کُ گنی رسّندی- 

 .دمً برای پارسا کُ رنگش بُ شدت پرید سّخت! این یعنی زِد آشنا شّ ِ شرات کً

نگاٍی . پارسا سعی ىی کرد ژستی کاىالً جدی بگیرٌ کُ بُ رِح مطیفش اصالً نيی خّرد
 .بدتر کرد؛ اىا نُ بُ جبرِت فرزاد کُ شنّارت ًٍ خیس ىی کردی، فقط اخً داشت

ً نگاٍی بُ ىن گفت  :دست تّ دستش گذاشت ِ با نی

 .اِىدو کُ شاٍد عقدش باشً...ارزش گنبرگ برای ىن خینی بیشتر از رسّندنُ- 

ً ٍاو گرد شد حاال اسيً رِ ىی گفت ...اِایه خانً کَکشان بّدو، بعد گنبرگ خانً...چش
 .فرزادی کُ بُ شدت تعصب داشت! اِن ًٍ جنّی کی! بدِن پسّند یا پیشّندی

نفَيیدو چی شد، فقط ٍرچی بّد پارسا صّرتش قرىز شد ِ سعی داشت دستش رِ از 
 .دست فرزاد کُ با فکی ىنقبض نگاٍش ىی کرد بیرِن بکشُ

 :فرزاد بدِن خيی بُ ابرِ اِردن با ٍيان جدیت گفت

 .خانً اگر از ىّندنت خّشحال ىیشُ ىن حرفی ندارو- 

. دستش رِ ِل کرد. طّری تاکید کرد کُ پارسا تا آخر ىطنب رِ گرفت« خانً»رِی 
ٍيین کُ قصد داشت ىن رِ ٍيراٌ خّدش بُ صندمی ٍای خامی ٍدایت کنُ، پارسا با 

ُ و رِ از جیبش بیرِن کشید ِ بُ طرفً گرفت  .رنگی زرد، شناسناى
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 .اىیدِارو پشیيّن نشی- 

فرزاد قبه از بنند شدن دستً، از دستش کشید . کالىش بی نَایت طعنُ ِ تيسخر داشت
ٌ ی اساسی، بُ دست دِستش سپرد کُ تياو ىدت با مبخند ىنیحی شاٍد  ً غر ِ با چش

 .نزاع زیرپّستی دِستش بّد

*** 

. بعِد یک ربع ىعطنی ِ زدن چند اىضای اِمیُ رِی صندمی ٍای ىخصّص نشستُ بّدیً
ِقتی فرزاد برای باطه کردن عقد ىّقت . ٍيان یک ربع باعخ خجامت یک عير ىن شد

ُ خّانی بّد  ِ این کُ پارسا خّب دست ِ پاش رِ جيع کنُ بُ ىردی کُ ىسئّل خطب
ُ ای ًٍ شدیً آب شدو ِ دِست داشتً زىین دٍان باز  ُ ی یک ٍفت گفت از قبه صیغ

نگاٍش طّری شد ...از ٍيان محظُ نگاٌ پارسا دیگُ تغییر کرد. ىی کرد ِ ىن رِ ىی بنعید
آب شدو . کُ انگار ىی فَيید این عجنُ ِ سّت ِ کّرِی این جا از کجا سرچشيُ ىی گیرٌ

برای فکرٍایی کُ در سر داشت ِ نگاٍی کُ زیادی سرزنش آىیز بّد؛ اىا ٍيین کُ فرزاد 
کنارو نشست، تياو آراىش دنیا با گرفتن دست ٍای پرقدرتش بُ جان ِ رِحً سرایت 

 .کرد ِ بی خیال ٍيُ چیز، احساس خّبی پیدا کردو

عرق رِی پیشانیش رِ . فرزاد ًٍ پریشان حال بّد؛ اىا نُ برای دمینی کُ بُ نظر ىی رسید
 .دٌ ٍزار بار پاک ىی کرد ِ با تردید بُ ساعتش خیرٌ ىی شد

ٌ ٍای گاٌ ِ بیگاٌ ىرد دفتردار ًٍ عذاب آِر بّد ُ ای فرزاد با دِستش . نگا ٍر چند دقیق
رد ِ بدل شدن چند . دو گّشی صحبت ىی کردن تا چیزی بُ ىرد سن ِ سال دار بگُ

ً ٍای خّدو دیدو  .تراِل ًٍ با چش

گيان کردو این دمّاپسی ِ بیتابی برای . این تشّیش ىن رِ ًٍ ىضطرب کردٌ بّد
ىادری کُ دمش بُ تک پسرش خّش بّد ِ حتيًا آرزٍِای زیادی . بی اطالعی باجی بّد
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ُ خاطِر خّدو از تياو آرزٍِای فرزند ِ ىادری ىحرِىشّن . داشت بی انصافی بّد اگر ب
ُ ی تسنای ٍردِىّن بّد. ىی کردو  .درک ىی کردو در این شرایط یک بزرگتر ىای

آٍستُ نگاٍش رِ از دستً . درحامی کُ مبخندی بُ مب داشتً، دست رِی پاش گذاشتً
ً ٍاو سّق داد  .ىنتظر ِ سردرگً نگاًٍ ىی کرد. بُ چش

 !تیپش؛ حتی راست ایستادنش...دِستت خینی شبیُ خّدتُ- 

 .پّفی کشید، انگار تّقع شنیدن این حرف رِ از ىن نداشت

ً نگاٍی بُ دِستش کُ صندمی کناِر پارسا نشستُ بّد کرد  .سری تکان داد ِ نی

جنّی کنجکاِیً رِ برای پرسیدن اسيش گرفتً، تا ٍيین جا ًٍ تّنستُ بّدو حّاسش 
 .رِ پرت کنً

ً دار خیرٌ بُ انگشترو گفتً  :با مبخنِد تنخی غ

ُ و ىی گرفت...کاش پدرىً این جا بّد-  دستُ گه . اِن ِقت یُ عقدی ىحه ىال ىَرِ ِاس
 .نُ با مباس سیاٌ...ِ مباس سفید تنً ىی کردو

نفسی کشیدو ِ پنکی زدو تا اشک . دمً درِددل ىی خّاست. حسرت صداو بی داد ىی کرد
 .جای خامیش بُ شدت حس ىی شد. نریزو

 .خّنسرد، بی تّجُ بُ تسنی دادنً نگاٍش رِ بُ رِبرِ داد

 :کيی بُ طرفش کج شدو، پچ پچ ِارانُ تّ گّشش با محن رضایتيندی گفتً

ٌ ی ىادرتّ داشتُ -  ُ خاطِر ىن دمَر ُ ت صبر ىی کنً، نيی خّاو ب ىن تا ٍر ىّقع بگی ِاس
 باشی

 .نيی دِنست چُ جّابی بدٌ. نگاٍی بًَ انداخت، مباش رِ بُ ًٍ فشرد
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ُ قدر سختُ-   .ىی فَيً بی کسی چ

در حامی کُ عرق رِی پیشانیش رِ با دستيال . دِبارٌ نگاٍش رنگ ىحبت گرفت
 :ابریشيی پاک ىی کرد قاطع گفت

 .قبالً بَت گفتً تصيیيای ىن بُ خّدو ىربّطُ- 

 .صراحت بیانش ىن رِ بیشتر بُ تردید انداخت

 ...پس این اضطرابت- 

 ...چیزی نیست گنی فقط- 

ُ رِ داد حتی کسی نبّد قندی باالی . با بسً اهلل ىرد سکّت کرد ِ نگاٍش رِ بُ رِب
ُ ی دیگُ شاٍد عقد بّدن. سرىّن بسابُ آٌ بنندی . فقط پارسا ِ دِستش ِ دِ ىرد غریب

نگاًٍ کرد کُ سریع چشً . کشیدو کُ این بار دستً رِ برای آراىشً بُ گرىی گرفت
 .بغض داشتً. حرف نگاٌ ِ دمً رِ فَيید. گرفتً

 .دخترو با ىیه ِ رضایت خّدت اِىدی- 

 :بغضً رِ قّرت دادو ِ با مب گزیدنی اراو گفتً

 ...بنُ حاج آقا- 

 :پدرانُ گفت

 ..یا...ىی دِنی اگر اجبارت کردٌ باشن- 

 .نیست حاج آقا، بخّنید- 

با تاسف سری تکان داد ِ . صدای پرتحکً کنار دستً نذاشت بیشتر از این اداىُ بدٌ
ً نگاٍی بُ پارسا کردو. دِبارٌ با ناو خدا شرِع بُ قرائت کرد با بنند شدن صدای ىرد، . نی
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تّ حس ِ حال بی قراری رفتً ِ بی اختیار آرزِ کردو کُ  ای کاش عاطفُ ِ ٍرىز بُ جای 
حاال این ىن بّدو کُ پاو رِ استرسی تکان ىی دادو ِ فرزاد دست . پارسا نشستُ بّدن

 .رِش گذاشت تا آراو بگیرو

 .یک دفعُ با ادای کالو آخر، گّش ٍاو تیز شد ِ با بَت زىزىُ کردو

 ٍیرىند آریایی کیُ؟- 

ُ ای ىرد سکّت کرد ِ دِست فرزاد بی قرار بنند شد جّابی نشنیدو، بُ سيت فرزاد . محظ
رنگش پریدٌ بّد، دیگُ از اِن خّنسردی ظاٍری چند محظُ قبه خبری . سر چرخّندو

 !نبّد

 ٍیرىند آریایی؟- 

ً ٍاش تیرٌ ِ عصبی . چشً رِی ًٍ فشرد ِقتی بُ آراىی پنک ٍاش رِ باز کرد، چش
 :آٍستُ طّری کُ کسی نفَيُ گفت. شدٌ بّدن

 ...ىن...ىی خّاستً ٍيینّ بَت بگً- 

ُ ش سخت بّد گفتن ً تر گرفت. نفسی گرفت، ِاس  .دستً رِ ىحک

 ...چّن...ىن اسييّ عّض کردو- 

 .برای یک محظُ فکری کُ بُ ذٍنً رسید رِ بُ زبان آِردو

 چّن ازش خجامت ىی کشیدی؟- 

ٌ ای کُ کشید راحتش کردو. سری بُ تایید تکان داد  .ظاٍرًا با نفس حبس شد
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ُ قدر از کارگری خجامت ىی کشید  در اِن محظُ یاد صحبت ٍای فریبا افتادو از این کُ چ
ً دردی ِ دمسّزی کُ نسبت بُ . یا از گفتن شغه پدرش شرىسار بّد با تياو حس ٍ

 .کارش داشتً؛ اىا باز ًٍ نتّنستً خّدو رِ از شنیدن فاىیه اریایی قانع کنً

 !بی اختیار اخً کردو؛ یعنی این قدر ىریدش بّد کُ فاىیه اِن رِ بذارٌ

 !آریایی فرزاد؟! اسيت بخّرٌ تّ سرو؛ ِمی فاىیه قحط بّد- 

... - 

 !فاىیه اِن عّضی- 

ُ ًٍ نزدیک کرد، قشنگ ىعنّو بّد خّدش . دستی عصبی بُ صّرتش کشید کتش رِ ب
ً ٍای تَی ِ بی حسی فقط نگاًٍ کرد ِ با دندان ٍای . رِ بُ سختی کنترل ىی کنُ با چش

 .قفه شدٌ نزدیک صّرتً غرید

 !خّدو ٍيّن آدىً...ىن فقط اسيً عّض شدٌ- 

. خّب از حرف ٍای خّدو بُ نفع خّدش استفادٌ ىی کرد. مبی بُ حامت چندش کج کردو
با این کُ حامً از فاىیه زِری شٍّرجان گرفت؛ اىا باز ًٍ باعخ نشد از تصيیيً ىنصرف 

 .بشً ِ شکی کنً؛ حتی حرصيً خّشی کُ داشتً رِ از بین نبرد

ٌ ی کجی زد ِ  ٌ ای بَش رفتً کُ خند ً غر پارسا ِ . گفت« اداىُ بدید حاج آقایی»چش
ُ ای ٍردِ با ًٍ نفسی کشیدن  .دِستش کُ محظ

ٍنّز ًٍ تشّیش . خیرٌ نگاًٍ کرد. بار سّو کُ خّندٌ شد، دست رِی پاش گذاشتً
ُ ای بشنٌّ ٌ اش شدو، زیر مب بغض دار زىزىُ . داشت تا ٍر چُ زِدتر بن ىن ًٍ خیر

 :کردو
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بَت اعتياد کردو کُ االن این جاو، از ...ىن از االن غیِر تّ کسی رِ تّ این دنیا ندارو- 
 .تّیی کُ قنبيّ تسخیر کردی...االن اىیدو تّیی

بُ شدت جا خّرد ِ سرجاش تکان خّرد، کاىالً ىشخص بّد تّقع این ٍيُ رِراستی ِ 
ُ تر شد. اعتراف رِ نداشت کً . چند محظُ با دقت تياو زِایای صّرتً رِ نگاٌ کرد. آشفت

ُ ای پشت دستً  کً نگاٍش آراو گرفت ِ بعد خینی غافنگیر، دستً رِ باال برد ِ بـ ـّس
 .گذاشت

ُ ای گفتً ِقتی صدای دست زدن بنند شد، چشً . چشً رِ ًٍ فشردو ِ با جان ِ دل بن
ً ٍاو سریع نگاٌ دزدید. باز کردو  .نگاٍش با ىَربانی خیرٌ او بّد کُ با باز شدن چش

 .عجیب حسً ىی گفت از این ازدِاج راضیُ. حضّر پدر رِ حس ىی کردو

ُ ی ىحکيی ِ جدی ای کُ گفت، بُ ِضّح رینکس شدنش رِ حس کردو  .فرزاد با بن

*** 

ُ ای نبّد، بُ خاطر ٍيین بُ یک چشً برًٍ  ىراسً عسه خّری ِ رد ِ بدل کردن حنق
ُ ی دیگُ رِ داشتً. زدنی ٍيُ چیز بُ اتياو رسید . نيی دِنً چرا تّقع گرفتن یک حنق

ُ ی نگین دار، یک چیزی ىحه سّرپرایز یا ٍيان غافنگیری کُ عجیب ىنتظرش  یک حنق
ُ ی ! بّدو ُ ی ازدِاجً بُ این سادگی باشُ یا سنیق شاید ٍنّز باِرو نشدٌ بّد حنق

ُ ای کُ بعدٍا نفرت انگیزترین نشان زندگیً شد! ٍیرىند در این حد باشُ ُ ی ...حنق حنق
 .بندگی ىن

با این کُ از این غریبی ِ تنَایی ناراحت بّدو؛ اىا از تُ دل شاد ِ خّشحال ًٍ بّدو؛ 
بی شک اگر کسی حضّر نداشت، از رٍایی . شاید آسّدگی ٍیرىند ِاگیردار بّد

ٌ ای کُ بَش دست داد رِی صندمی پخش ىی شد  .یک بار
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فقط پارسا بالفاصنُ با . بعِد عقد ٍيان تعداد کً، خینی کنی ِ رسيی بُ ىا تبریک گفتن
عجنُ بُ یک خّشبخت باشی کُ بُ ِضّح ناراحتیش ىشخص ىی شد بسندٌ کرد ِ بُ 

 .سرعت بیرِن زد

بعِد رِال ٍای طی شدٌ؛ ىحضردار با اخيی خینی رک ٍيُ رِ دک کرد تا با ٍیرىند 
ٌ ی جدی ِ خّنسردی بُ خّدش گرفتُ . خصّصی صحبت کنُ ٍیرىندی کُ حاال چَر

بّد؛ اىا ىن سرخّشانُ بی تّجُ بُ ِاکنش ٍای غیرطبیعی اطرافً، مبخند از مب ٍاو 
 .حذف نشدنی بّد

ُ ٍای دفترخّنُ بُ تنَایی پایین اِىدو، اِمین چیزی کُ چشيً رِ زد ىاشین  ِقتی از پن
ُ انگیزی برق ىی زد  .ائّدی تیيّرخان بّد کُ ىقابه در بُ طّر زیبا ِ ِسّس

دِست ٍیرىند بُ ٍيراٌ پسری کُ قبالً ىّتّر رِیایی تیيّرخان رِ براىّن اِردٌ بّد 
 .درحال صحبت کردن، نزدیک ىاشین ایستادٌ بّدن

ىی دِنستً با اِمتیياتّىی کُ ٍيسرجان دادٌ بّد باید تّ ىاشین بنشینً ِ ىنتظرش 
فقط خینی ىحترىانُ بُ ! بيّنً؛ اىا نگفتُ بّد ىاشین کجاست یا سّئیچی نگرفتُ بّدو

 .اگر دست ىن بّد بدِن تردید سّار این ىاشین گرو ِ نرو ىی شدو. بیرِن پرت شدو

دِ ىرد ِقتی چشيشّن بُ ىن افتاد، ٍردِ برای احتراو صاف ایستادن ِ سری تکان 
 .دادن

ىبادی آداب ِ جنتنين بّدنشّن رِ دِست داشتً . صّرتً از این ٍيُ احتراو سرخ شد
 .ِ بُ ىذاقً خّش ىی اِىد

ُ ی چشيً رِ ىی زد ٌ ای بدجّر گّش بُ . حدس زدنش کار سختی نبّد. نگاٌ سنگین شد
جای پارک ىاشیِن ىدل قدیيی ِ تصادفی با سیستً . سيتی کُ اِىدٌ بّدو نگاٌ کردو

 .چند ىینیّنی پارسا بّد
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ٌ ای ًٍ پر نيی زد،  ُ ای کُ پرند ُ ی نُ چندان دِر، درست در سيت راست کّچ با فاصن
پارسا درحال باز کردن در ىاشینش ایستادٌ بّد ِ نگاٍش بین ىن ِ ىاشین تیيّرخان 

ٌ ی ىبَّتش گّیای تياو فکرٍای باطنش بّد. در چرخش بّد ٌ ش ِ چَر . دٍان باز شد
ُ ی نسبتًا پایین شَر، ىسنيا بّدن چنین ىاشینی ىربّط بُ آدو ٍای غریبُ  در این کّچ

ُ خاطِر ٍيین پارسا تا االن نرفتُ بّد  .ىی شد، شاید ب

ٌ ش، ىعطنی بیش از حد رِ جایز ندِنستً ٌ ی کافی ٍیرىند . با نگاٌ زِو شد بُ انداز
ٌ ای ًٍ نگاٌ ! نسبت بُ پارسا آمرژی پیدا کردٌ بّد، ِای بُ حامی کُ ىنتظر ىی دیدش ذر

انتخابی کُ برىبنای ٍیچ . ىن از انتخابً ىطيئن بّدو. سّءظن دارش اٍيیت نداشت
ُ ی خداحافظی بنند کردو. ىعیار جرِتی نبّد ىنتظر جّاب نياندو ِ . دستی کّتاٌ بُ نشان

ٍردِ راست ِ جدی . بُ طرف دِست ٍای ٍیرىند قدو برداشتً تا سّئیچ رِ بگیرو
ٌ ی شاد ِ خّشحامشّن رِ پنَان کنن. ایستادٌ بّدن  .سعی داشتن چَر

ٌ ش رِ ٍنّز در ذٍن داشتً  ٍيین کُ ىقابنشّن قرارگرفتً؛ پسری کُ چَرٌ ِ ظاٍر
 .ىحکيی گفت ِ مبخندی ًٍ چاشنی صّرت ىَربانش کرد« تبریک خانً»

دِست ٍیرىند کُ بُ شدت ىحه خّدش جدی ِ خشک بّد ِ ٍر بار سعی داشت اصالً 
ً ٍاو نگاٌ نکنُ، دِبارٌ تبریک ىختصری گفت این بار یکً صيیيی ِ . ىستقیً بُ چش

ُ ش رِ گفت زیاد حدس زدنش سخت نبّد؛ نيی تّنست ىقابه ٍیرىند بُ . کاىه تر جين
ٌ ش رِ از . این صّرت خّشحامیش رِ برِز بدٌ ُ ٍای ىٍّای تراشید ٌ و گّش نگاٌ ریز شد

این شباٍت رِ گذاشتً بُ . از این ٍيُ تقنید تعجب کردو. زیرکالٌ شاپّش شکار کرد
 .حساب صيیيیتی کُ بینشّن حس ىی شد

 :با مبخنِد ىحّی ىينّنيی گفتً ِ در اداىُ، بدِن رِدربایستی گفتً

 ...ٍربار کُ شيا رِ دیدو فرصت آشنایی نداشتً آقای- 
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ُ و بّد؛ اىا قبه از کاىه کردن جای خامی، نفسش بند ِ رنگش بُ  ىکحً برای اداىُ جين
احساس کردو زیادی ىّىن یا . ابرٍِاو بُ طرز ىسخرٌ ِ ىتعجبی باال پرید. ِضّح پرید

 .بُ یک بارٌ گرىای دستی رِ دِر کير احساس کردو. ىّذبُ کُ نگاٍش رِ بُ زىین داد

 .شياٍا ىی تّنید برید، تا نیً ساعت دیگُ شرکت ىیاو- 

شنیدن ٍيین یک کنيُ کافی بّد تا تياو خّشیً نابّد بشُ ِ با اخً غنیظی سر باال 
 !در این رِز ىًَ قصد شرکت رفتن داشت. بگیرو

ً زىان با  ُ ی . ٍردِ نفر شد« َچشً»خیرگی ىن ٍ بی تّجُ بُ ىنی کُ از پایین ىیخ چان
خّش تراشش بّدو؛ دست دراز کرد ِ رِ بُ پسر کُ حاال ىتّجُ شدو اسيش نّید بّد، 

 :گفت

 .خّدو ٍستً....نّید تّ با اِن ىاشین برِ- 

 :رِ بُ دِست ىرىّز ِ ىّىنش اداىُ داد

 .نّیدِ بذار شرکت، بعد برِ دنبال کارات- 

ُ ای گفتن. از رِ رفتً ِ سرو رِ برگردِندو آٍستُ نّید، سّئیچ رِ از داخه جیبش . بن
 .کف دست ٍیرىند گذاشت

ٌ و گرفتُ بّد ٍردِ خداحافظی سرسری با ىن کردن ِ بُ سيت ىاشینی کُ قبالً . خند
ىاشین خّد ٍیرىند بّد کُ بارٍا بااِن دنبامً اِىدٌ . خینی سّارش شدٌ بّدو رفتن

 .با تک بّقی از کنارىّن گذشتن. بّد

ٌ و رِ با صدای بنند آزاد کردو با شیفتگی از این اخالقش خّدو رِ . تازٌ با رفتنشّن خند
 .آزاد کردو

ُ تً خّش بّدو! ىاشین تیيّرخانّ گرفتی-   .آقا...ىن با اِن مکنت
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ُ رِو مکنتُ حساب ىی شد. آقا رِ کشیدو  .امبتُ کُ ىاشینش در برابر این عرِسک رِب

ُ ی دستش باز شد. بُ رِی خّدش نیاِرد قنبً گرفت، دِست . اخً داشت ِ جدی حنق
 .داشتً تا آخر گرىاش رِ داشتً

از کنارو گذشت، با زدن دزدگیر ىاشین قصد نشستن داشت کُ ٍنّز در رِ باز نکردٌ با 
 :عجنُ گفتً

 ...ٍیرىند- 

ُ ای خشک شد خّدو ًٍ از بردن اسيش با این آِا ِ با صدای بنند . سر جاش محظ
 .ٍیرىند...خّش آٍنگ بّد. شگفت زدٌ شدو

ٌ ش داشتً . عجیب با این اسً احساس راحتی ىی کردو ِ ىیه شدیدی بُ تکرار ٍربار
 .ٍیرىند...ذِقً رِ حس ىی کردو. دِبارٌ اسيش رِ بنند تر گفتً

ً ٍای گرفتُ ِ تیرٌ کُ ٍزاران غً رِ فریاد ىی زد بُ سيتً چرخید ٌ ش غيگین . با چش چَر
ىطيئن ًٍ . ٍیچ دمینی برای این تغییر ناگَانیش پیدا نيی کردو. ِ ناراحت شدٌ بّد

 .بُ ٍرحال ىن عاشق این اسً شدٌ بّدو! نیستً از ناراحتیش ىتاسف شدو یا نُ

 ...ىی خّاو بَت بگً ٍیرىند- 

ُ ٍا با ذِق نفس نفس ىی زدو. با خندٌ گفتً یک حسی درِن قنبً فریاد . ىحه بچ
 .آرٌ خّدشُ...ىی زد

ٌ ی...فعه خّاستن رِ گفتً کيی نگاًٍ کرد، بعد ابرٍِاش بُ ...نُ خّاٍشی بّد نُ اجاز
ٌ ش ًٍ ىّافق بّد ًٍ . حامت تيسخِر حرفً باال پرید ُ ای چَر بُ طرز ناشیان

ُ ایش . یک تناقض گیج کنندٌ...ىخامف ُ قدر ىن از بردن اسً شناسناى باِر نکردٌ بّد چ
 .مذت ىی بردو
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ُ ایت-  ُ ایً در برابر اسً شناسناى  !اسً شناسناى

ٌ ش کيی نرو تر شد ُ ش باِرپذیر تر بّد. چَر چنان خندٌ رِی مب ٍاش . شاید ًٍ ِاس
ُ ٍاش بعِد این ٍيُ ىدت آشنایی، برای یک بار از خندٌ برجستُ شد کُ حاال  اِىد ِ گّن

ٌ ی زیبایی ِ ىَربانِی نگاٍش شدو ُ ای خیر بدِن اخً، جذاب ِ رئّف بُ نظر . ىن محظ
 .ىی رسید

ُ بازی در بیارو، از فرصت استفادٌ کردو ِ با خندٌ ِ محن گناٍکاری  قبه از این کُ بی جنب
 :گفتً

 .باید بدِنً ٍيسرو کجا کار ىی کنُ...ىنً شرکت ىیاو- 

ُ ی پیش پاافتادٌ بّد ىحض فضّمی، دمً بُ . ىحه کارش اصال ىًَ نبّد ِ فقط یک بَان
ُ قدر ىحيد زىان تحقیق ازش با . شدت دیدن شرکت تیيّرخان رِ ىی خّاست یادىُ چ

 .مفت ِ معاب تعریف ىی کرد

ٌ ش ىحّ شد ِ اخيی ِحشتناک کرد ٍيین کُ قصد باز کردن در رِ داشت، سریع . خند
 ُ  .ی در گذاشتً ِ ىانع باز کردنش شدوبا پاتند کردنی کنارش ایستادو ِ دستً رِ رِی مب

 .محنً این بار پرخّاٍش شد. نگاًٍ کرد

 باشُ؟...حاال کُ رِز بُ این ىَيی باید کار کنی بذار کنارت باشً، بعد شب ىیریً بیرِن- 

... - 

 .قّل ىیدو ىزاحً کارت نشً- 

ُ ای بدِن گرفتن نگاٍش خیرٌ بُ ىن سکّت کرد ِ بعد  . گفت« خّدت خّاستی»جانی
 .کنارو زد؛ در ىاشین رِ باز کرد ِ سّار شد
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ٍنّز ًٍ . ٍيین طّرکُ خندٌ پیرِزی ىی زد و نگاًٍ رِ بُ اِن عرض کّچُ ىی گردِنً
شاید تٍّيی ! سنگینی نگاٍی حس ىی شد؛ اىا نُ دیگُ جای ىاشینش بّد، نُ خّدش

 !بیش نبّد کُ احساس ىی کردو در ىعرض دید ٍستً

*** 

درِغ نگفتً اگر بگً ىّقع سّار شدن اِن ًٍ سرنشین جنّ ِ کنار دست ٍیرىند چُ 
این ىاشینی بّد کُ یک بار فقط مگدی بُ سپرش زدو ِ . احساس غرِر ِ شعفی داشتً

 .حاال از نزدیک دیدن این تکنّمّژی مذت بخش بّد. بیشتر ىّاقع تّ باغ پارک شدٌ بّد

ٍيین طّرکُ کيربندو رِ ىی بست ِ نفس ٍاش بُ صّرتً ىی خّرد، با بدجنسی . خً شد
ً ٍاش ىشخص ىی شد گفت  :کُ بُ ِضّح از چش

 !نيی ترسی شرکت بیای؟ شاید تیيّرخان اِن جا باشُ- 

درِغ چرا، کيی دمَرٌ با محنی کُ داشت پیدا کردو؛ اىا بی تاىه ىحه خّدش با مبخنِد 
 :کجی گفتً

 .نُ تّ ٍستی- 

ُ رِ داد تياو . دست رِ دست گرىش گذاشتً. نفسی گرفت ِ با اخيی نگاٍش رِ بُ رِب
 .حس اطيینانً رِ بَش ىنتقه کردو

ً ٍاو کشید مبخندی زدو ِ سرو رِ بُ سيت شیشُ . نگاٍش رِ با تاخیر از دستً بُ چش
ُ ای بعد صدای آٍنگی با صدای گاز پرسرعتش کُ دندٌ عقب ىی گرفت . برگردِندو جانی
ُ ٍاش از خندٌ چین خّردٌ . یکی شد ً ٍایی کُ گّش ٌ ٍاو بُ چش جیغ زدو ِ بین خند

 .بّد با عشق نگاٌ کردو ِ ٍيراٌ ترانُ، خیرٌ بَش با صدای بنند شرِع بُ خّندن کردو
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 کُ ٍيزىان با جیغ ٍای ىن ٍر جانیُ 140سرعتی باالی . با یک گاز بُ بزرگراٌ رسید
بُ قدری بُ دست فرىّنش اعتياد داشتً کُ با خیال راحت ىی خّندو ِ . بیشتر ىی شد

 .نگاًٍ رِ بُ ىاشین ٍایی ىی دادو کُ بُ سرعت از کنارشّن ىی گذشتیً

*** 

ً ساعت بعد، ىقابه یک ساختيان  ُ ای کُ نيایی سبزرنگ داشت نگُ 20نی ُ ی شیش  طبق
ً ٍاو بّد ساکت سِر جاو نشستً ِ ترجیح . داشت ٌ ای کُ پیش چش ُ خّد با ىنظر خّدب

دِر ادِر ساختيان فضای سبز ِ گه کاری شدٌ بّد کُ این . دادو با دٍان باز بینندٌ باشً
دستی . نفَيیدو کی پیادٌ شد ِ در سيت ىن باز شد. نيای فانتزیش رِ زیباتر کردٌ بّد

ً زىان با اِن استایه خاصش . بُ رِسریً کشیدو ِ با طيانینُ پیادٌ شدو ٍیرىند ٍ
نگَبانی کُ کنار در چشيی ساختيان با . کالٍش رِ گذاشت ِ دکيُ کتش رِ بست

ظاٍری تيیز ِ فرو دار ایستادٌ بّد، با دیدنيّن بُ سرعت بُ سيتيّن دِید ِ با احتراو 
 .ٍیرىند ًٍ سری تکان داد ِ سّئیچ رِ بُ دستش سپرد. سالو آقایی گفت

ٌ ی بنندی گفتً  :دستً رِ با خندٌ دِر بازِش حنقُ کردو ِ با خند

 ...ىطيئنً این قدر کُ تّ، تّ حس رئیس بازی ىیری خّد تیيّرخان نيیرٌ- 

 .بعدًا اداش رِ با اخً کردن تصنعی درآِردو، از گرٌ ابرٍِاش با صدای بنندتری خندیدو

ٌ ی کج ِ معنتی زد ُ ای، تابنّی . دِشادِش ًٍ حرکت کردیً. خند باالی سر در در شیش
ُ ی سيت چپ با فّنتی . «ساختيان آریایی»بزرگ نقرٌ رنگی بزرگ نّشتُ بّد  گّش

ُ ی آریا زیر ًٍ ...کّچک تر، شرکت ىَندسی آریان ىَر ِ کارخّنُ بَداشتی ِ ِاردات پارچ
سَاىی خاص ِ آرو طالیی ىخصّص شرکت کُ از امیاف پنبُ، چند . نّشتُ شدٌ بّد

 .ساختيان بُ ًٍ گرٌ خّردٌ بّد، گّشُ سيت راست تابنّ حک شدٌ بّد
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زیادی . سعی کردو ىّاظب باز شدن دٍانً باشً ِ با ژستی ىحه ٍیرىند قدو بردارو
 .نيای شگفت انگیز ِ ىدرنی داشت

ِقتی ِارد البی ساختيان شدیً، نيای سنگی ِ دیزاین سفید . از در چشيی گذشتیً
ُ ٍای . ساختيان تّ ذِق ىی زد ً ست ٍای سفیدی کُ گّش سنگ فرش ٍای سفید با نی

ىقابه دِر ِرِدی، ىیز نسبتًا بنندی کُ شبیُ دیّاری سنگی بّد، دِ . البی گذاشتُ بّدن
ُ ٍاشّن برند شرکت رِ  ُ ی ىقعن ُ ای با نّار طالیی کُ گّش خانً با فرو اداری سّرى

 .سنجاق کردٌ بّدن در تیرراس نگاًٍ بّد

ٌ ای کُ گاٍی افرادی کُ در حین عبّر بُ ىا  ٌ ٍای گذری یا زِو شد سعی کردو نگا
 .ٍيُ سالو ِ بُ ادای احتراو سری تکان ىی دادن. ىی کردن رِ نادیدٌ بگیرو

ٍيین کُ ِارد کابین شدیً، با . بُ طرف آسانسّر کُ سيت چپ البی بّد راٌ کج کردیً
ُ رِ شدو آخرین طبقُ کُ . بیست دکيُ کُ ٍرکداو با برچسبی ىشخص شدٌ بّد رِب

تياو ىدت ٍیرىند با جدیتی کُ پیدا کردٌ بّد، . پررنگ اسً ىدیریت خّردٌ بّد رِ زد
 .زیرچشيی ِاکنش ٍای ىن رِ زیر نظر داشت

ٌ ای کُ نااىیدی ِ شگفتیً رِ از  ِقتی درٍای آسانسّر بستُ شد، با نفس حبس شد
 :دیدن قدرت تیيّرخان فریاد ىی زد، گفتً

 .پدرو حق داشت ىَرِ رِ پیشکشش کنُ!...پس اىپراطّری تیيّرخان این جاست- 

 .با قاىتی راست ایستادٌ، فقط زیر بینش رِ با انگشتی کشید. چیزی نگفت

ُ ای بعد آسانسّر بین طبقُ دِو تّقف کرد  !ِاحد اداری... دقیق

باز شدن در ٍيانا ِ خشک شدن شش سر کُ در حال خّش ِ بش کردن با ًٍ بّدن 
ُ ای- شش ىرد جّان کُ ظاٍری ىشابُ ٍیرىند . ٍيانا داشتن، با - کت شنّار سّرى
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ً ٍای گرد شدٌ نگاٍيّن ىی کردن ُ ای بعد با داد ٍیرىند کُ خً شد کنید بستُ . چش جانی
 .شدن در رِ زد سرجاشّن پریدٌ، بُ خّدشّن اِىدن

 .برید سراغ کارتّن...چرا خشکتّن زدٌ- 

ٌ و گرفتُ بّد، ًٍ دِست داشتً از این اخالق ناخّشایند ِ ...در بستُ شد ًٍ خند
 .بداخالقش سر بُ دیّار بکّبً

ٌ ٍا ىی خّاستن بیان تّ-   !بیچار

ٌ و رِ آزاد کردو. چپ چپی نگاًٍ کرد  .خند

 !این جا چرا این جّری نگات ىی کنن؟- 

 :کيی ابرٍِاش تّ ًٍ رفت ِ با بدعنقی گفت

 !ىن نُ، تّرِ- 

ٌ ی ىتعجبً، غر زیر مبی زد ً نگاٍی بُ چَر  .با نی

 .تا حاال ندیدن با کسی بیاو- 

ٌ و زیادی کش اِىدٌ ٌ و با ایستادن آسانسّر یکی شد. خب خند . صدای اِِو ذِق زد
 .نگاٌ جدیش رِ ازو گرفت ِ با گاو ٍای بنند ِ پرشتاب بیرِن زد

 .ٍرچند ىن گیج تر ِ ىحتاط تر قدو برداشتً تا دکّراسیّن این طبقُ رِ با دقت ببینً

ىنشی کُ ىیزی سنگی ىشابُ قبنی داشت، با . ِارد راٍرِی بزرگ ِ عریض تری شدیً
ٌ ی . دیدنيّن از جاش بنند شد دختر ىّ بنّند ِ جذابی کُ آرایش افراطیش، چَر
با مّندی ِ نازی بُ صدا، سالو آقایی گفت کُ ٍیرىند ًٍ . طبیعیش رِ پّشاندٌ بّد

ٌ ای بُ خّدش گرفت ِ . بی جّاب گذاشتش دخترجّان با دیدن ىن اِل حامت بَت زد
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ٌ ای بُ ىن گفت بُ تقنید از ٍیرىند سری تکان دادو ِ پشت . بعد خّش آىدین، ٍّل زد
 .سرش بُ تنَا اتاق ِاحد قدو برداشتً

قبه از ِارد شدن بُ اتاق دست دراز کرد ِ تابنّی طالیی باالی سر در اتاق رِ برداشت ِ 
زیاد کنجکاِ نشدو، بیشتر ىحّ پّسترٍای ساختيانی رِی . با خّدش بُ اتاق برد

 .دیّار ٍای نصب شدٌ بّدو

ُ ای. ِارد اتاق شدو ً انداز شیش ٌ ٍای بنند با مب ٍای ىرىری. اتاقی با چش ً ست . پنجر نی
ُ ی بزرگ شطرنجی بّد، گرد ِسط اتاق چیدٌ بّدن  .چرو ىشکی کُ رِی ىیزش صفح

ُ ی سيت چپ، ىیز ىشکی بزرگ چّبی با دٌ صندمی دِرش گذاشتُ بّدن . گّش
 .جامباسی سفید ِ پَنی با انّاع اقساو رنگ کت ِ شنّار کنارش جا دادٌ بّدن

ُ ای  ٌ ای بّد کُ نقش  ِ نگار برجست سيت راست ًٍ تياىًا ىیز چّبی ىدیریتی تیر
پشت ىیز رِی دیّارٍای سفید پّستر بزرگی . ىیز فّق امعادٌ زیبا ِ پرقدرتی بّد. داشت

ُ ی نسبتًا بزرگ ِ  از نيای باالی کارخّنُ عظیيی نصب بّد ِ دیّار کناریش کتابخّن
 .پرکتابی گذاشتُ بّدن

ٌ ٍای ریز ِ درشت با یک مپ تاپ  رِی ىیز کُ ٍیرىند ىشغّل گشتن بّد، پر از پرِند
آٍستُ داخه شدو ِ کیفً رِ رِی ىبه . سفید بُ ٍيراٌ یک ىانیتّر بزرگ رِش بّد

ُ ی . بی نظیر بّد. گذاشتً ترکیب رنگ ىشکی ِ سفید اتاق آراىش بی نظیر ِ جاذب
 .پرقدرتی بَت امقا ىی کرد

 .کنارش ایستادو

 خّد تیيّرخان کجاست؟- 

 :دستی رِ ٍّا تکان دادو ِ بُ ىیز تکیُ زدٌ، بُ تيسخر ِ محن چندشی گفتً
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 .تّ ًٍ باید جّرشّ بکشی...خب ىعنّىُ، حتيًا پیش ٍيسر جدیدشُ- 

ٌ ای، دست نگُ داشت بعد با حامت خّنسرد ِ ىّدبی سر باال  چند محظُ خیرٌ بُ پرِند
 :آِرد ِ خینی جدی گفت

 .برِ بشین ِ ىزاحً کارو نباش- 

 :چشيی تّ حدقُ چرخّندو ِ با پررِیی کُ از خّدو سراغ داشتً خیرٌ بَش گفتً

ُ و کاری پیدا کنی؟-  ىی تّنً رِزا کنارت ...کار با کاىپیّتر بندو...این جا ىی تّنی ِاس
 .باشً

 :با محن گیرا ِ جذابش، چشً تّ چشً گفت. ردی از مبخند رِی مب ٍاش نشست

 ...تّ نیازی بُ کار نداری- 

 :نفس گرفت ِ با محنی ىبًَ اداىُ داد

 ...ىی تّنی بعِد رِشن شدن ٍيُ چیز درستّ اداىُ بدی- 

ُ و بّد؛ اىا با شرایط االنً فکر ىی کنً آخرین چیزی باشُ کُ ! درسً رِ آرزِی چند سام
فعالً یک زندگی آراو بدِن دغدغُ فکری، اِمین چیزی . بتّنً در ىّردش تصيیً بگیرو

 .بّد کُ ىی خّاستً

 :با مبخنِد کجی گفتً

 .بَش فکر ىی کنً- 

کاىالً ىتّجُ شد زیاد ىشتاق بُ نظر نيی رسً، با این کُ بارٍا بَش گفتُ بّدو آرزِی 
 .قنبیً اداىُ دادن درسيُ
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ُ ای بُ در خّرد ِ  ٍيین کُ چند قدو فاصنُ گرفتً تا خّب اطراف رِ بررسی کنً، ضرب
ُ ای بنند شد ُ ی کفش زنان  .پشت بندش صدای گّش خراش تق تق پاشن

ُ رِی کتابخّنُ، بُ سيت در رِی . زیاد خارج از دید نبّدو نزدیک بُ ىیز ٍیرىند ِ رِب
ٍیرىند ًٍ از این یک دفعُ چرخیدن ِ گّش تیز کردنً، بی اختیار . پاشنُ پا چرخیدو

 .نگاٌ پراخيش بُ سيت در کشیدٌ شد

ُ ای بعد بالفاصنُ در باز شد ىانتّ جنّ باز . با نگاٌ اِل ىیخ تیپ رنگ رِشنش شدو. جانی
در این ٍّا زیادی تابستانی بُ . سفید با شامی زرد کُ بُ زِر فرق سرش رِ نگُ ىی داشت

ٌ ی ىن زیادی تّ ذِق ىی زد! نظر ىی رسید با . اىا در برابر ظاٍر جنف ِ ىارکش، تیپ ساد
ٌ ش  ً ٍای سیاٌ شد ًِ چش ُ ی چش ِرِدش ابرِیی باال انداخت، حتً دارو ىن رِ از گّش

 .دید؛ اىا با مبخنِد قرىز جذابی ىستقیً ٍیرىند رِ ىخاطب قرار داد

 .خینی ِقتُ ىنتظرت نشستُ بّدو...سالو عزیزو- 

ٍیرىند ًٍ بدتر از ىن چند محظُ ! خینی سخت تّنستً عزیزو کش دارش رِ ٍضً کنً
ُ و دیدنی بّد. ىتعجب تياشاش کرد زِدتر . اگر این چَرٌ رِ ازش نيی دیدو دِد ٍای کن

بُ خّدو اِىدو ِ با ابرٍِای ىچ گیرانُ ِ درٍيی کُ تا بُ حال بُ این شدت بُ ًٍ پیچ 
 .نخّردٌ بّدن، دست بُ کير بُ ٍیرىند خیرٌ شدو تا جّاب بدٌ

ُ ی چشً نگاٍش بُ ىن بّد اخً داشت؛ اىا مب پایینش رِ بُ دندان گرفت تا . از گّش
ٌ ش رِ کنترل کنُ کاش ىی فَيیدو در این شرایطی کُ ىن از حرص قرىز شدٌ بّدو . خند
ٌ ش گرفتُ نفس عيیقی کشیدو کُ بُ حامت اِمش برگشت ِ با جدیت ِ ! از چی خند

 :سردی رِ بُ دخترک گستاخ کُ زیادی زیبا بّد گفت

 ىَتاب ٍنّز یاد نگرفتی سرتّ نندازی پایین بیای تّ؟- 
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دختری کُ حاال ىتّجُ اسيش شدٌ بّدو، با مّندی دستی زیر ىٍّای بنّندش کشید ِ 
ٌ ش ىی خّرد چشيک ریزی زد ِ گفت  :با طنازی کُ بُ چَر

 .بیشتر از این تحيه نداشتً، ٍيین کُ دیدىت اِىدو- 

ً ٍاش نگاٍی انداخت ِ با مّسی اضافُ کرد  .بُ اطراف سرسری با تابی بُ چش

 .ىی خّاو پیشنَاد کار تّ شرکتتّ قبّل کنً- 

از محنش خّشً ! قصد دمبری کردن داشت...چشيی تّ حدقُ چرخّندو! شرکِت اِن
چُ . ٍر یک کنيُ بُ زحيت حرف آخرش رِ ىی کشید. ناز ِ ادا داشت؛ حسابی...نیّىد

نيی تّنستً بیشتر از این . اخً دیگُ برای عصبانیت ىن کً بّد! غنطا برای شٍّر ىن
. تحيه کنً تا ٍیرىند با دستی کُ بُ کير زد ِ اخيی کُ پررنگ تر شد از اتاق بیرِنش کنُ

این حق ىن بّد تا ِاکنشی . باید از ٍيین جا ٍيُ ىی فَيیدن این آدو ىال ىن شدٌ
 .نشان بدو

ُ ای کنارش ایستادو ِ دستش رِ تّ دست گرفتً تا اعالو حضّر  بُ سرعت با تک سرف
 .کنً

ُ ای ىکخ کردٌ نگاًٍ  ٍیرىند کُ قصد حرف زدن داشت، با ایستادن ىن کنارش محظ
ً ٍای عصبیً در چرخش بّد. کرد ٌ و با چش بُ آنی . نگاٍی کُ بین دست گرٌ شد

ً ٍای ىعتجبش از خّشحامی درخشید گرٌ . حسابی از این نيایش مذت ىی برد. چش
ابرٍِاش باز شد ِ با نگاٍی کُ حاال پر از ذِق ِ حس ىامکیت بّد، دستی دِر کيرو 
ُ ٍا برای آراو کردنشّن، رِ بُ ىَتاب ىن رِ  گذاشت ِ با غرِر ِ مبخند، ىحه دختر بچ

 .ىعرفی کرد

 .ٍيسرو گنبرگ...ىَتاب- 
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ُ ای ًٍ نرسید؛ اىا با شنیدن  شاید این ِرِد ناگَانی ِ مبریز شدن حسادت ىن بُ دقیق
بی شک از . مفظ جدیدی کُ بًَ دادٌ بّد بُ یک بارٌ آراىشی تياو ِجّدو رِ در بر گرفت

قندی بّد کُ . تغییر دىای بدنً ىتّجُ شد کُ با فشار کيی تياو اعتيادو رِ بًَ برگردِند
تّ دمً با بشکنی ىی شکّندو ِ با غرِر ِ حس ِصف نشدنی ابرِیی باال دادٌ بُ ىَتاب 

بدِن آشنایی قبنی یک جّر حس رقابت یا ىبارزٌ داشتً کُ خّدو رِ پیرِز از . خیرٌ شدو
ٌ طنبی، ىیان دست قدرتيندش ىی دیدو  .این جا

ىَتاب کُ ىحالً ىن رِ تا اِن محظُ ندیدٌ بّد، اِل حامتی ىعتجب بُ خّدش گرفتُ 
 .پّزخندی زد

 .فکر ىی کردو برای از سر باز کردن ىن این درِغّ گفتی- 

ٌ ای اداىُ داد  :با نگاٌ زنند

 زیادی بچُ نیست؟- 

 چرا باید از سر بازت کنً؟- 

 .این بار ٍیرىند بّد کُ پّزخند صداداری زد ِ حقیرانُ نگاٍش کرد

حدسً . خب حاال نّبت ىن بّد تا دستش رِ از ذِق شنیدن این جينُ فشاری بدو
ً ٍاش ًٍ چیزی شبیُ ٍــ . درست بّد، این دختر قصد بند کردن خّدش رِ داشت چش

ُ ی ٍيسرجان شدو ِ بیش از . ـّس یا گـ ـناٌ ناپاکی رِ فریاد ىی زد در دمً قربّن صدق
امبتُ جدا از خصنت ٍای خّب ِ بدی کُ بعدًا درش دیدو، . پیش بُ انتخابً افتخار کردو

شاید . در این یک ىّرد ىردی نيّنُ ِ ِفادار بّد کُ قدر ندِنستً ِ دیر ىتّجُ شدو
 .حضّر ىَتاب ًٍ بُ باِر ىن داىن زدٌ بّد

ٌ ی ىتفکری چشً ریز کردٌ زىزىُ کرد  .با چَر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  852  

ُ قدر آشناست! گنبرگ-   !اسيش چ

ً ٍاش خباجت ىی بارید، چشيک ناىحسّسی بًَ زد ِ بُ  ٍیرىند ٍيین طّر کُ از چش
 :در ٍيین حین، با محن خّنسردی گفت. سيت ىیزش قدو برداشت

 .آرٌ گنبرگ زىانی ٍيسر ٍرىز بّدٌ- 

ُ ای  ً ٍاش گرد ِ رنگش عینَّ ىاست بُ سفیدی زد کُ محظ چنان ىَتاب بُ آنی چش
ٍیرىند با مبخندی، چیزی رِی برگُ سفیدی یادداشت کرد ِ . نگران پس افتادنش شدو

بیچارٌ ىَتاب کُ نگاٍش بین ىا ىداو با حامتی گیج در رفت ِ آىد . بُ طرفش رفت
 :ِقتی ٍیرىند ىقابنش ایستاد، با زبان گرفتُ گفت. بّد

 !تّ با زن ٍرىز رِ ًٍ ریختی... تّ- 

... - 

ُ طّر دمت اِىد؟-   ...االن یادو اِىد، تّ ترکیُ بُ خاطرش کتک ...چ

ُ ای رِ بُ طرفش باال گرفتُ با قدرت ِ  ٍیرىند بدِن این کُ بُ رِی خّدش بیارٌ، تکُ برگ
 :تحکً ىیان کالىش گفت

ُ ی کَکشان نیرِی جدید ىی گیرن، برِ پیش ىدیریتش-  بگّ . ىی شناسیش... کارخّن
 .ىن فرستادىت

... - 

 !دیگُ ًٍ این جا نبینيت- 
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ُ ی آخرش تَدید زیرپّستی حس ىی شد . در رِ بُ رِش باز کرد ِ کناری ایستاد. جين
ُ قدر از ىن شناخت داشت؛ اىا ازدِاج ٍرىز با گنبرگ کَکشان رِ خینی ٍا  نيی دِنستً چ

 .خبر داشتن

از این دست انداختن ٍیرىند ًٍ بُ شدت خشنّد بّدو؛ چّن بُ طرز باِر نکردنی 
ٌ ی یک دختر سادٌ ِ  ىَتاب رِ از قامب ىصنّعی خّدش بیرِن کشیدٌ بّد ِ حاال چَر

ُ ش . ٍّیت ِاقعی خّدش...عاشق ٍّیدا شد ُ قدر در اِن محظُ دمً از دیدن قیاف چ
 .نگّ کُ ىن ًٍ بدتر از اِن چنین ذاتی داشتً. سّخت

ُ ٍای  ُ ش سنگین بّد کُ با گیجی تنَا ری اکشنش بُ گفت این شّک بُ قدری ِاس
ٍیرىند با فاصنُ دستی پشت کيرش گذاشت تا . ٍیرىند، فقط سر تکان دادنی بّد

 .ىحترىانُ بیرِنش کنُ

ً نگاٍی بًَ کرد نيی دِنً دقیقًا چُ . ٍیرىند پشتش بُ ىن بّد. ىَتاب با حامت گنگ نی
حرکت چشيی یا مب زدنی رفت کُ ىَتاب رنگ صّرتش برگشت ِ کيی عصبی با 

خب حدس زدنش زیاد سخت نبّد، حتيا . خداحافظی پرحرصی بُ سرعت بیرِن زد
اشارٌ کردٌ شّخی کردو یا کيتر حرص بخّر ِاسُ پّستت بدٌ یا این دختر زن ىنُ، 

ٌ و گرفت! عشق ىنُ  .خّدو ًٍ از فکرٍاو خند

 بَش گفتی؟- 

ُ ٍاش رِ باال انداخت  .بُ طرفً چرخید، شان

 .اگر نيی گفتً تا دِ دقیقُ دیگُ ٍرىز این جا بّد- 

ُ ترین کار ٍيین بّد. مبخند کجی بُ رِش زدو ىنتظر . با بستن در ایستاد. عاقالن
. پرسیدن ٍرجّر سّامی بّد کُ با خیرگی ِ مبخنِد ژکّندی دست بُ سینُ نگاًٍ ىی کرد

ىی دِنستً از تعصب ِ حسادتی کُ . شاید بَترٌ بگً، بُ ًٍ با خباجت زل زدٌ بّدیً
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ُ ی ىَتاب داشتً مذت ىی برد ِ ٍر آن با مب باز کردنً بیشتر تحریکً  نسبت بُ عالق
ُ ٍای ىادرشّن حس قدرت بَشّن دست  ُ ٍایی کُ با دیدن تّج ىی کرد؛ ىحه پسربچ

ىی داد ِ خّدشّن رِ مّس ىی کردن؛ اىا برعکس تصّرش با حس پنجّل کشیدنً 
 .ىبارزٌ کردو ِ ىحه دخترٍای بامغ رفتار کردو تا این حس زیرپّستیش از بین برٌ

ٌ ی کافی ىی شناختيش ىی دِنستً نگاٍی کُ بُ ىن داشت با نگاٍی کُ بُ . بُ انداز
ُ قدر ىتفاِت بّد برای ىن ٍيین کفایت ىی کرد تا آتش خشً ِ . ىَتاب ىی کرد چ
ٍر چند ٍنّز ًٍ نسبت بَش تعصب دارو ِ بُ ٍیچ . حسادتً بُ یک بارٌ خاىّش بشُ

 !عنّان قصد تقسیً کردن نفسً رِ با کسی ندارو

در اِن محظُ ٍیرىند رِ ىردی ىی دیدو کُ تا بُ حال غیِر ىن سيت ٍیچ جنس ىخامفی 
ٌ ست ِ چُ قصد ِ نیتی داشت. نرفتُ ُ کار تصيیً . ىَتاب ًٍ از رفتارش ىشخص بّد چ

ُ ش با ٍیرىند ِ ٍرىز بپرسً، نُ در این محظُ کُ ىشتاق  گرفتً بعدًا در ىّرد رابط
شنیدن از حرص ىن بّد؛ اىا ای کاش ٍيان محظُ ىی پرسیدو تا ٍیچ ِقت ىّجب آزار 

 .دل خّدو نيی شدو

ُ ای باال انداختً ِ ٍيین طّر کُ بُ سيت کاناپُ ىی رفتً،  با مبخند خبیخ تر از خّدش شان
ٌ و نگیرٌ  :بُ ظاٍر خّنسرد گفتً. مبً رِ بُ دندان گرفتً تا خند

ُ ی پدرو دیگُ نیستی؟-   کارخّن

ً ٍاش داد ىی زد خّشش اِىدٌ از پیگر نشدنً، شاید ًٍ از . ابرٍِاش باال پرید چش
 .اعتيادی کُ بَش داشتً

ُ ای پر از خّاستن ِ عشق شد ٌ ش محظ ً ٍاش ىن رِ ًٍ گرفت. چَر خّد . جادِی چش
ُ ای بُ ًٍ . بُ خّد سّامً رِ از یاد بردو مبخندو ىحّ شد ِ با عشق ِسط اتاق دقیق

ِارفتُ . خیرٌ شدیً کُ یک دفعُ با قدو ٍای ىحکً ِ دزدیدن نگاٍش از کنارو گذشت
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ٍيین طّر کُ پشت ىیز ىی نشست، جدی با . دستی زیر بینیً کشیدو تا بُ خّدو بیاو
ُ ٍا بّدن جّاب  سری کُ پایین گرفتُ بّد ِ دست ٍایی کُ ىشغّل زیر ِ رِ کردن برگ

 .داد

ٌ ی کافی سنگین ٍست-   .ىسئّمیت این جا بُ انداز

ُ تر از ىن ًٍ بّد...اٍِِّىی گفتً ِ سری تکان دادو دِست داشتً سرش رِ باال ! بی جنب
 .ٍر چند کّتاٌ... بگیرٌ ِ دِبارٌ نگاًٍ کنُ

ُ ی پدرو کار کنً؛ اىا پیشنَاد کار کردن رِ بُ بعد ىّکه کردو . بدو نيی اِىد تّ کارخّن
ٌ ی بنند باال ِ تصنعی کشیدٌ گفتً  :خيیاز

ُ ت بخّابً؟-   ىی تّنً رِی کاناپ

 .چشيکی زدو. دِبار تکرار کردو تا جدی ِ سرد نگاًٍ کرد ِ تکیُ بُ صندمی چرىش زد

 .یُ چرت کّچّمّ تا تّ راحت کارتّ انجاو بدی- 

ُ ای چفت شدن ِ با نگاٍی کُ اصالً قابه خّندن نبّد، بدِن حسی سری  مب ٍاش جانی
ً نگاٌ ىرددی بُ ىانتّی تنً کردو ِ . با آراىش رِسریً رِ از سر کشیدو. تکان داد نی

این عقد ًٍ خجامت ىن رِ کيتر نکرد؛ باز ...گندش بزنن. زیرچشيی ٍیرىند رِ پاییدو
ًٍ بی تفاِتی نسبت بُ یدک کشیدن اسً شٍّر ِ این ىحرىیت سخت بّد، با این کُ 

ُ خاطِر عّض شدن نگاٌ ِ . قبالً ىقابنش راحت تر بّدو ِ باید عادی شدٌ باشُ شاید ب
گاٍی ىَربان، گاٍی ىحه گرگ دندان تیز ...رفتاری بّد کُ ىن رِ حسابی گیج ىی کرد

 .ىی کرد

ٌ رِیی برچسب شدٌ  ٌ ی آستین کّتاٌ سفیدی کُ عکس ىیکی ىّس خند تیشرت ساد
نيی تّنستً با مباس دراز بکشً، با بی خیامی بُ نگاٌ . بّد، زیر ىانتّو پّشیدٌ بّدو
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ٌ ش ىانتّو رِ آٍستُ درآِردو ِ ٍيراٌ رِسریً رِی ىبه تک نفرٌ ىرتب گذاشتً . خیر
ً نگاٍی بُ سيتش بُ دِر بی عاری زدو ِ با درآِردن . برای شرِع بد نبّد بدِن نی

 .کتّنی ٍاو دراز کشیدو ِ تّ خّدو جيع شدٌ چشً بستً

*** 

دٌ دقیقُ ىی شد کُ چشً باز کردو ِ بدِن ٍیچ حرکتی، آرنج رِ پیشانی خیرٌ بُ سقف 
بّی سیگار با عطری کُ زیِر بینیً راٌ افتادٌ بّد، بی اختیار بردٌ بّدو بُ یک . پنک ىی زدو

بُ رِزی کُ اگر بًَ ىی گفتن چند ساعت تّ شرکت تیيّرخان ىی گذرِنی ِ . ىاٌ قبه
 !راحت ترین خّاب عيرت رِ ىی کنی از ىحال ىيکنش بیَّش ىی شدو

ُ چیز رِ باِر کردٌ بّدو ٌ ای کُ داشتً، تازٌ ٍي پامتّی بنند ىشکیش . انگار با خّاب آسّد
پامتّش ضخیً ِ خّش بّ . ىحبت ٍای زیرپّستی. رِ رِو کشیدٌ بّد تا سرىا نخّرو

 .بّی عطر خّدش رِ ىی داد ِ ىن رِ غرق خّشی ىی کرد. بّد

ُ و رِ حس کردو ُ قدر دِست داشتً چشً باز کنً ِ . خّاب بّدو؛ اىا خیس شدن گّن چ
ىی دِنستً . اِنی کُ تّ گّشً زىزىُ ىی کرد ِ بُ آراىی ىٍّاو رِ نّازش ىی کرد رِ ببینً

ُ و سّال بّد حاال کُ ىحرىش شدو، چرا باید تّ خّاب صدای غً  کاِر خّدشُ؛ اىا ِاس
ُ ش رِ بشنّو؟  گرفت

دمً ىی خّاست تا . پامتّ رِ تا نّک بینیً باال گرفتً ِ چشً بستُ نفس عيیقی کشیدو
 .ابد این آراىش رِ کنارش داشتً

 .چند ساعت دیگُ آفتاب ىی زد. ساعت از دِ گذشتُ بّد

از این کُ قرار بّد شب بُ این ىَيی رِ بیرِن بگذرِنیً دمً گرفت؛ اىا سریع با پس زدن 
ً تری بّد کُ باید . حس ٍای ىزخرفً، عزىً رِ برای بنند شدن جزو کردو کارٍای ىَ
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با کش ِ قّسی بُ بدن کُ ىحض خبر بیداریً بّد، پامتّ رِ کنار زدو ِ با . انجاو ىی دادو
ً خیزی مِب ىبه نشستً  .نی

ً ٍاو دیدو ٌ ترین تصّیر عيرو رِ بعد باز کردن چش  .شاید ىی تّنً بگً فّق امعاد

ُ کشی بّد ِ نّر . اتاق تاریک بّد ُ ی پایُ بنند فنزی کُ ىخصّص نقش فقط چراغ ىطامع
ُ ٍای افتادٌ در عیِن . زرد رنگی داشت رِی ىیزش رِشن بّد صّرت پراخيش بین سای

کتش رِ درآِردٌ ِ آستین ٍای پیراٍنش رِ تا آرنج . قدرت اىنیت رِ بَت ىنتقه ىی کرد
ُ ی اِل پیراٍنش از رسيی بّدن دراِىدٌ بّد ِ باز گذاشتُ بّد. تا زدٌ بّد . سُ دکي

ٌ ش بّد ُ سّزی بین انگشت ٍای کشید با کالفگی ِ اخً کندٌ نشدنی، . سیگار نیي
ُ ٍای  ُ ٍای زیر دستش بّد ِ تند تند کاىی ىی گرفت ِ دِدی از سای ىشغّل بررسی برگ

ٌ ش رِی صندمی ًٍ پرصالبت بّد  .بزرگ بیرِن ىی زد؛ حتی قاىت ِرزید

ٌ ش، ىحه سیگار  دمً از ِجّدش گرو ِ ضعف شد ِ قنبً از یادآِری صدای بً غً زد
ُ سّزش سّخت  .نیي

شاید ًٍِ بّد؛ اىا این سیگار کشیدن ٍا ِ بی خّابی ٍا، چیزی نبّد کُ ...شاید خّاب بّد
ً دار ىی تّنست ىحه سنگ یک تنُ کار کنُ، کار ! از خّشی زیاد بیاد یک آدو غیرعادی ِ غ

 !کنُ ِ کارکنُ

باید زِدتر از این ٍا ىتّجُ . یک حرف نگفتُ ِ ذٍنی ىشغّل از غً بزرگی خبر ىی داد
ُ پای ىن بیدار ىی ىّند یا اِن . ىی شدو خینی ِقت پیش ٍا کُ شب تا صبح پاب

ُ قدر دمً بُ درد اِىد. سردرد ٍای ىیگرنی کُ از پا درش ىی آِرد ىرد . خدا ىی دِنُ چ
 .قِّی ىن غيی بُ بزرگی دمش داشت ِ ىن دیر فَيیدٌ بّدو

عيیقًا . ٍيان محظُ با دیدن تصّیر غرق کارش تصيیً گرفتً تا آخر کيکش کنً
 .دِستش داشتً ِ از بی قراریش عذاب ىی کشیدو
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ٌ ٍای اتاق قدو  آٍستُ با دمی کُ کيی گرفتُ بّد، کتّنی ٍاو رِ پّشیدو ِ بُ سيت پنجر
 .برداشتً

ٌ طنبی ِ گرىایی کُ داشت، زیادی آخر شب ٍاش بّی غً  این اتاق با تياو حس جا
 .بّی تنَایی...ىی داد

ُ ای ىتّقف شد ُ ٍاش محظ تیزی ِ سنگینی نگاٍش رِ . ىتّجُ حرکتً شد کُ صدای برگ
ىًَ اِن شد ِ ىانعی بّد کُ ىن ...دیگُ ىًَ نبّد خجامت بکشً یا نُ. حس ىی کردو

ٌ ی ٍیرىند ىی شکستيش  .باید با شکّندن یخ ىنجيد شد

ٌ ٍای بنند سبزرنگ اتاق دست بُ سینُ تکیُ زدو ُ ٍاش دِبارٌ . بُ دیّار پنجر صدای برگ
 .بنند شد

ُ رِشن ِ ساختيان ٍا ِ برج ٍای بنند تاریک ِ بی سّ شدٌ  تياو چراغ ٍای شَر نیي
ساختيان . قرص ىاٌ ًٍ پادشاٍی این بی کسی ٍا ِ دل ٍای گرفتُ رِ ىی کرد. بّدن

آریایی در یک خیابان شيال شَر ِ پررفت ِ آىد بّد کُ در نیيی از شب بُ جز صدای 
چراغ زرد چشيک ىی زد ِ چند ىاشینی کُ با ًٍ . جارِ کشیدن پاسبانی شنیدٌ نيی شد

ىطيئن بّدو ٍیرىند در . کّرس گذاشتُ بّدن، بی تّجُ بُ آراىش شب الیی ىی کشیدن
 .این سی ِ چند سال سنش، ٍیچ ِقت جّانی نکردٌ

 .اِمین شبی بّد کُ دِر از اِن کنبُ، کنار ًٍ بّدیً. آٍی کشیدو

ُ ی بین انگشتً، بی اختیار آرزِیی کُ رِی دمً  دست چپً رِ باال گرفتً ِ خیرٌ بُ حنق
 .سنگینی ىی کرد؛ برای جنب نظرش با صدای بنند بُ زبان آِردو

ُ و نگین دار بّد-   .ٍيیشُ تّ رِیاٍاو انگشتر حنق



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  859  

ً ٍای تاریکش. حّاسش بُ ىن بّد. سرو رِ باال گرفتً از این فاصنُ ...باز ًٍ اِن چش
 .ًٍ سرىاش قنبً رِ ىی مرزِند

 باشُ؟...ٍر ىّقع پّل دستت اِىد ستشّ ِاسُ ٍردِىّن بخر- 

دو ِ بازدو عيیق ِ بنندی گرفت ِ بعد بُ صندمیش تکیُ زدٌ پکی بُ سیگاری کُ تازٌ 
ُ ٍاش گرو کرد قنبً با . ٍیچ اٍيیتی نداد. رِشن کردٌ بّد زد ِ دِبارٌ سرش رِ بُ برگ

ُ چیز رِ شرِع کنی، تا ِادار  نبضی کُ گرفتُ بّد جیغ ىی کشید گنبرگ نّبت تّئُ تا ٍي
 .بُ حرف زدن بشُ

با تاسف . مبخند زدٌ بُ طرفش آٍستُ با پیچ ِتابی قدو برداشتً ِ باالی سرش ایستادو
خر خّدش رِ بین این ٍيُ دِد خفُ . بُ سیگار بین دستش خیرٌ شدو ِ نّچی کردو

تيرکزش رِ بُ ًٍ زدٌ بّدو، این رِ از تکرار اعدادی کُ دِبارٌ ِارد ىی کرد . ىی کرد
با . دست رِی دستی کُ خّدکار داشت ِ در حال نّشتن بّد گذاشتً. ىتّجُ شدو

 .ىکحی نگاٍش رِ طنبکار ِ عاصی باال کشید

 ٍيیشُ این قدر کار ىی کنی؟- 

پّزخند زٍرآمّدی زد ِ دستش رِ از زیر دستً با ضرب بیرِن کشید ِ عصبی بُ 
 :پرکنایُ گفت. صندمیش تکیُ داد

 .یاد گرفتً تنَاییاو رِ با کار کردن پر کنً- 

حقیقتی کُ فقط از نگاٍی کُ درگیر نگاًٍ بّد باید . چیزی تُ دمً رِ چنگ زد
 .ىی فَيیدو

آٍستُ با ٍيان خیرگی نگاًٍ کُ کيی از شیطنت . دِبارٌ دستش رِ ىیان دستً گرفتً
برق ىی زد، بدِن این کُ حرکتی بُ خّدش بدٌ یا استقبامی کنُ، صندمی چرخ دارش رِ با 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  860  

سیگارش . نّک کفشً با یک حرکت بُ سيت خّدو برگردِندو ِ رِی پاٍاش نشستً
عینَّ سنگ خّدش رِ ىنقبض . بین مب ٍاش خشک شد ِ ىتعجب نگاًٍ ىی کرد

 .گرفتُ بّد تا ىنصرفً کنُ

ٌ ای زىزىُ  ِقتی جاگیر شدو، دستش رِ بُ آراىی رِی قنبً گذاشتً ِ با محن اغّا کنند
 :کردو

 .دیگُ نيی ذارٌ تنَا باشی...االن اینّ داری- 

ىشتش رِ . پس از ىکحی ِ گرفتن نگاٌ ناراحتش، انگشت ٍاش رِ رِی قنبً جيع کرد
ً ٍای ىحه یخش، بُ نرىی بّسیدو ً تر شد. گرفتً ِ خیرٌ بُ چش  .ىشتش ىحک

ُ ای زدو با ٍيان آراىشی کُ شب داشت، سیگاری کُ بین . بی تّجُ مبخنِد دمبران
انگشت ٍاش خاکستر ىی شد رِ بیرِن کشیدو ِ در حینی کُ تّ زیرسیگاری چّبی 

 :خاىّشش ىی کردو، گفتً

 چی تّ غً چشياتُ کُ با سیگار باید دِدشّن کنی؟- 

سخت ِ نرو شدن . ِاکنشی غیرارادی ِ عصبی بّد. حرکت ریزی بُ دست ِ پاٍاش داد
از چیزی رنج ىی برد کُ سعی بر . بدنش با ٍر حرکت ِ ٍر حرفً حس شدنی بّد

 .بی تفاِتی ىی کرد ِ کنترمی بر رِی تاجیر گرفتنش نداشت

 :بَش نگاٌ کردو ِ جدی تر گفتً

ُ دار بشیً-   .سیگارِ باید بذاری کنار قبه از این کُ بچ

نگاٍش رِ دزدید ِ با نفس عيیقی . خّد بُ خّد دست آزادش رِی ىیز ىشت شد
 .پرحرصی گفت کُ از صدتا فحش بدتر بّد تا ساکتً کنُ« گنی»

 :بنندتر از صداش، تاکیددار گفتً
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 .ىن گنبرگً...بًَ بگّ گنبرگ- 

 .نیشخند زد

 .ٍر جّر کُ دمً بخّاد صدات ىیکنً- 

ٌ ی اعتراض نداد پاٍاش رِ یک دفعُ از زانّ صاف کرد تا ٍرچُ سریع تر بنند . بعد اجاز
ُ ٍاش چنگ زدٌ از پیراٍنش گرفتً، تا اگر قرار بّد سقّط کنً با . بشً بُ سرعت بُ شان

کيی ىاندٌ بّد تا سر بخّرو کُ خدا رِ شکر قبه از کج شدنً . ًٍ رِی زىین کج بشیً
ُ ش کُ از فرط خشً بّد شنیدو ُ ای از سین . پی بُ سيجی ىن برد ِ خس خس گرفت

ٌ و رِ بُ زحيت کنترل کردو  .خند

پاٍاش رِ بُ حامت اِل درآِرد ِ غضبناک با ىردىک ٍای سرخ شدٌ خیرٌ نگاًٍ کرد تا 
ُ جا کنً. بنکُ از رِ برو ِ بنند بشً ً خیز شدو تا خّدو رِ جاب ِقتی از جاو . کيی نی

 :با خّنسردی دستی بُ ىٍّاو کشیدو ِ گفتً. ىطيئن شدو بُ رِی خّدو نیاِردو

 تّ بُ ىیکائیه گفتُ بّدی اجازٌ بدٌ ىن اىرِز بیرِن بیاو؟- 

ُ طّری»بی حّصنُ با محنی   .گفت کُ فقط بُ تایید از کارش بّد« چ

ٍيین طّر کُ دستً رِ با عشٌّ بنند کردو ِ با سرانگشت ٍاو بین ىٍّای تیغ تیغی 
ٌ ش ىی کشیدو، با محنی کُ بیش از اندازٌ احساسی بّد گفتً  :تراشید

 !ٍیچی، اگر زِدتر بَش ىی گفتی ىنّ دیگُ نداشتی- 

این رِی ىن رِ ندیدٌ بّد ِ خبر ًٍ . مبش رِ گاز گرفت تا مبخندش رِ کنترل کنُ
 !نداشت قصد از پا درآِردنش رِ داشتً

ً دار ىی زد. کف دستً رِ رِی قبنش گذاشتً  .ىنظً ِ ریت
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 .«ٍیرىند»...با مبخنِد ىحّی آٍستُ مب زدو

ُ ای از کار افتاد ِ نفسش بند اِىد. دِبارٌ بدنش ِاکنش نشان داد  .قنبش جانی

ُ ش بُ بازی درآِردو ِ شکنک ٍای ٍندسی ناىرئی  نّک انگشت ٍاو رِ رِی گّن
ٌ ای داشت کُ بُ شدت جذاب ِ خّاستنیش کردٌ بّد. ىی کشیدو ُ ریش یک رِز  .ت

 !بَت گفتُ بّدو ٍیرىند بیشتر بَت ىیاد- 

... - 

 .ىحه خِّد خّدتُ...صاحب جاٌ ِ ىقاو...یُ اسً اصیه ایرانی- 

ً ٍای ىن کُ ىشتاقانُ پی  خینی سعی ىی کرد حّاسش رِ بُ ٍيُ جا بدٌ االا چش
چرا ىن این قدر این ىرد رِ بی دمیه دِست داشتً؟ بعِد چند ... خدایا. نگاٍش بّدن

ُ قدر خّبُ دیگُ بدِن ٍیچ عذاب . سال، عشقی رِ بًَ دادی کُ خّدو ًٍ در حیرتً چ
 .ِجدانی ميسش ىی کردو

خینی دِست داشتً بَش بگً خینی ِقتُ . ىطيئنًا صدای بنند ضربان قنبً رِ ىی شنید
 .برای تّ ىی تپُ

 .حاال با خیال راحت داشتيش. عضالنی ِ پَن بّد. دست ٍاو رِ دِر گردنش گذاشتً

 .نبض تند گردنش رِ زیر دستً حس ىی کردو

 چرا ٍیچ ِقت اسً ِاقعیتّ بًَ نگفتی؟- 

ُ ای ىکخ کرد تا نگاٌ سرخش رِ بًَ بدٌ انگار دیگُ . نگاٍی کُ پِر غً بّد. جانی
ُ ش چنگ شدٌ، بُ درد . نيی خّاست خّدش رِ ىقاِو ِ بی تفاِت بگیرٌ دمً با غص

 .اِىد
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 .یُ عير عادت کردو با اسً پدرو زندگی کنً- 

. دمً ىی خّاست بغنش کنً. این صدایی نبّد کُ ٍيیشُ ازش ىی شنیدو...خدای ىن
یعنی این ٍيُ سال با اسً پدرش صداش ىی زدن؟ خّدش خّاستُ یا ىجبّر شدٌ؟ 

شک نکردو . ٍزاران دمشّرٌ ِ نگرانی ٍيراٌ با سّال تّ ذٍنً نقش بست؛ اىا گیج بّدو
ٌ ی باجی اىرِزیُ  !فرزاد زیادی برای خانّاد

 ازش خجامت ىی کشیدی کُ اسيتّ عّض کردی؟- 

ُ ای طّالنی با ٍيان خیرگی ِ تن صدای گرفتُ ِ بً شدٌ زىزىُ کرد  :با ِقف

 .ٍیچ ِقت باعخ خجامتً نشد. اِن شریف ترین ىردی بّد کُ تّ عيرو دیدو- 

 .کاش حرف ىی زد...دمً ریخت. صداش از یک حسرت بزرگ ىی گفت

 چرا فّت کردن؟ چند سامت بّد؟- 

ٍنّز پاٍای آِیزِنش کُ ... سنی نداشتً کُ جنّی چشيای خّدو جّنشّ گرفتن- 
ُ ش کاری کنً... ىی مرزید یادىُ  .نتّنستً ِاس

ُ ش از فشار مرزید یکً اکسیژن برای نفس کشیدن الزو داشتً تا غيی کُ از بیان . چان
بُ . چند قطرٌ اشکً بی اختیار فرِ ریخت. این محن ِ تن صدا بیرِن زد رِ باِر کنً

 :آغّش کشیدىش ِ تند تند گفتً

حتی فکرشً ...عزیزو عزیزو خینی خینی ىتاسفً، نيی دِنً برای دمداریت چی بگً- 
ُ ت بکنً تا ٍيُ چیزِ فراىّش کنی...ِحشتناکُ  .کاش ىی تّنستً کاری ِاس

زحيتی برای دربرگرفتن ىن بُ خّدش . دست ٍاش ٍيین طّر کنارش افتادٌ بّدن
 .ضربان قنبش بنند شدٌ بّد ِ دندان ٍاش قفه ِ بدنش ىنقبض تر ِ سنگین تر. نيی داد
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ُ ی چند سانت صّرتش گفتً. خّدو رِ عقب کشیدو  :پنک ٍاو ىی سّخت، با فاصن

شاید تّ سن ِ سال یُ بچُ این درد سخت تر باشُ؛ اىا ىن ىی تّنً درکت کنً، ىن - 
ُ قدر سختُ  .ىی فَيً ِقتی پدرت جنّی چشيت نفس نکشُ چ

ُ قدر طّل کشید کُ با فکی قفه شدٌ ِ نگاٌ سرد بًَ زل بزنُ؛ اىا ىن گیج تر  نيی دِنً چ
ُ دار شدٌ بّد ِ درصدد . از اِنی بّدو کُ تعبیر حامتش رِ درک کنً بیشتر دمً غص

 .برآِردن رفع غً دمش بّدو تا خّدش رِ خامی کنُ

تّ جاو . دست ٍای ٍيیشُ گرىش بُ قدری سرد بّد کُ از سرىاش بُ خّدو مرزیدو
ُ جا شدو پّست صّرتش از . بُ زِر خّدو رِ نگُ داشتُ بّدو تا زیر گریُ نزنً. بیشتر جاب
ً ٍاش سرخ...درد کبّد شدٌ بّد  .چش

 !ٍنّز ىّندٌ خینی چیزا رِ درک کنی- 

ُ ی سنگینی گفت  .این رِ با زىزى

ُ و تننگری زد ٍيُ چیز رِ از ِضعیت ىامی ِ اجتياعی باجی ِ فریبا بُ یاد . بُ حافظ
 .آِردو؛ باید دردی فراتر از این ىسائه باشُ

 :نفس گرفتً ِ جدی یک دفعُ گفتً

ٌ ت-   .از پدر ِ ىادرت بیشتر بدِنً...ىی خّاو از خانّاد

 !بُ تيسخر...با بی رحيی نیشخند زد

ٌ و بدِنی؟-   یکً دیر نیست این کُ بخّای از ىن یا خانّاد

ُ ای بّد نفَيیدو. تّ چند محظُ با یک جينُ قنبً ىچامُ شد . محنش ٍشداری یا گالی
ُ و بردو ُ ی یک بنندی ایستادو ِ . فقط پی بُ عيق عشق کّرکّران درست ىحه این کُ مب
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ُ قدر ًٍ این مبُ تیز باشُ، در  ٍر محظُ ىيکن بّد بیفتً؛ اىا خّدو ًٍ ىی دِنستً ٍر چ
ىن بُ این . نفسً شدٌ بّد. تّانً نبّد نداشتُ باشيش ِ دِریش رِ طاقت بیارو

ً ٍای سرد احتیاج داشتً ُ ٍای پَن ِ چش پس نیازی بُ دِنستن نبّد، ىن با قنب . شان
 .یا حسً انتخاب کردٌ بّدو

اگر آخرش ًٍ بد بّد ىی ارزید بُ یک . ىنتظر دیدن عکس امعينً بّد. بَش خیرٌ شدو
 .محظُ داشتنش

دیگُ اسيش تّ . شٍّرو شدٌ بّد. فکرو رِ با صدای بنند، بدِن ٍیچ خجامتی گفتً
ُ ی اصنیً رفتُ بّد  .شناسناى

ُ و فقط خّدت ىًَ بّدی-   .ِاس

 .کف دستش رِ برای بار چندو رِی قنبً گذاشتً

چرا باید از آدىایی کُ تّ رِ بُ دنیا . برای تّ ىی تپُ...ببین با این کً کً شناختيت- 
برای ىن . ىن تصيیً گرفتً با این، پای کارو بایستً...آِردن زیاد بدِنً تا تصيیً بگیرو

ً تر از ٍر چیزی  .تّ ىَ

ذرٌ ذرٌ گرو شدن دستش رِ زیر قنب بی قرارو حس . سکّتش این بار طّالنی تر شد
تاریکی . بدنش از حامت دفاعی خارج شد ِ رینکس خّدش رِ گرفت. ىی کردو

ً ٍاش رِشن تر شد دیگُ فکش ىنقبض نبّد ِ این بیشتر از ٍرچیزی خّشحامً . چش
 .کرد کُ تّنستً آراىش کنً

 .دستً رِ ىحکً گرفت ِ با محنی کُ پر از تردید ِ شک بّد پرسید

ٌ ت بگّ، از پدرت، از ىادرت-   .تّ از خانّاد
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ُ قدر دستً نسبت بُ سایز دستش کّچک ِ سردٌ . سعی کردو بُ این فکر نکنً چ
ُ ای باال انداختً  .بی خیال با مبخندی شان

ُ ت خانّادٌ ىَيُ؟... تّ کُ از ىن ٍيُ چیزِ ىی دِنی-   نکنُ تّ ِاس

انگار با نگاٌ ِ سکّتش حرفً رِ تایید کرد ِ فَيّند بیشتر ىی خّاو بدِنً اِن چیزی کُ 
 !بَش رسیدی رِ از قنً انداختی

نفس عيیقی کشیدو ِ دمً رِ زدو بُ دریا ِ با ىحرو ترین کسً درِددل کردو تا ىن ًٍ 
 .آراو بگیرو

ُ ی دستش رِ یّاش ریزریز  سرو رِ پایین گرفتً ِ ٍيین طّر کُ ىٍّای ىردان
ُ ای گفتً  :ىی کشیدو، با غً نَفت

تا ٍيین ىاٌ پیش بُ بّدن پدرو افتخار ىی کردو؛ اىا از ىّقعی کُ پای ِصیت ِ اِن - 
 .راز نفرین شدٌ پیش اِىدٌ، شاید بی رحيی باشُ؛ ِمی بُ خّب بّدنش شک کردو

 .پّزخند زدو

ُ ی اِن آدىایی کُ بَشّن رسیدو؛ ِمی زندگیشّن بُ بن -  کابّس ٍر شبً شدٌ ٍي
ىی ترسً رازش حالل بّدی گرفتن از تک تک اِن آدىا . بستی بُ ناو ىرگ ختً شدٌ

 .باشُ

دستش رِ پشت گّشً رسّند ِ آراو شرِع بُ نّازش کردن ىٍّای کّتاٌ پشت گردنً 
ٍيین کُ نّک انگشت ٍای گرىش بُ تار ىٍّاو خّرد، چیزی ىحه یک جریان . کرد

سرو رِ بُ سيت دستش کج . خّشً اِىد. امکتریستُ بُ بند بند سنّل ٍای بدنً رسید
تّ خالء ِ رخّت شیرینی فرِ رفتً تا چشً ببندو کُ نّک انگشت ٍاش رِ کيی . کردو

 .حاال قنقنکً ىی اِىد. فاصنُ داد تا حرف بزنً
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 .ىحه شّک بّد... خدای ىن

 !شاید ىی خّاستُ کسی رِ پیدا کنی؛ ىحه خّاٍر یا برادری- 

ٌ و رِ از پشت خً کردو . ىحکً از کيرو گرفت تا حرکتی نکنً. گردن قنقنک اِىد
ُ و ىی داد ٌ ی بنندی کُ خّدو رِ جيع ىی کردو گفتً. بی انصاف شکنج  :با خند

نُ، اِن عاشقانُ ىادرىّ دِست داشت؛ حتی تا قبه از ىرگش با عکساش زندگی - 
 .ىی کرد

 ىادرتً دِستش داشت؟- 

ُ آىیز شد « اٍِِيی»چشيی چرخّندو ِ . حتی بُ ذٍنً ًٍ خطّر نکرد چرا محنش طعن
ُ ٍاو از نّازش قنقنک یا ىّرىّرو ىی شد یا . گفتً بعد با حامت ىتفکر ٍيین طّر کُ شان

 :ىی خندیدو، گفتً

 .بینَایت عاشق پدرو بّد...اِن زنی بُ شدت احساساتی بّد- 

 !تّ ًٍ زیادی احساساتی ٍستی- 

ُ ای حس . این رِ گفت ِ حرکت دستش قطع شد تّ محنش ٍیچ چیز از کنایُ یا تیک
 .نيی شد؛ فقط یک ىالیيت خاصی درش بّد

ُ ٍاش گذاشتً ً ٍای سیاٌ . ٍر دِ دستً رِ بنند کردو ِ رِی شان درحامی کُ بُ اِن چش
 :شفافش نگاٌ ىی کردو با محنی کُ زیادی پر از شیفتگی بّد گفتً

 .برای ٍيین تّ ىکيه ىنی- 

ُ قدر حال ِ ٍّاش از چند دقیقُ قبه عّض شدٌ تّ جاو تکان . ىی تّنستً ببینً چ
 .مبخند زدو. خّردو تا بنند بشً کُ بازِو رِ گرفت ِ سرجاو نشّندو
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 ٍنّزو پدرتّ دِست داری؟- 

ً ٍاش بی داد ىی کرد نگاٍش بُ نگاًٍ گرٌ خّردٌ بّد ِ . ٍنّز تنش ِ تناقضی تّ چش
صّرتش خینی کً از نّر چراغ رِشن شدٌ بّد ِ این حامت . ىنتيسانُ ىنتظر جّابً بّد

ً ٍاش رِ شفاف ِ زیباتر کردٌ بّد  .خيار، چش

 .ىیخکّب نگاٍش، گیچ زىزىُ کردو

 !ىعنّىُ کُ دارو- 

ٍيین کُ خّاست نگاٍش رِ . دو عيیق ِ عصبی گرفت؛ اىا ظاٍرش خّنسرد ِ آراو بّد
مب گزیدو ِ با صّرت سرخ شدٌ ! اٌِ خدای ىن. بگیرٌ، صدای غیژ ىانندی بنند شد

 .نگاٍش کردو کُ ىتعجب ِ با َشک اطراف رِ ىی پایید

 صدای چی بّد؟ تّ ًٍ شنیدی؟- 

با خجامتی کُ سرتا پا . ىتاسفانُ این غرغر این فضای رىانتیک ِ عاشقانُ رِ برًٍ زد
ُ ش فرِ بردو ِ با مب گزیدنی گفتً  :سرخ شدو، صّرتً رِ تّ سین

 .فکر ىی کنً صدای شکً ىن باشُ، از دیشب ٍیچی نخّردو- 

ُ ای طّل کشید تا از این اعتراف ناگَانی ِ بی گناًٍ بُ خّدش بیاد یک دفعُ کيرو . جانی
ُ ِار بُ خّدش فشار داد ٌ ای . رِ گرفت ِ ىن رِ ىحکً ِ دیّان با صدایی کُ تُ خند

 .داشت پشت سرًٍ تکرار کرد

 .ىن باید با تّ چیکار کنً- 

درحامی کُ سخت نفس ىی کشیدو؛ اىا با تياو ِجّد از این ابراز احساساِت فّران شدٌ، 
 .مذت ىی بردو
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*** 

 بخش چَاردًٍ

 !سعی کن زیادی خّش تیپ نکنی تا اِن دختر بدبختّ بیشتر از این ٍّایی کنی- 

صدایی کُ در این محظُ ىنتظر . گّش ٍاو درگیر صدای زىختش از پشت سر شد
ُ ی مبً بُ نیشخندی ىنحنی شد ِ دِبارٌ با نگاٍی بُ سرتاپاو ! شنیدنش بّدو گّش

ُ ش رِ ىرِر کردو  .جين

ُ ای ! بیش از حد از کارٍاو سردرآِردٌ بّد! گنبرگ رِ ىی گفت گرٌ کراِاتً رِ کُ چند دقیق
 .ىی شد درگیرش بّدو رِ سفت کردو ِ بُ طرفش چرخیدو تا در تیرراس نگاًٍ باشُ

دست بُ سینُ بُ چَارچّب در اتاق ىشترکيّن تکیُ زدٌ، پا رِ پای دیگری قالب کردٌ 
بّد ِ کج، با مبخند پنیدی بُ ىنی کُ ىقابه آینُ ىیز آرایشی درحال بستن گرٌ بی نقصی 

 .بّدو چشً دِختُ بّد

 !پّزخندو این بار آشکارا بُ سرتاپاش زدٌ ىیشُ

نيی فَيیدو برای نیت خاصی یا برای حرص ىن زدٌ بّد تّ کار پّشیدن مباس ٍای چند 
 !ِجبی یا ِاقعًا این اخالق ٍا رِ داشت ِ ىن ٍیچ ِقت ندیدٌ بّدو

با مباس خّاب حریر قرىزی کُ فقط چند الیُ نازک ساتن از زیر ىی خّرد ىقابنً ایستادٌ 
ُ ٍای عریانش  بّد ِ ىٍّایی کُ ٍيیشُ برای حرص ىن جيع ىی کرد آزادانُ رِی سرشان

 .ریختُ بّد

ُ ی  ً دار نگاٌ بی تفاِتً رِ گرفتً ِ دِبارٌ ىشغّل ىرتب کردن یک تیکُ پارچ جدی ِ اخ
 .دست ِ پاگیر شدو
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ُ دار، با  بعد از چند دقیقُ برانداز کردنً ِ بی فایدٌ دیدن بُ جنٌّ گذاشتن خّدش؛ کنای
 :محنی کُ زیادی رِ اعصاب بّد گفت

ُ ی حقیرشّن پا بذارن برای آىادٌ شدن؟-   !چرا تیيّرخان افتخار دادن بُ خّن

ٌ دارش فقط بُ . نفسً رِ پرصدا بیرِن فرستادو ِ غضبناک نگاٍش کردو دمیه خند
خّدش ًٍ بُ خّبی ! خّدو ىربّط ىی شد ِ اصالً بُ آدىی ىحه ٍنيا ربطی نداشت

 .ىی دِنست؛ اىا قصد بازی با رِانً رِ داشت

از صبح گنبرگ با نگرانی ٍایی کُ داشت ىداو بًَ زنگ ىی زد ِ . ِقت زیادی نداشتً»
با این کُ نيی تّنستً ! یک ریز صحبت ىی کرد تا بنکُ از استرسش برای اىشب کً بشُ

یا « بنُ»دمداری یا راٍنياییش کنً ِ این رِ بُ خّبی با سکّت ِ گّش دادنً کُ بُ 
ىنتَی ىی شد فَيید؛ اىا بعِد دِ سُ بار قطع کردنً؛ آخر با سياجتی کُ داشت، « خیری»

ُ ش کُ صرفا برای نرو کردن ىن بّد گفت  :ىنتيسانُ با صدای ىظنّو گرفت

ٌ و رِ کً کنً-   .تّ فقط گّش بدٌ تا دمَر

ىن ًٍ شنیدن این چرت ِ پرت گّییش رِ ترجیح دادو تا این کُ بعدش ىداو پیاو 
 !بفرستُ ِ تک زنگ بزنُ خّندو یا نُ

ٌ ی زیادی !...تياو حرف ٍاش ًٍ حّل ِ حّش ترس دیدن تیيّرخان بّد ٍیجان ِ دمَر
 !از دیدن ىن داشت

جامب ترینش این بّد کُ نگران خّش ظاٍر شدن ِ ىّرد پسند تیيّرخان ِاقع شدن 
! این فانتزی رِ داشت کُ تیيّرخان عاشقش بشُ ِ ىا خبر ازدِاجيّن رِ بدیً! ًٍ بّد

ُ قدر اِن محظُ با ذِق خاصی از کنف شدن تیيّرخان ىی گفت  !چ
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ُ و رِ سر ىی برد؛ ِمی با این حال، مبخنِد  با این کُ گّشی تّ دستً خشک ىی شد ِ حّصن
 !تّجیُ گنبرگ ًٍ یک پرِسُ جدایی بّد. شیرینی رِ مب ٍاو ىی اِرد

این استرس ِ ٍیجانش ىن رِ ًٍ نگران کردٌ بّد ِ برعکس ٍر بار، ترجیح دادو برای 
از این رِ تصيیً گرفتً برای . نظارت رِ خراب کاری ٍاش، از اِل جشن حضّر پیدا کنً

 .«بیاو (عيارت سفید)رِشن کردن ىّضّعی ِ آىادٌ شدن بُ این جا 

 :با محن بدی کُ از خّدو سراغ داشتً ِ در برابر ٍنيا بدتر ًٍ ىی شد گفتً

ٌ ی نفس کشیدن بَت دادن سّال نکنی؟-   ٍنّز یاد نگرفتی جایی کُ اجاز

در این چند سال . گفت« چشيی»با نگاٍی برندٌ کُ عجیب برق ىی زد بُ تيسخر 
 .حسابی بی عار شدٌ بّد ِ حرىتی بینيّن نياندٌ بّد

ىی دِنستً دِبارٌ ىی خّاد حرفی رِ بزنُ کُ شبً رِ زٍر کنُ؛ اىا قبه از باز کردن دٍان 
ُ خاطرش پا بُ این جا گذاشتُ بّدو رِ  بی چاکش باید اِن دمیه اصنی رِ کُ ب

خینی دمً ىی خّاد » ٍيان دمینی کُ ىداو تّ گّشً اخطاری زنگ ىی خّرد . ىی پرسیدو
 «بدِنً ِقتی بفَيی بازو این جّری ىی بّسیش

ً ٍای باریک شدٌ ِ بدگيانً گفتً...بُ طرفش چرخیدو  :با چش

 تّ از اِل ىی دِنستی اِن دختر، دختر کَکشانُ؟- 

ٌ ی بنندی زد ٌ ای از ىٍّاش رِ عقب فرستاد؛ با سری بُ تاسف بُ ىغزو . تک خند طر
 .اشارٌ کرد

 پس باالخرٌ فَيیدی؟- 
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انگشت ٍای دستً بُ ًٍ . این رِش جدید تحریکً، زیادی از خط قرىز ٍاو رد شدٌ بّد
نگاٌ غضبناکً رِ نادیدٌ . گرٌ خّرد تا پرشی بُ رِی صّرتی کُ دستً ىی انداخت نزنً

 .ىی گرفت

با مذت ِ خّشحامی اِِو کش داری با پیچ ِ تاب دادن کيرش . دستی در ٍّا تکان داد
 :گفت ِ اداىُ داد

نيی دِنی چُ مذتی داشت ِقتی دست ِ پای کبّدشّ ىی دیدو ِ صداش از ترس در - 
 .نيی اِىد

ٌ ش خط صافی رِی ناخن ٍای بنند ِ تیزش کشید  .با انگشت اشار

 .ناخّناىّ تّ بدنش فرِ ىی کردو- 

ُ ای قنبً فشردٌ شد؛ با این کُ باید از آزار دختر کَکشان خّشحال ىی شدو؛ اىا  برای محظ
ُ ٍاش حرف ىی زد بیشتر بّد حقش این . میاقت گنبرگ از این زنی کُ با مذت از شکنج

ُ ی شیطان...بی رحيی ٍای بی خبر نبّد  !نُ از طرف سای

 .گفتً« خفُ شّیی»با صدای خشيگین ِ پرفریادی ...چشً رِ ًٍ فشردو با درد

بی اٍيیت ىحه یک ىزاح یا یک سرگرىی از دیدن خشً ىن ابرِی باال انداخت ِ ىٍّای 
 .رِی صّرتش رِ کنار زد

ٍيّنی کُ جّن دِتا از ...بی خیال پسردایی، ٍر چی نباشُ اِن دختر کَکشانُ- 
 ىگُ ٍيینّ نيی خّاستی؟... عزیزتریناىّنّ گرفت

 .مبخنِد کيرنگی بُ ٍيراٌ چشيک ریزی زد

ُ ت-   !نکنُ عشقّ عاشقِی ىخفیت، داغ دایی رِ سرد کردٌ ِاس
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ٌ ی کَکشان رِ . کاىالً حق با اِ بّد ىن از ٍيان پانزدٌ سال پیش خّاب نابّدی خانّاد
حاال در جایگاٍی بّدو کُ باید برای این دل دل زدن ٍا ِ تردید ٍاو ىّرد . ىی دیدو

 .تيسخر ٍنيا باشً

اگر قصد تحریک ِ ىتشنج کردن اعصابً رِ داشت، ىّفق شدٌ بّد؛ اىا ىن ٍيچنان با 
ُ ای باال زدٌ ِ دست بُ جیب، جدی ِ برندٌ کُ ٍر آن ىنتظر غرش بّد نگاٍش  چان

 .ىی کردو

 !این حرف ٍای ىفت باعخ نيی شد ىن رِ از سّال ِ شکاً ىنحرف کنُ

 :با حفظ خّنسردیً ٍيزىان کُ بُ سيتش آٍستُ قدو برىی داشتً گفتً

 این حرفا رِ ىی زنی تا ىنّ ىنحرف کنی؟- 

... - 

 چرا حسً ىیگُ کارایی ىی کنی کُ ىن ازش بی خبرو؟- 

ُ ای شّکُ شدٌ ایستاد  !حرفی نزد...محظ

. نزدیکش شدو ِ بین حصار بدنً کُ دست ٍاو رِ باالی سرش گذاشتً گیر انداختيش
ٌ ی بنند ِ عصبی سرداد ِ خّدش رِ جيع ِ جّر  ٍيین کُ بُ طرفش خً شدو، خند

 .کرد

 .آدو باید گاٍی خّدشّ بُ نفَيی بزنُ کُ مذت زندگی رِ ببرٌ...چّن تّ زیادی عاقنی- 

ُ ی چشيش پرش کّتاٍی ىی زد ِ . ىن ٍنيا رِ بزرگ کردٌ بّدو. درِغ ىی گفت گّش
ً ٍای یخش ىی درخشید  !رنگ چش
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بعد ىکحی تّ صّرتش کُ با گستاخی نگاًٍ ىی کرد، ساعد دستش رِ گرفتً ِ ىحکً 
ُ ی بنندی سرداد. بین انگشت ٍاو فشردو ُ ی . نام ٌ و ِ چان از بین دندان ٍای قفه شد

 .ىرتعشً زیر گّشش غریدو

 از کجا رِز اِل ىی دِنستی دختر کَکشانُ؟- 

 :نگاٍش ِحشت زدٌ شد؛ اىا با گستاخی غیظ دار گفت

ُ ی ازدِاج تاج امينّک در -  ُ طّری ىی خّای از زیر نقش خینی دِست دارو بدِنً چ
 .ىن کُ نتّنستً گیر تّئُ حیِّن نیفتً...بری

ُ ش رِ گرفتً کُ از شدت ضعف ِ درد بُ خّدش  با کف دست آزادو این بار ىحکً شان
ٍيین طّر کُ دست رِی دستً گذاشت تا حریف این فشار از خشً ِ حرصً . ىی پیچید

 :بشُ، با بدجنسی نیشخند زدٌ خیرٌ بًَ اداىُ داد

 ...حیف شد کَکشان بُ آرزِش نرسید، خینی دِست داشت دخترش زیرخّاب تّ...آخ- 

 .حرفش خّردٌ شد با پرت شدن ناگَانیش بُ رِی زىین ِ جیغ کّتاٍش

ُ ی ىحکيی کُ یک طرف صّرتش رِ ىَيان کرد بُ گز گز افتادٌ بّد رد . دستً از ضرب
 .انگشت ٍاو رِی صّرت ىتّرىش از غضبً ىاندٌ بّد

از خشً ِ برافرِختگی . ناباِرانُ با ىٍّای پریشان شدٌ ِ دستی رِی گّنُ نگاًٍ ىی کرد
نقطُ ضعفً رِ فَيیدٌ بّد ِ . پشیيان ًٍ نبّدو. نفس نفس ىی زدو ِ قنبً ىی سّخت

 .چند سینی حقش بّد

 .تَدیدآىیز ٍّار کشیدو

جرئت داری یک باِر دیگُ در ىّرد گنی این طّری حرف بزن، اِن ِقت ىی بینی کی بُ - 
 !آرزِش ىی رسُ
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ٌ ی مرزان ِ پرحرصی بریدٌ بریدٌ با رد . بُ سختی با تکیُ بُ دستش نشست با خند
ً ٍاش ىی بارید گفت ُ ای کُ از چش ُ ی مبش پاک ىی کرد؛ با کین  :خّنی کُ از گّش

ُ ی کَکشان بُ درد تّئُ آشغال ىی خّرد-   .ٍيّن دختر تّ دخي

قبه از ٍر ِاکنشی، . یک دفعُ بُ سيتش قدو برداشتُ خً شدو کُ از ترس پرشی زد
ُ ٍاش رِ ىحکً فشار دادٌ بُ طرف خّدو کشیدو خّدش رِ بُ زِر عقب ىی کشید . شان

 .تا رٍا بشُ؛ اىا ىن خشيگین تر از اِنی بّدو کُ بُ جان دادنش فکر کنً

ُ ی کَکشان بُ صدتا تّی بی پدر کُ زندگیيّ گرفتی ىی ارزٌ-   .دختر تّ دخي

 .نيی ذارو رنگ خّشبختی ببینی...نابّدش ىی کنً- 

دستً رِ زیر گنّش گذاشتً ِ با دست . صبرو مبریز شد از این جان سخت بّدن این بشر
ُ ش رِ گرفتً تا پخش زىین نشُ ُ و شان  .غرش کنان تّ صّرتش فریاد کشیدو. دیگ

 .زِدتر بگّ از کجا ىی دِنستی تا جّنتّ نگرفتً- 

ٌ ای ٍّا دست ِ پا ىی زد؛ ِمی با ٍيان صدای گرفتُ پّزخند . صّرتش سرخ شد برای ذر
 .زد

ُ تر از اِنی او کُ فکرشّ بکنی، دست از سرو بردار... ىن-   .دیِّن

 !پس ٍنّز دیِّنگی ىنّ ندیدی- 

 .فشار انگشت ٍاو رِ بیشتر کردو

 .کاری نکن ٍيین اىشب بدىت دست ىادرت...از کجا فَيیدی؟- 

ً ٍایی کُ رِ بُ سفیدی ىی زد ِ درشت شدٌ بّد، زٍر آخرش رِ ریخت  .با چش

ُ ت ىی سّزٌ، بُ ٍرکی دل بستی بازیگر خّبی بّد-   !ىی دِنی دمً ِاس
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ُ ش رِ یک ضرب رٍا کردو از زیر دستً . با این حرف بی اختیار فشار دستً کً شد ِ شان
دستی کُ تا چند محظُ پیش قصد کشتنش رِ داشت . با نفس ٍای عيیقی سر خّرد

 .ٍیچ ِقت بُ این فکر نکردو گنبرگ ًٍ رِزی نقش بازی ىی کرد. ىشت شد

صداو . پّزخندی بُ تنخی این زندگی کُ پراز نقاب ٍای پّشیدٌ شدٌ بّد. پّزخند زدو
 .ناخّدآگاٌ تحنیه شد ِ از دادٍایی کُ زدو گرفت

راست ىیگی، این جاشّ فکر نکردٌ بّدو دِر ِ برو چُ ىارای خّش خط ِ خامی پرِرش - 
 .دادو

ُ ی ىارا رِ ندیدی-   !ٍنّز مّن

 .با ٍيان نیش زبانی کُ داشت با نفس نفس حرف ىی زد

ُ ای از ىٍّاش رِ گرفتُ از ریشُ کشیدو ِ تّ صّرتش غریدو  .خً شدو دست

تکنیف گنبرگ رِشنُ، تا آخر عيرش باید ىنّ تحيه کنُ؛ ِمی تّ جّری جّن ىیدی کُ - 
ُ ت ِاق ِاق نکنُ  .ٍیچ سگی ِاس

پّستش رِ بُ کبّدی بّد؛ اىا ٍنّز ًٍ برای حرص ىن، اِن مبخند زجرآِرش رِ 
 .مب ٍاش بّد

 .زىزىُ کرد

 .ازت ىتنفرو- 

ىن نفرتً رِ با کشیدن بیشتر ىٍّاش نشان . تا چند دقیقُ پرنفرت بُ ًٍ زل زدیً
ً ٍای سردش یک دفعُ با صدای بنند ٍرىز، ىٍّاش رِ بی اختیار . ىی دادو ِ اِن با چش

رنگ ٍنيا ًٍ با . اگر ىا رِ در این ِضعیت ىی دید بی شک سکتُ ىی زد. رٍا کردو
 .شنیدن صدای ٍرىز پرید ِ ِحشت زدٌ نگاًٍ کرد
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با ٍيان خیرگی بُ ىفنّک زیر پاو، بنند شدو ِ در جّاب صدای بنند ٍرىز . پّزخند زدو
فریاد زدو ِ قبه از این کُ بُ طبقُ باال برای دیدن « االن ىیاىی»کُ در عيارت ىی پیچید 

ٍنيا بیاد، بُ سيت کتً کُ رِی تخت بّد رفتً ِ با چنگی بَش از در بُ سرعت بیرِن 
 .زدو

ُ و ِ زنی کُ نیت نابّدیً رِ داشت، ٍيراٌ ٍرىزی کُ ىنتظرو  بی خیال ذٍن آشفت
از دیدن ظاٍر پریشانً پی بُ دعّاىّن برد؛ ٍر چند دیگُ عادت کردٌ . ایستادٌ بّد شدو

بّدن بُ کشيش ٍای ىا کُ اکحرًا ىن رِ ىقصر ىی دِنستن ِ گيان ىی کردن از این 
 .ِضعیت خستُ شدو

بین ىسیر دِ عيارت فقط بُ یک چیز فکر ِ نگرانً ىی کرد؛ گنبرگی کُ اىشب شاید بُ 
ُ و پیش نيی رفت جشن اىشب عزا ىی شد ِ . ٍر نحّی ىن رِ بشناسُ اگر طبق برناى

 .این بیش از پیش ىن رِ عصبی کردٌ بّد

با تياو . طاقت دیدن گنبرگ ًٍ بین اِن جيعیتی کُ ىنتظر شکاری بّدن نداشتً
ُ ای کُ بَش داشتً، در این یک ىّرد نيی تّنستً سرپّشی رِی  حس ٍای ناشناخت

ُ و بّد؛ ىحه ىترسکی برای اطرافیان باشُ . عقایدو بذارو ِ کسی کُ اسيش تّ شناسناى
ُ ی آشناییش با ىن ًٍ ٍيین حس رِ داشتً حسی شبیُ انزجار ِ . نسبت بُ نقش

ُ ای بّدو کُ عيُ قصد نشان دادنش رِ داشت  .ىتنفر از اِن محظ

*** 

با طی شدن ىراحه ىیزبانی، ىستخدو ٍایی کُ تشریفاتی بّدن ِ مباس فرو ىشکی 
 .آمبامّیی بُ تن داشتن، بُ طرف سامن اختصاصی راٍنياییيّن کردن
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جيعیتی کُ نسبت فاىینی بَشّن . ىحه ٍر سال، جيعیت زیادی دعّت شدٌ بّدن
ُ تر بّدن با نقاب ٍای رنگارنگی کُ بُ چَرٌ داشتن . خّردٌ بّد؛ اىا از صد غریبُ بیگان

ُ ی پذیرایی ىی شدن ُ ی ٍرسام  .ىنتظر شرِع برناى

ً ٍاش تّ ًٍ رفت ٍردِ خینی خّب . ٍرىز ًٍ بدتر از ىن حامش گرفتُ ِ اخ
سامن . ىی دِنستیً بُ چُ دمیه این قدر ىشتاق دیدنيّن ٍستن ِ مبخند بُ مب دارن

برعکس دیزاین اصنی کُ داشت، ىیز ِ صندمی ٍای طالیی رنگ رِ اطراف چیدٌ ِ ِسط 
رِ با رقـــص نّرٍای رنگی، سنی برای رقـــص جّان ٍا ترتیب دادٌ بّدیً؛ امبتُ این 

نّر پردازی ًٍ کيتر . پیشنَاد ٍرىز بّد کُ از کسنی ِ گرفتگی جشن ٍر سامُ ناالن بّد
تاج امينّک ًٍ بامطبع برای عّض شدن حال ِ ٍّاش پا رِ عالیقش گذاشت ِ یک . بّد

ُ ی شرقی سامن آٍنگ ٍای . جشن شنّغ ِ پرصدایی برگزار کرد چند ىّزیسین ًٍ گّش
تقریبا پنج زِج کُ غریبُ بُ نظر . ىالیيی کُ باب رقـــص ٍای دِنفری بّد ىی نّاختن

ٌ ای کُ ٍیچ اصّل ِ  ىی رسیدن رِی سن در حال خّش گذرانی با حرکت ٍای ساد
ىَارتی نداشتن ِ صرفًا بُ حرکت پا ِ بُ آغّش گرفتن ًٍ اکتفا کردٌ بّدن ِ این 

ُ ای جز غرب زدگی ِ تقنیدٌ کّرکّرانُ نبّد  .نشان

از بدِ ِرِد بی سرِصداىّن، تقریبًا نیيی از جيعیت ىتّجُ حضّر ىا شدن ِ بُ طرفيّن 
ٌ ٍاش حس ىی کردو. چرخیدن نگاٍی . برق نگاٌ پرتحسین عيُ رِ از این اقتدار برادرزاد

 .از سيت چپ سامن ِ از ىیز چندنفری کُ سن ِسال دارٍا کنار ًٍ ىی نشستن

یکی یکی برای سالو ِ تبریک بُ طرفيّن قدو برىی داشتن یا زىانی کُ از کنارشّن 
ُ ای ىتّقفيّن ىی کردن ٍر چند بیشتر ٍرىز با رِی گشادٌ جّاب . ىی گذشتیً محظ
 .حامً از این ٍيُ ریا ِ تزِیر بُ ًٍ ىی خّرد. ىی داد ِ ىن بُ مبخنِد کجی بسندٌ کردو

ٍيین کُ پشت ىیز جا . ٍيراٌ ٍرىز بُ انتَای سامن ِ تقریبًا کً نّر ترین قسيت رفتیً
ٌ ی آشنایی چرخید ُ ای بُ تک تک . گیر شدو، نگاًٍ بین جيعیت بُ دنبال چَر چند دقیق
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. ىَيان ٍای خانً خیرٌ شدو، بُ طّری کُ ٍرىز ًٍ بُ این چشً دِختن شک کرد
ُ قدر حرص خّردو از دست گنبرگی کُ ىشخصات  خّشبختانُ ٍنّز نیّىدٌ بّد ِ چ

 .مباسش رِ ندادٌ بّد

ُ و، چند باری دٍان باز کرد تا حرفی رِ بزنُ؛ اىا ٍر بار با  ىابین دید زدن ٍای بی سابق
حرفی . این عادتش رِ بُ خّبی ىی شناختً. سرتکان دادنی پشیيان شدٌ سکّت ىی کرد

 !رِ ىی خّاست بزنُ کُ ىی دِنست ىن ىخامف ٍستً

طّر کُ پیپ رِ از داخه جیب کتً بیرِن ىی کشیدو ِ بین دِ انگشتً قرار ٍيین
 :ىی دادو تا فندک بزنً، بی ىقدىُ گفتً

فردا شب تياو دخترا رِ با باجی بفرست برن؛ فقط خّدت با عيُ ِ ٍنيا تّ عيارت - 
 .بيّنید

ُ ای ىکخ، با ابرٍِای باال رفتُ بُ طرفً چرخید ِ بالفاصنُ محن جدی ِ  بعد از جانی
 .ىتعجبی بُ خّدش گرفت

 !چیزی شدٌ؟- 

 :ضاىن فندک رِ کشیدٌ، پک اِل رِ زدٌ نفس پردِدی بیرِن فرستادو ِ خّنسرد گفتً

ُ تّ اِن سيتا ببینً...خّدتً فردا صبح گذرت طرف شرکت نیفتُ-   .نيی خّاو حتی سای

ٌ ی . ِقت عينی کردن بّد...تصيیيً رِ گرفتُ بّدو باید خینی زِدتر نقاب از چَر
 .آدو ٍای اطرافً برىی داشتً تا راحت بازی کنً

 .چشً ریز کرد. ابرٍِاش از تعجب بُ اخً عيیقی تبدیه شد

 چرا نباید ىن باشً؟...ىی خّای کاری بکنی؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  880  

 !چّن فردا قیاىت بّد

 .فردا شب ىی فَيی- 

ُ ش رِ زىزىُ کردو  پّزخند زدٌ، بُ . «اگر اىشب ٍيُ چیز خّب پیش برٌ»در دل اداى
رِبرِ نگاٍش رِ داد؛ بُ درب اصنی کُ دیِد زیادی بُ ىَيان ٍایی کُ در حال رفت ِ اىد 

 .بّدن داشت

ىی دِنست . حرفی نيی زد تا خّدو دِبارٌ شرِع کنندٌ باشً. سکّتش سنگین شد
ٌ ست  .ٍرچی ًٍ خّدش رِ خفُ کنُ برای دِنستن، بی فاید

ُ ٍای پزشک قانّنی ٍرکار خّاستی بکنىی ...برِ فردا دنبال کارای زنت-   .خّای با برگ

مب زد، بعد با محنی « زنيی»مب ٍاش بُ ًٍ چفت شدٌ با کالفگی ِ تيسخرٌ ِاضحی 
 :کُ ناراحتیش رِ با غيی فریاد ىی زد گفت

 .اِن دیگُ زن ىن نیست- 

... - 

ُ خاطِر حرف شيا ِ عيُ خانً بّد-   .تا االنً زندٌ ىّندٌ ب

 .سعی کردو ىحه ٍر بار از شيا گفتنش عادی بگذرو

 .کارای رفتنتً انجاو بدٌ، ٍرىّقع خّاستی ىی تّنی بری...فردا بَترین فرصتُ- 

ً ٍاش گرد شدن ِ با محن سّءظن داری پرسید  :فّرًا چش

ُ ت چی ىیشُ؟-   برو؟ پس این ِسط اِن زىینا، نقش

 :پک ىحکيی زدو ِ با اخيی کُ بیشتر از نیّىدن گنبرگ رِی پیشانیً بّد، گفتً
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فکر اِن زىینا نباش، ىن خّدو اىضای گنبرگّ ىی گیرو، فقط اگر ىی تّنی تاج امينّکّ با - 
 .خّدت ببر

 !یا ىی خّای با سرٍنگ ٍيکاری کنی یا ىی خّای برسی بُ قارداش- 

 .فردا شب ىی فَيی خّدت- 

 .پّفی کشیدٌ با ضرب بُ زىین ضربُ زد

ٍيیشُ ٍيین بّدی، از ٍيّن بچگی ٍیچ ِقت نخّاستی کنارت باشً، ٍيیشُ - 
ُ ٍا ىیگی نیاو شرکت...ىی خّاستی کارا رِ خّدت کنی  !االنً ىحه بچ

کاش برای یک بار ًٍ ىی شد خفُ ىی شدو؛ گاٍی از این ىستبد ...نفسً پر از دِد شد
ُ خاطِر خّدشّن بّد ُ ش ب این زندگی نکبتی . بّدن خّدو حامً بُ ًٍ ىی خّرد؛ اىا ٍي

نيی خّاستً حاال . بُ اندازٌ کافی زشت ِ کحیف بّد کُ نخّاو عزیزترین ٍاو رِ درگیر کنً
ُ چیز رِ بشُ ٍرىز یا تاج امينّک آسیبی ببینن یا از رِ احساس عيه کنن . کُ قرار بّد ٍي

ىی خّاستً ىن . نيی خّاستً با حضّر گنبرگ تّ این خّنُ، حرىتی بینيّن شکستُ بشُ
عجیب اىشب حس ششيً . باشً، گنبرگ ِ ٍنيایی کُ تکنیفش رِ باید رِشن ىی کردو

ىی گفت ٍنيا نفرتش از ىن فقط سرپّش گذاشتن رِ کارٍایی بّد کُ ىن ازش بی خبر 
فردا شب قصد داشتً از ٍيُ چیز بگً، از نقشی کُ بازی کرد بّد ِ زجر این پنج . بّدو

ُ ای کُ کشیدو تا دختر کَکشانی کُ ٍيسر ىن شدٌ بّد ِ خّاٍر ٍرىز بّد  .سام

ُ ش رِ با مبخنِد ىحّی ِ نگاٍی کُ ىی دزدیدو جّاب دادو  .گالی

 .نيی تّنً چیزی رِ ازت پنَان کنً...االن بزرگ شدی- 

 !ٍرىز سابق نبّد. پّزخند صداداری بُ رِو زد
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ُ ش ىی برٌ ىحکّو -  اگر بَت بگً بی خیال اِن زىیناشّ، گنبرگً با حکيی کُ دادگاٌ ِاس
 ىیشُ راضی ىیشی؟

ً ٍاش صاىت خیرٌ شدو ُ ای تّ چش پیپ رِ از مب ٍاو فاصنُ دادو ِ ٍيین طّر . محظ
 :کُ خاکسترش رِ درِن بشقابی خامی ىی کردو گفتً

 !اِن چیزیّ کُ از اِل ىی خّاستی بگیّ بگّ- 

ُ و اعتراض نکرد ظاٍرًا بُ ٍدف زدٌ بّدو ِ خینی خّب ًٍ ىی دِنستً . از محن ىچ گیران
 .بُ گنبرگ ىن...حرفش بُ اِن دخترک تُ باغ ىی رسید

ُ ای دیدو ٌ ش رِ بُ نقط نگاٍش پر . نفسً رِ پرصدا بیرِن فرستادو کُ رد نگاٌ زِو شد
ً ٍاو رِ باز ِ . از تحسین ىی درخشید ُ ای چش ٍيین کُ سر باال بردو، ناخّاستُ محظ

ٌ ش . درِغ نگفتً اگر بگً این دِ رِز سر نزدن دمتنگً کردٌ بّد. بستُ کردو نگاًٍ خیر
ُ ی داىن بنند ِ پرچینش رِ بُ دست . خانيانُ ِ باِقار از درب سامن تّ اِىد. شد گّش

ِقتی پاش بُ رِی فرش قرىز پَن شدٌ رسید، . گرفتُ بّد تا ٍياٍنگ با قدو ٍاش بشُ
سرش ًٍ بُ . نگاٍش رِ با مّندی ِ مبخنِد ىحّی باال گرفت ِ با ىتانت قدو برداشت

نگاٍش جيعیت رِ برانداز ىی کرد؛ انگار دنبال کسی . طّر ناىحسّسی ىی چرخید
 .ىی گشت

ُ ی تازٌ ِارد چشً دِختن ًِ بیشتر آدو ٍای ىجنس بُ این غریب مبخند ىحّی . تقریبًا نی
ٌ ش بّد زدو ُ قدر این دِ رِز شّق غافنگیری ىن رِ داشت . بُ مباسی کُ زیادی برازند چ

مباس شب پرنسسی کُ بُ زیبایی . ِ از مباسی کُ ىدمش رِ مّ نيی داد تعریف ىی کرد
یکی از خدىتکارٍایی کُ . ىیان دختران ِ زنان نیيُ برٍنُ ِ آزاد جيع ىی درخشید

گنبرگ . ىسئّل پذیرایی بّد، سینی جاو شربت ٍا رِ ىقابنش با تعظیً کّچکی گرفت
ُ جا کردن کیف دستی کّچکش، جاىی برداشت ِ بعد  ُ ای ایستاد ِ با جاب نااىیدانُ گّش

ٌ ی سن ِ رقـــص ٍای دِنفرٌ شد  .تشکری کُ مبخنِد ىنیحی بّد، خیر
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با استرس بًَ خیرٌ شد کُ ىسیر نگاٍش رِ دنبال . ٍرىز دستی بُ پیشانیش زد
 .ىی کردو

 !فَيیدو ٍيّن رِز جنّی در دیدیش؛ اىا بُ رِی خّدت نیاِردی- 

ً نگاٍی بَش کردو  .نی

 .دیگُ ىًَ نیست- 

در اِن محظُ بُ این فکر کردو اگر ٍرىز بُ حرفً گّش ىی داد ِ گنبرگ رِ برای کار بُ 
ُ ای ىعرفی ىی کرد، سرنّشت خّاٍرش خینی ىتفاِت تر از اینی بّد کُ رقً  جای دیگ

 .خّرد

 :بدِن این کُ دست از شیفتگی نگاٍش بردارٌ گفت

 ...ىی خّاو... ىن ىی خّاو...با تياو دخترایی کُ ىی شناسً فرق ىی کنُ- 

ُ ی حرفش رِ حدس نزنً فعالً دست ِ پاو بستُ بّد ِ با . نفسً رِ حبس کردو تا اداى
ٌ ی چشيی بُ  عنً این کُ ٍرىز برادرشُ ِ بُ زِدی این ىّضّع رِ ىتّجُ ىیشُ اشار

 :گنبرگ کردو ِ ىیان کالىش جدی گفتً

 .فردا شب در ىّردش صحبت ىی کنیً- 

ٌ ای خینی سریع از کنارو بنند شد ِ بُ طرف . مبخنِد پررنگی زد ِ سری تکان داد با اجاز
 .گنبرگ قدو برداشت

ٌ رِی ٍرىز کُ بُ طرفش ىی اِىد جامب بّد ٌ ی خند سرخ . ِاکنش گنبرگ از دیدن چَر
نيی دِنً ٍرىز ِقتی ىقابنش ایستاد چی تّ گّشش . شدٌ نگاٍش رِ پایین دِخت

ٌ ی تصنعی ِ . زىزىُ کرد کُ قرىزترش کرد صحبت ٍای ٍرىز تياىی نداشت کُ با خند
 .ىعذبی دستی بُ رِسری کُ با کنی تَدید ىن، جایگزین کالٌ گیس کردٌ بّد ىی کشید
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ٍیچ کس ىحه ىن نيی شناختش؛ کُ این دختر سرخ ِ . خجامت اصالً بَش نيی اِىد
مب پایینً رِ بُ دندان گرفتً تا خّدو رِ نبازو کُ ! سفید شدٌ چُ بنبه زبّن ِ شیطّنیُ

ٌ ٍای زیادی زِو رفتارو بّد  .نگا

ٍرىز بدِن تّجُ بُ تعارف ٍایی کُ ىی کرد، آستینش رِ گرفت ِ بین گرٍِی از 
ٌ ش بّدن برد قصد آب کردن یخش رِ داشت؛ ِگرنُ . دخترٍایی کُ ٍيگی کشتُ ِ ىرد

ٌ ٍای دستُ جيعی رِ نداشت   .ٍرىز خینی ِقت بّد کُ دل ِ دىاغ این طّر گرِ

ُ ای برای خندیدنش شدٌ بّد، خّشحال بّدو یکی یکی ىعرفیش . از این کُ گنبرگ بَان
ٌ ی دخترٍا ىن جينُ گنبرگ بنند ىی شد ُ ی کّتاٌ، خند کيی بعد . ىی کرد ِ با چند جين

ٍرىز ىّرد مطف یکی از دخترٍا قرار گرفت ِ گنبرگ رِ بین گرٌِ پنج نفری کُ گرد 
ىعذب بّدنش رِ حس ىی کردو؛ اىا . ایستادٌ بّدن تنَا گذاشت تا رقصی داشتُ باشن

ُ ٍاشّن شرکت ىی کرد  .خینی راحت خّدش رِ باٍاشّن ِقف داد ِ بین ىکامي

چندی نگذشت ىَندس طرالن کُ تنَا ىَيان اختصاصی ِ بیگانُ جيع بّد، با دختر 
ٌ گر شدو. جّان شیک پّشی بُ طرفش قدو برداشت یکی از . دستً رِ ىشت کردٌ نظار

ىَندس ٍای ىجرد شرکت کُ بی نَایت ٍــ ـّس باز بّد ِ با این سن ِسال ٍنّز 
ُ خاطِر گنبرگ دعّتش کردٌ بّدو؛ ٍيان ىردی کُ . تعَدی بُ کسی نداشت اىشب ب

طرالن ٍنّز نرسیدٌ، سنگینی نگاًٍ رِ حس . اشتباٍی در ذٍنش تیيّرخان شدٌ بّد
اِل بی حّاس بُ صحبت دخترٍا چشً ریز کرد بعد با . کرد کُ دقیقًا بُ سيتً چرخید

 .ترش رِیی اخً کردٌ نگاٍش رِ گرفت

 !قَر کردٌ بّد...ابرِیی باال انداختً

ٌ ی . طرالن پشت سرش ایستاد ِ با مبخند چیزی گفت کُ تّجُ ٍيُ رِ جنب کرد خند
ىات ِ ترسیدٌ بُ طرالن . دخترٍا بنند شد؛ اىا گنبرگ بُ ىحض چرخیدن رنگش پرید

. نفسً حبس شد، اگر ٍرىز سر ىی رسید بی شک ٍيُ چیز مّ ىی رفت. نگاٌ ىی کرد
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ُ ش بدو طرالن بُ سيتش خً شد ِ تّ گّشش  ٍيین کُ بنند شدو تا از جيع فاصن
 .چیزی زىزىُ کرد کُ بیش از پیش رنگ گنبرگ پرید

گنبرگ با رنگی زرد ازش فاصنُ گرفت ِ با . بی شرفی مب زدو ِ بُ سيتشّن قدو برداشتً
ٌ و رِ بیرِن فرستادو ِ ىسیر قدو ٍاش رِ . عذرخّاٍی جيع رِ ترک کرد نفس حبس شد

 .از بین جيعیت دنبال کردو

*** 

ٌ ٍای ىتعجب اطرافش، بُ سرعت بُ سيت بیرِن قدو برىی داشت ىن . بی اعتنا بُ نگا
بیشتر از دستپاچگیش . ًٍ سعی ىی کردو بدِن جنب تّجَی بُ دنبامش حرکت کنً

 .نگران شدٌ بّدو

حدس ىی زدو از دیدن طرالن ترسیدٌ باشُ؛ اىا نُ این کُ بُ فرارش بُ این صّرت شتاب 
 !بدٌ ِ از درب سامن بیرِن بزنُ

ُ ٍا رفت بُ . ىن ًٍ با فاصنُ بُ این گیجیش نگاٌ ىی کردو. بی ٍدف بُ سيت زیر پن
ُ ی زیرزىین کُ اریب ىانند راٍرِی تنگ ِ باریکی داشت ىی رفت  .طرف طبق

ُ ٍای بنند کفشاش پشت یکی از ستّن ٍای بزرگ زیرزىین  صدای کّبیدٌ شدن پاشن
دو ِ . پشت بُ ىن ایستادٌ بّد. بُ آراىی ِ بی صدا نزدیکش ىی شدو. ىتّقف شد

 .بازدو ٍای صداداری ىی کشید ِ بدنش بُ طرز حیرت آِری ىی مرزید

ُ ی نُ چندان زیاد پشت سرش قرار گرفتً بُ نرىی صداش زدو کُ با ٍینی عقب . با فاصن
ُ ش گذاشتُ بّد. پریدٌ برگشت صدای نفس ٍاش این بار از ترس . دست رِی قفسُ سین

ٌ ش کُ بُ طرز زیبایی درشت ِ . بریدٌ ِ کش دار شدٌ بّد ً ٍای سیاٌ شد اشک تّ چش
ٌ تر شدٌ بّد حنقُ زد  .کشید
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ٍيین کُ از بّدن ىن خیامش راحت شد، صدای ٍین خش داری از ترس درآِرد ِ بُ 
ً ٍاش با ِحشت سرخ ِ گرد شد. ٍردِ بازٍِاو چنگ زد با زبانی کُ بند اِىدٌ . چش

 :بّد، مکنت دار، عاجز، پشت سر ًٍ گفت

... ىن ًٍ نفرت دارو... ىن، ىن از اِن ىرد...یاد اِن شب افتادو...نيی تّنً ببینيش- 
 .ًٍ آرزِی ىرگشّ ىی کنً

. با ٍر کنيُ عرق سردی از پشتً راٌ پیدا ىی کرد ِ تا ىغز استخّانً ترک برىی داشت
ً ٍای بی گناٍش خیرٌ شدٌ  بی حرکت بُ انگشت ٍای ظریفی کُ از ترس ىی مرزید ِ چش

 .گّش ىی دادو

ُ طّر ىی تّنً اىشبّ سر کنً ِقتی اِن ... ىن...فکر ىی کردو دیدنش آسّن باشُ-  ىن چ
از ...تياو زندگیيّ گرفت... خّنُ باغ...اِن کسیُ کُ پدرىّ گرفت...تّ نفس ىی کشُ

 ...اِن اِن ىنّ...نگاٍش، از بّی نفسش چندشً شد

ً ٍاو ر ِ بستً ِ دست بنند کردٌ، صداش رِ بین حصار قدرتيند دست ٍاو  بی اختیار چش
ُ ی سینُ ىن بدتر از اِن باال پایین ىی شد. خفُ کردو درد ىن رِ ...نيی فَيید. قفس

ٌ ش گرفت. ٍیچ کس نيی فَيید اِن از ...این ِضعی نبّد کُ بُ ٍيین راحتی بشُ نادید
 !ىن نفرت داشت

 .فکً سفت ِ رِی ًٍ ىنقبض شدٌ، مرزید

در . حرفی برای دمداریش نداشتً؛ چّن بُ کسی پناٌ بردٌ بّد کُ ازش حرف ىی زد
ُ ای رِ شرِع کردٌ بّدو حاال ىی فَيیدو عذابی بدتر از اِن . برابرش بازی ناجّانيردان

 !عذاب ٍيسری یکی ىحه ىن. چیزی کُ فکرش رِ ىی کردو بَش دادو
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ُ چیز بایستُ؟ این سّامی بّد کُ بعد از عقد  فقط اگر ىی فَيید باز ًٍ حاضر بّد پای ٍي
ُ تری رِی خّدخّاٍی ِجّدیً ِ نفرتی کُ . تازٌ بَش رسیدٌ بّدو عقدی کُ غنط اضاف

 .از پدرش داشتً بّد

ً ٍاو رِ باز کردو ِ با محنی کُ باعخ پرت شدن حّاسش ىی شد گفتً  :چش

 .چی بَت گفت؟ حرف ناىربّطی بَت زد کُ برو مَش کنً- 

ُ ٍاش مرزید از صدا ِ محنی کُ زیادی غیرت دار ِ بً شدٌ بّد  .شان

کً کً داشت از این ِضعیت ِ سکّت . چند دقیقُ بُ ٍيین ىنّال تّ آغّشً گذشت
ِقتی . نفس ٍای گرىش از رِی پیراٍن ًٍ ِجّدو رِ داغ ىی کرد. خّشً ىی اِىد

سرش رِ ىداو برای بَتر قرار گرفتن تکان ىی داد، بیشتر عطرش رِ حریصانُ ىی بنعیدو 
ُ ای ىی تّنست . تا بنکُ آراو بگیرو این یک حقیقت تنخ بّد کُ اِن بیشتر از ٍر زن دیگ

زنی کُ خّاستنش . با یک عطر یا یک نفس کّتاٌ ىن رِ تحت تاجیر خّدش قرار بدٌ
 .یک اعتراف تنخ بّد

بینیش رِ پرصدا باال . بعد از این کُ بغضش رِ سرکّب کرد ِ کيی از تنش بدنش کً شد
 :کشید ِ با محن شیطّنی کُ بیشتر برای تحریک ىن بّد گفت

 !حیف شد کاش زِدتر ىی دیدىش...فکر ىی کنً ازو خّشش اِىدٌ- 

 !تحریک غیرت یک ىرد...شّخی بی نَایت مّسی بّد

 .پر غنیظی گفتً« غنط کردی»ِ « غنط کردٌ»کيرش رِ بی ارادٌ ىحکً فشردو ِ 

ٌ اش گرفت با صدایی کُ دیگُ شاد شدٌ بّد، بُ تقنید از صدای ظریف طرالن . خند
ً ٍای جدیً دِخت  .سرش رِ باال آِرد ِ نگاٌ بازیگّشش رِ بُ چش

 ؟«خانيی بُ زیبایی شيا تا حاال کجا بّدٌ»گفت - 
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از تصّر خّردن نفس ٍای کحیف طرالن بُ گّش گنبرگ . نفسً رِ با خشّنت بیرِن دادو
 .گفتً ِ ٍيان جا عَد کردو در اِمین فرصت اخراجش کنً« ىی کشيشی». حامً بد شد

رِی پاشنُ پا کيی بُ عقب ىتيایه شد ِ ابرِیی بُ مّدگی باال داد تا اداو رِ با صدا 
 .کنفت کردنی دربیارٌ

 !ىی کشيش- 

ٌ ای بُ تقنید صداش مبخند نزنً بیش از اندازٌ رِ بَش دادٌ بّدو ِ . مب گزیدو تا ذر
ٍیچ کس تا بُ حال با ىن . دست خّدو ًٍ نبّد تا برای ادب کردنش کاری انجاو بدو

این رِی گنبرگ بعد ِىحرىیت ! این طّری صحبت نکردٌ بّد، اِن ًٍ بُ این شیرینی
 .زیادی تّ دل برِ شدٌ بّد

ٌ دار از قصد بیشتر چرخّند تا بَتر دستً  ٌ ش رِ خند ٌ ای درشت شد ىردىک ٍای قَّ
 .بندازٌ

فعالً با گندی کُ زدیً باید ... ببینً ِقتی ىعرفیً کردی بازو صدا کنفت ىی کنی یا نُ؟- 
 ...ىّاظب باشیً تیيّرخان ىا رِ

یک دفعُ با کف دست بُ . انگار چیزی بُ یادش بیاد، ىابین صحبتش سکّت کرد
ُ و ضربُ زدٌ بُ عقب ٍّمً داد تا ِمش کنً ُ ی سین  .قفس

ُ خّد از ًٍ باز شد ِ یک قدو ناىتعادل از این غافنگیری بُ عقب  دست ٍاو خّدب
 .برداشتً

 .صداش کيی بنند ِ عصبی شد

ُ و ناز -  چرا این دِ رِز نیّىدی؟ قبه از عقدىّن راٌ ِ بی راٌ ىزاحيً ىی شدی، حاال ِاس
 !ىی کنی؟
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ٌ ی طنبکارش خیرٌ شدو . از خشً نفس نفس ىی زد ِ اخً کردٌ بّد. ىتعجب بُ چَر
ٌ دار شدٌ بّد  .بی نَایت با این آرایش غنیظ خند

ُ ی از تُ دمی نزو ىحه کت ٍای سفیِد پشيامّ عصبی . دستی دِر دٍانً گرفتً تا قَقَ
 .ىی شد

با خشً چتری ٍاش رِ کنار زد تا ژستش بُ ًٍ نریزٌ؛ اىا دِبارٌ با یک حرکت رِی 
 .درىاندٌ چشيی تّ کاسُ چرخّندٌ پّفی کشید. پیشانیش ریخت

ُ قدر با این ظاٍر دِست داشتنی شدٌ بّد...خدایا یک محظُ ىیه عجیبی برای بغه ! چ
کردنش داشتً؛ اىا خّدو بَتر از ٍر کسی ىی دِنستً چُ بدذاتی ٍستً کُ قبه از عقد 
ُ ش کردو ِ حاال بابت عذاب ِجدانی کُ با رفتار ِ کردارش بُ ِجّدو  با حضّرو ِابست

ٍر چند از چیزی کُ ازش زیادی بیً داشتً ِ . سرازیر ىی کرد، ازش فاصنُ ىی گرفتً
نيی خّاستً کنترل ٍيُ . باعخ ىی شد حد ِ حدِدو رِ رعایت کنً، ِرای تصّرش بّد

خینی غیرىنصفانُ ...چیز از دستً خارج بشُ ِ اِضاع از اِنی کُ ٍست سخت تر بشُ
احساسی کُ نسبت بَش داشتً ِ بند بند ِجّدو بّدنش رِ ىی خّاست رِ سرکّب 

احساسی کُ ىداو بین نفرت ِ تعَدو نسبت بُ دختر کَکشان کشيکش . ىی کردو
 .داشت

ُ ای فضای خامی بینيّن با نگاٌ عصبی اِن گذشت ٍيین کُ دستً رِ از جنّ . چند دقیق
ً ٍاش بُ نرىی مّس شد ِ با محن  دٍانً برداشتً ِ مبخند ىحّو رِ دید بُ آنی چش

ُ داری سکّت بینيّن رِ شکست  .گالی

ٌ ٍاتّ ندیدو! پس باالخرٌ خندیدی؟-   .چند رِزی ىیشُ کُ خند

 .حاال این ىن بّدو کُ چپ چپ نگاٍش کنً ِ عصبی نفسی بکشً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  890  

ُ رِو ایستاد حاال کُ کفش ٍای . قدىی بُ سيتً برداشت ِ بُ فاصنُ چند اینچ رِب
ُ و ىی رسید ُ دار پّشیدٌ بّد سرش تا زیر چان آٍستُ دست راستش رِ باال آِرد ِ . پاشن

ُ ی  کراِات ابریشيی طالییً رِ بُ دست گرفت ِ ٍيزىان  دست چپش رِ رِی قفس
ُ و  گذاشت  .سین

 چرا اِنی کُ ىی خّای بگی رِ بًَ نيیگی؟ کی ِقتش ىی رسُ؟- 

 .کنيات رِ کشیدٌ ِ نازک ادا ىی کرد

ِ در برابرش ! بدبختانُ اِن محظُ بُ این فکر ىی کردو دِبارٌ قصد تسخیر کردنً رِ دارٌ
ٌ ش ىی شدو  .ًٍ ٍيیشُ با ذٍنی قفه خیر

ً تر کشید ً ٍایی کُ از باال نگاًٍ ىی کرد؛ . کيی بُ جنّ خً شدو. کراِاتً رِ ىحک با چش
 .طّری کُ نفس ٍاش بُ مب ٍاو ىی خّرد زىزىُ کرد

ُ ای؟ ًٍ عصبی ٍستی، ًٍ چشيات ترس دارٌ-   !چرا این قدر بُ ًٍ ریخت

گنبرگ شخصیتی بّد کُ در عین ىعصّىیت ِ سادگی کُ داشت، ىحه شیطان آراو آراو 
گاٍی شرِر ِ شیطان، . زیر پّستت جریان پیدا ىی کرد ِ بُ ِجّدت رخنُ ِ نفّذ ىی کرد

کَکشان با تياو ىحدِدیتی کُ . گاٍی خنگ ِ قّی، گاٍی پر از تجربُ ِ بزرگی ىی شد
ُ ش گذاشتُ بّد، دختر سرسخت ِ مطیفی رِ پرِرش دادٌ بّد کُ آرزِی ٍر ىردی  ِاس

خّشبختانُ یا ىتاسفانُ اِمین نفری ًٍ بّد کُ ىن رِ بُ خّبی ىی شناخت ِ نقطُ . بّد
ضعف ٍایی کُ نسبت بَش داشتً رِ فَيیدٌ بّد؛ بُ ٍيین خاطر خینی راحت ىجذِبً 

 .ىی کرد

باید اعتراف کنً دختر کَکشان از ٍيُ نظر تحسین برانگیز بّد ِ تا بُ اىرِز کسی دِر ِ 
 !برو نبّدٌ کُ بُ این خّبی ىن رِ بند باشُ
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دیگُ از داشتنش ٍیچ عذاب ِجدانی ! خّدخّاٍانُ حرف چند دقیقُ قبنً رِ پس گرفتً
آراىشی کُ این چند سال پدرش ازو سنب کردٌ بّد؛ فقط با ...اِن حق ىن بّد. نداشتً

ُ چیز رِ نفَيیدٌ ِ خِّد ِاقعیً ...! ِجّد گنبرگ پر ىی شد؛ اىا نُ اىشب نُ زىانی کُ ٍي
 !رِ قبّل نکردٌ

ً ٍای عيیق ِ گرٌ شدٌ،  قبه از این کُ بذارو ىّفق بشُ ِ ىن رِ تّ ىشت بگیرٌ، با اخ
چند دقیقُ نگاٍيّن خیرٌ بُ ًٍ . ٍردِ دستً رِ بنند کردو ِ دِ طرف صّرتش گذاشتً

 .ٍر محظُ ىنتظر ِاکنشی از ىن، راضی ایستادٌ بّد. قفه شد

ٌ ش کشیدو کُ صدای آخش بنند  یک دفعُ انگشت ٍای شستً رِ رِی مب ٍای رژ خّرد
ً تر گرفتيش ِ رنگ ٍای قرىز رِ از رِی مب ٍاش بُ . سعی کرد عقب بکشُ. شد ىحک

ىی دِنستً این آرایش غنیظ زیر سر تاج امينّکُ؛ اىا اِن حق نداشت . شدت پاک کردو
ُ قدر از آرایش . اجازٌ بدٌ این قدر غیرطبیعی آرایشش کنن قبالً ًٍ بَش گفتُ بّد چ

 .نفرت دارو

ُ ٍاو گذاشت بُ سختی با صدای ناىفَّىی کُ بغض دار . یک طرفُ شد ِ دست رِی شان
 :بّد گفت

 !چیکار ىی کنی دیِّنُ- 

ُ ٍاش پراکندٌ . مب ٍاش ىتّرو شدن ٍيین طّر کُ رد قرىز گّشُ مب ٍاش رِ رِی گّن
 :ىی کردو حرصی گفتً

 این رژ مب قرىزو ِاسُ تیيّرخان زدی؟- 

... - 

 این قدر کيی کُ با یُ آرایش ىسخرٌ باید یکیّ تّر کنی؟- 
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 .صّرتش رِ با دست ٍاو پّشّندو ِ دِرانی کف دستً رِ ىحکً حرکت دادو

 .دست ِ پا ىی زد. بنند شد« آخ اخش»

حسابی کُ آرایشش داغّن ِ بُ ًٍ ریختُ شد، رِسری ساتن ىشکیش رِ کُ پاپیّن 
تقال ىی کرد تا از زیر دستً کُ ىحکً از کير گرفتُ . زدٌ زیر گنّش گرٌ زدٌ بّد، باز کردو

 .بّدىش در برٌ

 دل چند نفرِ ىی خّاستی ببری؟- 

 .عّضی عّضی ِمً کن- 

ِقتی ىطيئن شدو حسابی چَرٌ ِ تیپش بُ ًٍ ریختُ شدٌ ِ دیگُ نيی تّنُ بُ جشن 
 .راضی از کار خّدو، مبخند بدجنسی ًٍ رِی مب ٍاو جا خّش کرد. برگردٌ ِمش کردو

بَت زدٌ دستی بُ مب ٍاش ِ ىٍّایی کُ ژِمیدٌ بیرِن زدٌ بّد . باِرش نيی شد
 .ىی کشید

بُ قدری درىاندٌ ِ عصبی بّد کُ فقط نگاًٍ . با حامتی زار بُ خّدش نگاٌ ىی کرد
 .ىی کرد

ُ طّری برگردو؟-   نيیگن چی شدٌ رژش پاک شدٌ؟...ىن االن چ

ُ ش بگیرٌ  .نتّنستً مبخند پر از رضایتً رِ ىتّقف کنً. نزدیک بّد گری

 .ابرِیی باال انداختً

 .یُ راست ىیری کنبُ! دیگُ قرار نیست بیای- 

ً ٍاش بُ آنی گرد شد ِ جیغ ىانند   .فریاد کشید« چی؟»چش

 .نيی خّاو اِن ىرتیکُ نگات کنُ ٍّا برش دارٌ...ٍيین کُ گفتً- 
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این یکی از دالینی بّد کُ نيی خّاستً دِبارٌ پاش رِ اِن جا بذارٌ؛ ِگرنُ دیگُ تضيینی 
 .بُ پایین اِىدن فک طرالن نبّد

ُ ای کُ اصالً بَش نيی اِىد شيردٌ شيردٌ گفت. فکش ىنقبض شد  :با دندان قرِچ

 !ىن ٍنّز دٌ دقیقُ ًٍ نشدٌ اِىدو! ىعنّو ٍست چی ىیگی؟- 

 !ىًَ ىن بّدو کُ دیدىت...بَتر، ٍنّز کسی ندیدتت- 

ٍيین طّر کُ رِی پاشنُ پا بی تّجُ بَش چرخیدو ِ بُ طرف بیرِن حرکت ىی کردو؛ 
نگاٌ خشيگینش رِ پشت سر جا گذاشتً ِ با محنی کُ سعی ىی کردو جدی ِ قاطع 

 :باشُ، بنند گفتً

شّخی ندارو، ...ببینيت ِاسُ خّدت بد ىیشُ...خّدو بُ تاج امينّک ىیگً کُ رفتی- 
گّشتّ ىی کشً جنّی ٍيُ ىی برىت . ىی شناسیً کُ ِقتی دیِّنُ بشً چُ شکنی ىیشً

 .بیرِن

*** 

. سامن تياىًا با رقـــص نّرٍای رنگی رِی سن رِشن بّد. نّر سامن رِ کيتر کردٌ بّدن
ىّزیک شادتری بخش ىی شد ِ دست ِ سّت ٍایی کُ بیشتر ىربّط بُ رقـــص ٍای 

بّی سیگار تياو . جّانانی کُ با سرخّشی تّ حال خّدشّن غرق بّدن شنیدٌ ىی شد
! انگار نُ انگار این یک ىراسً رسيی تّمد بّد. پّزخندی زدو. فضای سامن رِ پر کردٌ بّد

 .بیشتر احساس رضایت کردو از این کُ گنبرگ رِ از سر باز کردٌ بّدو

بی حّصنُ چشيی بُ جایگاٌ تاج امينّک چرخّندو تا از رفتن گنبرگ بَش بگً کُ نگاٌ 
بُ طرفش قدو برداشتً ِ صندمی کنارش کُ خامی بّد . ىعنی دارش رِ زِدتر شکار کردو

 .نشستً
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 :ٍنّز نفسی تازٌ نکردو؛ خندان ٍیجان زدٌ گفت

 !دیدو دنبال دخترٌ راٌ افتادی- 

بُ ظاٍر . نذاشتً از ىچ گیری کُ کرد غافنگیر بشً ِ ِاکنش غیرطبیعی داشتُ باشً
 .خّنسرد صدایی صاف کردو

 .قصدت دیدن ىن بّد کُ دیدىش- 

ً ٍای خّش رنگش عبّر کرد  .برق اىیدی از چش

 چی بَش گفتی؟- 

 .غرِمندکنان زىزىُ کردو

 !برای ىن مقيُ نپیچ تاج امينّک- 

ُ ای نفسش رِ با آٌ بیرِن داد ِ ِارفتُ نگاٍش رِ چرخّند با محنی کُ بّی غً . محظ
 :ىی داد گفت

ٍيیشُ آرزِو بّد یُ پسر داشتً اسيشّ بذارو تیيّر تا ...ىی دِنستً قبّل نيی کنی- 
 .کاش داشتً تا این خانّادٌ این قدر غریب نبّد...اسً پدرت زندٌ بيّنُ

 .اىشب یادآِری گذشتُ تنَا چیزی بّد کُ نيی خّاستً. عرق رِی پیشانیً رِ گرفتً

ُ ت ندارٌ...بی کس ِ کارٌ...این دختر ىی تّنُ ِارث دارت بشُ-  ِمش کنی ...دردسری ِاس
 .کسی نيی فَيُ

حتی اگر شرایط فرق ىی کرد ٍیچ ِقت حاضر نيی شدو تا از سر خّدخّاٍی دختری رِ از 
 .بی حّصنُ پا رِ پا انداختُ کراِاتً رِ شه تر کردو. حس ىادری ىحرِو کنً
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ِقتش نرسیدٌ یکً بُ فکر خّدتّن باشین؟ ٍنيا شاید با ِجّد بچُ حامش خّب - 
 .بشُ

 .پّزخند بنندی زدو کُ ىتعجب یک طرفُ بُ سيتً نشست! ٍنيا

ُ ش خّشت نیّىدٌ؟ ىی خّای-   ...از قیاف

 !حتی نيی خّاست باِر کنُ چرا پّزخند تنخً از شنیدن اسً دخترش بّد

 .خینی خشک ِ جدی ىیان کالىش پریدو

 قبه از ىن، تّ زندگی ٍنيا کسی بّدٌ ؟ یُ خّاستگار سيج یا عشقی؟- 

ً ٍاو ترسیدٌ خیرٌ شد. نفسش بند اِىد ُ ای تّ عيق چش  .محظ

 ...اِن زیاد پرت ِ پال...خّدش بَت گفت؟- 

ُ و ىحه یُ آب خّردنُ...عيُ درِغ تحّیه ىن ندٌ-   .ىی دِنی کُ فَيیدنش ِاس

ُ ای کُ فقط از یک ىادر برىی اِىد گفت  :تسنیً شدٌ، نگاٍش رِ ازو گرفت ِ با آٌ ِ غص

 .عاشق یکی بّد؛ ِمی ىن نذاشتً پا پیش بذارٌ- 

ُ خاطِر زجر ىن اِن حرف ٍا رِ نزدٌ بّد! نیشخندی زدو، پس حقیقت داشت کف . ب
 .دستً رِ رِی ىیز گذاشتً ِ بُ جنّ خً شدٌ، تّ صّرتش خشن غریدو

ُ خاطِر ىن؟...چرا نذاشتی؟-   ب

 .ٍنّز ًٍ نگاٍش رِ ىی دزدید...مبخنِد تنخی زد

 .ٍيسن پدرش بّد- 
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دٍانً پربَت باز ىاندٌ، دستً رِ بُ ىشت گرفتً؛ یعنی ٍنيا ىردی سن ِسال دار رِ بُ 
 !ىن ترجیح دادٌ بّد

ُ و از نبّد اِن ىرد دیِّنُ شد-  ُ ش بُ خّدو ىیگً شاید بچ  .ٍي

ُ دار مب زد دیگُ ٍيُ . دستی بُ صّرتً کشیدو ِ صاف سرجاو نشستً. خینی آراو، غص
ُ ی کشتن ٍنيا . چیز ىشخص شدٌ بّد با ذٍنی کُ ٍر محظُ در حال انفجاربّد ِ نقش

ُ دار گفتً ٌ و پرتيسخر ِ طعن  :رِ داشت؛ از بین دندان ٍای بُ ًٍ فشرد

تّ ًٍ برای این کُ دخترت فراىّش کنُ تّ گّش ىن خّندی عاشقيُ؟ حاال عذاب - 
 آرٌ؟...ِجدان گرفتی

ً ٍاش رِ گرفت ُ ی چش  .سکّت کرد ِ قطرٌ اشک گّش

ٌ ای دادی کُ حاضر شد زن ىن بشُ؟-   بَش چُ ِعد

 :نااىید ِ ىتاسف گفت. ىتعجب پنکی زد

ٌ ای بَش ندادو-  ٍنيا با رضایت ...در ىّرد ىن چی فکر ىی کنی تیيّر؟ ىن ٍیچ ِعد
 .دِِست داشت...خّدش قبّل کرد

پس فقط یک دمیه ىی تّنست ...حتً داشتً عيُ درِغ نيیگُ...نفسً رِ حبس کردو
 .برای عذاب ىن قبّل کردٌ بّد! داشتُ باشُ

باید ىی ذاشتی با اِن ىردک ازدِاج ...بد کردی تاج امينّک، با دخترت، با ىن بد کردی- 
 .ىی کرد تا خّدش سرش بُ سنگ بخّرٌ

ً  نگاٌ کرد  .چرخید ِ بَ

 خستُ شدی داری اینا رِ ىیگی؟- 
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 خانً؟- 

ُ ای یک دفعُ چرخیدیً ً زىان با چرخش صدِ ٍشتاد درج نفس . ًٍ ىن، ًٍ عيُ ٍ
دیگُ اجری از . آرایشش رِ تجدید کردٌ بّد. عيیقی کشیدو تا بر اعصابً ىسنط باشً

ٌ ش نبّد ً ٍاش رِ با سرکشی زِو عيُ کردٌ بّد. ظاٍر ژِمید ٌ ش رِ بُ . فقط چش خند
 .زِر مب گزیدنی نگُ ىی داشت

 .اگر اجازٌ بدید ىن زِدتر ىیرو- 

ً نگاٍی از باال بًَ انداخت کُ برقی جز بازیگّشی ِ مجبازی نداشت بی اعتنا رِش رِ . نی
ُ چیز رِ بُ که فراىّش کرد. گرفت چشً ِ ابرِیی بًَ اِىد . تاج امينّک از حضّرش ٍي

 :ِ با مبخنِد پرىحبتی گفت

 .برِ دخترو- 

از این ! برای رضایت گنبرگ، ىَربان شدٌ مقب دخترو بَش ىی داد. ابرِیی باال دادو
 .مفظ ٍایی کُ تا بُ حال بُ دخترش نسبت ندادٌ بّد

 ...خانً ِ...خدانگَدار- 

 .با ىکحی سرش رِ بُ طرفً بُ آٍستگی باال آِرد

 ...آقا- 

ُ ای از غفنت تاج امينّک استفادٌ کرد ِ چشيکی بًَ زد ٌ ی ِحشتناکی . محظ ً غر چش
 .بَش رفتً کُ بدتر مبخندی بُ پَنای صّرتش بُ مب ٍاش زد

دستی تکان داد ِ با طيانینُ ِ ناز کیف دستیش رِ زیر بغه زد ِ از کنارىّن با سری باال 
ٍيین کُ خیامً . تا زىانی کُ از در خارج نشد نگاًٍ کندنی نبّد. گرفتُ ِ پرغرِر گذشت

 .از بابت رفتنش راحت شد صدای عيُ رِ شنیدو
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 !این نگاٌ نشّن ىیدٌ خّشت اِىدٌ- 

ٌ ای زدو  .ىگر دستً بَت نرسُ گنبرگ. مبخند حرص خّرد

ٌ ٍا زیاد بُ دخترای اطرافش ىی کنُ-   .ٍرىزو از این نگا

آٌ پرصدایی کشید ِ نگاٍش رِ بُ سيت ٍرىزی داد کُ بین گرٍِی از دختر ِ پسرٍا 
 .ایستادٌ بّد ِ با خندٌ صحبت ىی کرد

ُ و با کار اِن دختر نابّد شد، دِبارٌ خّدشّ دارٌ با این جّر چیزا خفُ ىی کنُ-  . ٍرىز بچ
ُ طّری  .ىی خّاد تالفی کنُ ِمی نيی دِنُ چ

... - 

ىحه رِز اعداو برادر ...کَکشان ىردنش کً بّد، باید سنگسار شدن دخترشّ ىی دید- 
ٌ و کُ جشن گرفت، ىنً سّر ىی دادو ِاسُ غيش  .بیچار

... - 

 .باید ىحه داغی کُ رِ دميّن گذاشت داغ دخترشّ ىی دید- 

در ىّرد کسی حرف ىی زد کُ . اگر یک کنيُ بیشتر اداىُ ىی داد، نفسً قطع ىی شد
 چرا ىن باید در ٍر شرایطی زندگی نفرینً ىی کرد؟. ٍيسر ىن شدٌ بّد

 .خّدو زجرش ىیدو...دیگُ نيی ذارو آب خّش از گنّی دخترش پایین برٌ- 

ٌ ی گنبرگ از ذٍنً خارج بشُ  .صدای ىادرو پررنگ شد...چشً بستً تا چَر

 .کيرش شکست...ٍیچ ِقت غً پدرت از ىرگ تّرجّ فراىّش نيی کنً- 

ىادر گنبرگ؟ ىی تّنستً با کسی زندگی کنً کُ شبیُ اِن بّد؟ ! شبنً ٍيسر تّرج بّد
 !شبیُ کسی کُ نابّدىّن کرد
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انگار ىن اِنی نبّدو . کاش تياىش ىی کرد. نفس کً آِردو، فضای سامن خفگی داشت
 .کُ چند دقیقُ قبه از ِجّد دختر کَکشان آراو گرفت

ً ٍای آبی پدر پراشک نگاًٍ ىی کرد. نامُ ِ امتياس ٍای ىادر تّ گّشً پیچید برای . چش
ُ ای تياو صداٍا قطع شد  .قنبً ناىنظً ىی تپید. محظ

ٌ ای ىظنّو جدا کنً ُ ٍای ىادرو رِ با یک جفت چشً قَّ ىن کجا بّدو؟ . سخت بّد نام
ٌ ای ٍّا ُ ی پیراٍنً رِ بُ چنگ زدو برای ذر  ...یق

ُ ی پیراٍنً رِ  ٌ ای کُ با دست ٍای کّچکش یق شبانُ کافر شدو از صدای آراىش دٍند
 .درست ىی کرد

ٌ و شد  .عيُ با ِحشت کالو زجرکشش رِ برید ِ با رنگ پریدگی خیر

فقط آدو ٍایی کُ نزدیک ىیزىّن . بدِن در نظر گرفتن آبرِش، اسً ٍرىز رِ فریاد زد
چرا تا االن پی بُ عيق . دىای بدنً بُ یک بارٌ باال زد. بّدن ىتّجُ حال خرابً شدن

ُ ای کُ برای خّدو ساختً نبردو چرا االن کُ حامً خّب بّد باید ىی فَيیدو . فاجع
ُ چیز رِ از یاد بردو ُ قدر ٍي  .چ

 یعنی ىن بُ پدرو خــ ـیانـت کردو کُ عاشق دختر قاتنش شدٌ بّدو؟

ٌ و رِ بُ زحيت تکان دادو تا صدای جیغ ٍای زجرکشً دست از سرو  سر سنگین شد
 .بردارن

 .با اقتدار بنند شدو. باید ىی رفتً، دیگُ نيی خّاستً چیزی بشنّو

 .بین این ٍيُ صدا، صدای عيُ ىحه ناقّس ىرگ تّ گّشً تکرار ىی شد

 چی شد عيُ؟ دِبارٌ ىیگرنت عّد کرد؟- 
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ٌ ٍا بُ سيت ىن کشیدٌ ىی شد؛ اىا خبر نداشتن ىن سال ٍا  ىی دیدو کً ِ بیش نگا
ىن حاال داشتيش؛ ِمی با حس . اعتيادو رِ فرِختً تا برسً بُ اِنی کُ آراىشً بّد

 !نفرتی کُ فعه خّاستنی داشت

ٌ ٍا ِ پچ پچ ٍای ریز شدٌ صاف حرکت کردو ُ ٍاو سنگین بّد؛ ِمی ٍنّز . از زیر نگا شان
ٌ و راٍی برای اکسیژن پیدا . خً نشدٌ بّد ِقتی از در سامن بیرِن زدو تازٌ نفس بند شد

 .کرد

ٌ و رِ پیدا کنً بی اختیار بُ طرف النُ . چشً بستُ ًٍ ىی تّنستً راٌ امّنک خامُ ریز
فقط کيی نیاز بُ اکسیژن داشتً یا کيی عذاب دادنش برای آراىش . کشیدٌ ىی شدو

ُ ٍاو سنگینی ىی کرد...دمً  .برای سبکی باری کُ رِی شان

شاید ...ىعتقد بّد دنیا تاِان کارو رِ ىی گیرٌ...نصیحت ٍای ىحضردار تّ گّشً پیچید
ٍيین تاِانش بّد کُ ٍيسرو ندِنستُ از ىن نفرت داشت ِ ىن ًٍ درصدد رفع 

ُ ٍای گذشتُ بّدو  .کین

ىسیری کُ ىن رِ رسّند بُ اِن . این اِمین باری نبّد کُ این ىسیر رِ طی ىی کردو
ٌ ی پرپیچ ِ خيی کُ با ٍر قدو بُ ِیرانی . چیزی کُ ٍيیشُ ازش ىی ترسیدو جاد

 .نافرجاىی ىی رسیدو

ُ آمّد ...سرد بّد...ىی مرزیدو...در عین سردی عرق کردٌ بّدو سّز داشت این ٍّای ى
 .پاییزی

ىی نّاختن رِِح دمً رِ با ریتً ِحشتناکی کُ بُ آشنایی دیرِز ...صداٍا تکرار ىی شد
 .بّد
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نکنُ عشق ِ عاشقِی ىخفیت، داغ دایی رِ »...«گنبرگ کَکشان ىنً»...«ىن گنبرگً»
ُ ت ٌ و کُ »...«کَکشان ىردنش کً بّد»...«سرد کردٌ ِاس ىحه رِز اعداو برادر بیچار

 .«جشن گرفت

 .سرو تیر ىی کشید از این تکرار ٍا...نفسی گرفتً تا خفُ کنً این صداٍای ىرگ آِر رِ

از این زندگی کُ دست از سر تقدیر ...این اِمین باری بّد کُ خّف داشتً از خّدو
 .سیاًٍ برنداشتُ بّد

ٌ ٍای شادی ىی پیچید ُ ٍای ساعت . ىیان سيفّنی جیغ ٍای عذاب آِر، صدای خند عقرب
 .ًٍ حکً ىی دادن؛ برای ٍيراٍی این دل زخيی ىن

چُ . ایست کرد؛ بین نفرت ِ عشقی کُ جزایی جز ِیرانی نداشت... زىان بُ عقب رفت
ُ و نداشت  .اِمین بارٍایی نبّد کُ حس ىی کردو عشقی کُ جز رٍایی چیزی ِاس

قنبً ىی گفت باید ...دمً ىی گفت برگرد، اِنی کُ تّ درگیرش شدی، گرفتار دل تّ شدٌ
 .کندٌ بشُ دمی کُ برای اِمین بار راٍی رِ اشتباٌ رفتُ

ً ٍای اِن ىی دیدو...ىن آخر این بازی رِ ىی باختً...مرزیدو  .ىنی کُ زندگی رِ تّ چش

گِه ىن یا باید کندٌ ىی شد یا باید ىی افتاد از دِ جفت چشً سیاٍی ...ٍيسفر دمً بّد
 .کُ جز عشق ازش چیزی ندیدٌ بّد

ً ٍاشّ  تر ىی کردو تا ببرو دمی کُ دنبال پیدا کردن راٌ خّدش بّد گیر . حاال باید چش
ٌ تر از قبه ىی کرد ُ ای کُ ٍر بار دمً رِ سیا نفسً ىی برید . کردٌ بّدو تّ تنخی گذشت

 .بدِن اِیی کُ جانً بّد

با یک جينُ یا یک تننگر، مبریز شد از انتقاىی . حسً با اِ پر از نفرتی از جنس عشق بّد
 .کُ حرف از ناجّانيردی بّد
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ً انگیزی از جنس درد داشت ُ ای رسیدو کُ سيفّنی غ بُ اىید ٍر . دِبارٌ پشت در الن
ٌ ٍاش؛ در رِ بُ رِو باز ىی کرد؛ حاال از اىشب ٍّاش ٍّای درد  اِمین بار شنیدن خند

 .پاییزی داشت

ً ٍاو رِ بستً ُ ی خاطرات رِ . سنگ شدو. پیشانیً رِ با درد بُ در کّبیدو...چش ٍي
ُ چیز رِ فراىّش ىی کرد؛ چّن ىن اِنی نبّدو کُ . پس زدو این ىن بّدو کُ باید ٍي

 .بدِن غً کنارو باشُ

. دست ىشت کردو برای کاری کُ ىی مرزید از اعتبار خّدو پیش دمش. پاٍاو سر شد
 .شدو اِنی کُ برای ٍيیشُ تّ ذٍنش پاک بشً

ٌ ی در ِحشت زدٌ از جا پرید ِ از رِی غــریـ ـزٌ . قنبً فشردٌ شد از کّبیدٌ شدن یک بار
ُ ٍای عریانش رِ باال کشید  .کارو ِقیحانُ بّد. پیراٍن رِی شان

ً ٍاش گرد شد ُ ای خشک شدٌ نگاًٍ کرد. چش ُ باز ىاند ِ محظ  .مب ٍاش نیي

ٌ ش آخر ىن رِ دیّانُ ىی کرد ُ ای چال شد کُ . عطر پیچیدٌ شد رِیای ىن در ٍيین کنب
ُ ی سیاٍی داشت  .گذشت

ٌ ش رِ بست ً ٍای ترسید  .صدای تِق بستُ شدن در، تنَا صدایی بّد کُ چش

برای اِمین ...نُ یک بار؛ بنکُ چند بار پشت سِرًٍ. صداش زدو تا اسيش رِ بُ یاد بیارو
 !بار با صدای بنند

 .گنبرگ کَکشان...گنبرگ...گنبرگ...گنبرگ- 

ُ دار ىتعجب بُ . چشً باز کرد. با ظاٍری پنید ِ شیطانی. خندیدو، بنند ِ قَقَ
 .خندیدن ٍایی کُ با ٍر بار صدا زدن اسيش بنندتر ىی شد، نگاٌ کرد

 .این اشتباٍُ گنبرگ کَکشان؛ اىا ىی خّاو تا آخرش باٍاو باشی تا ذمتتّ ببینً- 
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ٌ ش از حامت تعجب بُ گیجی ِ شّک در اِىد  .از حرف ٍاو چیزی سردر نيی آِرد. چَر

ٍيین طّر کُ تنّتنّخّران با حامی زار؛ ناىعتادل بُ طرفش قدو برىی داشتً، آٍستُ 
ُ ای پرت کردو ٌ و، کتً رِ در آِردو ِ گّش ُ ٍای پیراٍنً . بدِن کندن نگاٌ قرىز شد دکي

ً ٍاش ٍر محظُ با ٍر قدىً گردتر ىی شد ِ با آب  رِ ًٍ یکی یکی باز ىی کردو کُ چش
ٌ ی پشت سرش ىی چسبید  .دٍان قّرت دادٌ، بیشتر بُ کنج دیّار یخ زد

 ىعنّو ٍست چتُ؟- 

 .با فاصنُ چند قدو خّدش رِ گّشُ اتاق کشید ِ پراخً ِ طنبکار گفت

 .خّنسرد بّدو ِ ترسناک. مبخند زدو ِ ىسیرو رِ بُ طرفش کج کردو

ُ ای کُ ًٍ عذابُ، ًٍ...ٍيیشُ ىنتظر این محظُ بّدو-   ...محظ

تّ خّابً ًٍ نيی دیدو رِزی جانً رِ بُ ِیرانی بکشً ِ بخّاو از کشتن . نفسً تنگ شد
 .رِحش بگً

 .باِر نيی کرد... قدو ٍاو رِ ىی شيرد

ُ چیز ٍستی؟-   چرا ترسیدی؟ ىگُ زنً نیستی؟ ىگُ نگفتی پای ٍي

 .مب ٍاش مرزید؛ ىحه دِل ىن

نگاٍش رِ بُ پشت سرو کشید، بُ دری . راٌ فراری نداشت. بُ ىیز کنار دستش چنگ زد
 .ِحشتش چند برابر شد. کُ قفه بّد

ٌ تر از ٍيیشُ نيایان ىی کرد ً رنگ اتاق صّرتش رِ رنگ پرید آرایشش رِی صّرت . نّر ک
ُ ی داغ انتقاىً شد. بی نقص ِ زردش ٍنّز ًٍ ِسّسُ کنندٌ بّد  .ٍــ ـّس ًٍ شعن
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نفس ىن ًٍ کش دار از . ىی تّنستً صدای خس خِس نفس ٍاش رِ از ترس بشنّو
 .ٍزاران حس نّظَّر بُ گّش ىی رسید

ُ ٍای عریانش کُ ىحه بید ىی مرزید داشتُ باشً ٌ  بُ شان از اِن . سعی کردو نگاٍی برند
ٌ ٍایی کُ تّ کّچُ خیابان اگر رِی یکی ىی دیدو چندشً ىی شد ِ عق ىی زدو از ٍر  نگا

 .چی ىردانگیُ

 .سّختً ِ کٌّ یخ شدو؛ چنگ شدن ىشتش رِ از نگاًٍ بُ رِی پیراٍنش دیدو

 .نیشخند زدو

 .این ترسیدنات ىال ناز ِ ادای قبه از بنُ گفتنت بّد! تّ خّدت ىشتاق تر بّدی- 

ًِ زبانی کُ ىختص رِح ِ رِان بّد زبانی کُ با چند . شرِع شد اِمین دل شکستگی یا زخ
 .مُ ىی کرد؛ دمی کُ تاِان ِابستگی داشت... ىحقال ِزن، ىحه تیِر زٍرآمّد ىی کشت

ً ٍاش ناباِرانُ خاىّش شد ِ ٌ ای مب زد« چی»چش  .بَت زد

انُ بَش نزدیک شدو  .قدو بعدی سرو گیج شد؛ اىا ىصرا

ُ خاطِر ٍيین عقدت کردو...از رِز اِل فقط ىنتظر ٍيین محظُ بّدو-   !ب

... - 

 .جذاب ِ ِسّسُ کنندٌ...دختر خّاستنی بّدی- 

ُ ی چشيش، دمً رِ بیشتر  ٌ ی اشک از گّش سست شدن نگاٌ ِ فرِ ریختن اِمین قطر
 .ىحه اِمین بارٍایی کُ با ًٍ داشتیً. گرو کرد

ُ ی گنبرگ ىن نبّد...اداىُ دادو  .با محنی زنندٌ ِ زشت کُ شایست

ٌ مّح...پا نيی دادی-   !زبر ِ زرنگّ بّدی ِمی زیادی ساد
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حرف ٍای قنبً . این ىن بّدو کُ اىشب زدو بُ سیً آخر تا عشقً رِ دل شکستُ کنً
ٌ گنً بی رِح تر چشً باز ىی کرد...تکراری بّد  .دمی پر از دمّاپسی کُ از فردا خّرشید ىا

 .با ِحشت...جیغ زد

 این حرفا چیُ کُ ىی زنی؟ ىست کردی؟- 

ُ ش رسیدو ً ٍای نيناک باخت یک دستً رِ بُ دیّار تیکُ دادٌ بُ . حاال باالی سر چش
ٌ ش رِ آراو نّازش . طرفش خیيُ زدو ُ ی  تر شد ُ ی دست آزادو، گّن با انگشت سباب

 .کردو

ُ ٍاش ىشخص بّد این عشق . ىغزو ٍشدار داد. ِحشت کردٌ بّد، از مرزیدن سر شان
 .این دل سیاٌ نيی تّنست ىا رِ بُ ًٍ برسّنُ. اشتباٌ بّد

 .عيیق...نفسی کشید. سر جنّ کشید تا نزدیک دٍانً

 چیزی ىصرف کردی؟...دٍنت بّ نيیدٌ- 

 .یک دفعُ بغض ترکّند...ٍق زد بی صدا! ٍنّز ًٍ نيی خّاست باِر کنُ

 .داری اذیتً ىی کنی؟ اصالً شّخی قشنگی نیست- 

ٍيین کُ خّاست کنارو بزنُ از ىچ دستش گرفتً ِ فشار خفیفی دادو کُ دل ىن ًٍ 
 .بی صداش« اخ»سّخت از 

آٍستُ داغی نفس ٍاو رِ بُ . دستش رِ ِل کردو ِ ىٍّاش رِ نرو پشت گّشش زدو
 .گّشش چسبّندٌ نجّا کردو
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تّ تّی ذٍنً ... با ٍر کی حرف زدو...ٍر جا رفتً... این چند رِز ٍر کاری کردو- 
اىا اىشب خّدىّ باختً، باید اِنی باشً با تّیی کُ فقط ...چشيات...صدات...بّدی

ُ و ىّندی  .ِاس

 .نفسش بند اِىد

 !ٍیرىند؟- 

 .جان ىی دادو برای ٍیرىند گفتنش

ً ٍاو بُ خّن نشستُ بّد ُ ٍا تّ گّشً ىی پیچید ِ نيی ذاشت بشنّو . چش صدای گذشت
 .صدای ىظنّو ِ بی گناٍش رِ

 .یُ عير شدو اِن چیزی کُ ٍيُ خّاستن، آدىی کُ باید باشُ چّن بقیُ باید باشن- 

ً زِر تر از اِنی بّد کُ حرکتً بدٌ ُ و گذاشت کُ عقب برو؛ اىا ک  .دست رِی سین

 بًَ بگّ چی شدٌ؟- 

 .با یک حرکت دست دِر کيرش گرفتً ِ بنندش کردو

ُ ای کشید پیراٍنش از . بدنش زیر دستً شرِع بُ مرزیدن کرد. غافنگیر شدٌ، جیغ خف
ُ ٍاش سر خّرد  .با ِحشت نگاًٍ ىی کرد؛ نيی تّنست حرکتی بُ خّدش بدٌ. رِی شان

با . بُ صدو جانیُ شرِع بُ دست ِ پا زدن کرد. ِقتی دستً بُ زیپ پشت مباسش رسید
ُ و چسبّندىش ِ نفسش رِ از زدن جیغ ٍای  ُ ی زِری کُ داشتً بُ تخت سین ٍي

ٌ ای از سرىا ِ ترس . ٍق ٍقش خفُ شد. بی حامش بند آِردو ىحه گنجشک خیس شد
 .دل دل ىی زد

ٌ تر ِ تیرٌ کردو... سرو رِ عقب کشیدو  .نگاًٍ رِ برند
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ً ٍای اشکی ِ نفسی کُ باال نيی اِىد مب زد  .با چش

 .خّاٍش ىی کنً...این جّری نُ- 

بی حال، ٍر محظُ تّ آغّشً پس . تسنیً شدٌ بّد. دمً با عذاب ِ امتياس صداش مرزید
 .با مبخنِد تنخی زىزىُ کرد...با نگاٌ بی فرِغش...با نفسی گرفتُ...با نااىیدی. ىی افتاد

 .تّ ٍيُ کِس ىنی، اذیتً نکن- 

 .نگاًٍ تّ نگاٌ خیسش قفه شد. دست ٍاو بی حس شد

ُ ش گذاشتً. حامً پر از غً شد ِقتی صدای شکستن قنبش رِ شنیدو  .دست رِ گّن

 .نيی ذارو اذیت بشی... نترس- 

ُ ٍای ىرِاریدیش رِ پّزخند . دمً بی کس شد ِقتی پاک ىی کردو اشک ٍای رِی گّن
 .تنخی زد

 .بدنً رِ دِر تنش پیچیدو ِ خفُ کردو ٍر چی ىردانگی کُ داشتً

*** 

ٌ دار بّد حامی کُ دِ . ٍر نفسً جَنً ىی شد بر اِیی کُ آتش گذشتُ ِ حامً بّد خند
 .دِتا چارتایی ِاسُ دیّانگیش پیدا نيی کرد

ُ ٍاش یک محظُ ًٍ نيی ذاشت بی خیاِل خّدو، برای دِل خّدو نفس بکشً . صدای نام
ُ ش دمً رِ بُ رحً ىی آِرد ِ بیشتر ِحشی ترو  ُ ٍاش ِ امتياس ٍای کّدکان صدای گری

 .ىی کرد تا عذابش بدو؛ تا بنکُ آراو بگیرٌ این دل غيباد گرفتُ

ناخن ٍای ظریف کّچکش رِ بُ زِر ِ تقال چنگ بدن داغً ىی کرد تا دست بردارو از این 
 .انتقاىی کُ دمً رِ بُ درد ىی آِرد
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ٌ ی جانش رِ بگیرو  .بین عشق ِ نفرت نفس ىی کشیدو ِ فریادی از درد ىی زدو تا شیر

باید انتقاو . ىی خّاستً فراىّش کنً عاشق کسی شدو کُ اشتباٍی بّد
ُ ٍاش بُ . بی حرىت ىی کردو دختری کُ نفسً شدٌ بّد...ىی گرفتً باید صدای ضج

 .گّش فنک ًٍ ىی رسید

ضجُ ىی زد تا . ازش کُ سیر شدو، حتی نگاٌ نکردو ببینً پشت سرو چی جا گذاشتً
 .تّ خّدش ىچامُ شدٌ، اشک ىی ریخت. تنَاش نذارو

تَی از ٍر گرىایی، کاری رِ کردو کُ ...با نگاٌ عاری از احساسی. از سِر جاو بنند شدو
 .ىردنش حتيی بّد

ً نگاٍی  دستُ اسکناسی رِ از تّ جیب شنّارو بیرِن کشیدو؛ بدِن این کُ بُ طرفش نی
 .کنً رِی صّرتش پرت کردو

ٌ ی اسکناس ٍای پخش شدٌ؛ شّکُ بُ یک بارٌ ساکت شد ترسیدو از نگاٍی کُ . خیر
 .تاریک شد ِ سرىاش بُ ىنجيدی قطب ٍای شيال شد

 .نیش آخر رِ زدو

کُ بی رحيانُ با مذتی تّ صّرت بی رِحش گفتً، از یک زن رِسپی « خّش گذشتی»
 .کيترش کردو

ُ و سیاٌ بشُ-   .ارزش داشت شناسناى

ٌ ش کُ زِو اسکناس ٍا بّد زدو  .پّزخندی بُ پَنای نگاٌ ىرد

 .ٌ*ز*ر*ٌ...یُ دختر بی کس ِ کار...حاال بُ ٍيُ بگّ پنَانی تّ این کنبُ با کسی بّدی- 
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ٌ و جّاب داد ٌ ی دختری کُ بُ سختی بُ نگاٌ سرد شد . قنبً تیر کشید از نگاٌ سنگین شد
دِبارٌ نگاٍش رِ . اشکش خشک شد ِ پنکی زد تا باِر کنُ. دختری کُ رِزی اىیدو بّد

ُ ش شد. کنار تشِک تخت، بین اسکناس ٍای پراکندٌ کشید . قطرٌ اشکی ىسیِر گّن
 .اشکی کُ نفرین ىن شد

ُ ای ىکخ . کيربندو رِ بستً، بی تّجُ بُ اٌ نفس گیرش بُ طرف درب قدو برداشتً جانی
 .خرخِر صداش بُ گّشً رسید. کردو

گنبرگ رِ ٍيان شب دفن . باِر نکردو دیدن تنی کُ کشتُ بّدو. بُ سيتش چرخیدو
ٌ ی اسکناس ٍا بّد. کردو ً ٍای قرىز، بَت زدٌ ٍنّز خیر  .ىچامُ شدٌ، با چش

پایین . یک دفعُ با چند گاو بنند بُ سيتش رفتً. طاقت دیدن این حامش رِ نداشتً
ٌ ش کُ ىحکً بُ ىالفُ چنگ زدٌ بّد رِ . تخت ىقابه صّرتش زانّ زدو دست ىشت شد

اسکناس ٍا رِ با یک دست پایین ریختً تا . نگاًٍ نيی کرد. بغض کردو. سرد بّد. گرفتً
 .فریاد کشیدو. حرکتی نکرد. حّاسش بُ ىن جنب بشُ

 ...گنبرگ- 

ً ٍای گرد  ُ ٍاش بگیرو با ِحشت عقب پریدٌ ٍینی با چش ٍيین کُ خّاستً از شان
 .ٍیستریک عيه ىی کرد. ٍنّز ًٍ تّ شّک بّد. شدٌ کشید

ُ ای ىات نگاٍش کردو . نگاٍش گرىای ٍيیشگی رِ نداشت. این گنبرگ ىن نبّد. محظ
ٌ ی سرد ِ ترسیدٌ بّد. شیطنت ِ عشق چند ساعت قبه رِ نداشت رنگ ِ . یک جناز

 .صداش از جیغ ٍایی کُ کشیدٌ گرفتُ بّد. رِیی زرد با مب ٍای خشکیدٌ ِ ترک برداشتُ

با یک حرکت کُ باز ًٍ زِر بازِو رِ بُ رخ ىی کشید، صّرت زیباش رِ قاب دست ٍاو 
دِبارٌ مرز بدنش شرِع . پیشانیً رِ بُ پیشانیش چسباندو. کردو ِ بُ جنّ کشیدىش

 .شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  910  

با ...ِجّدو از نگاٍش پر از درد شد. مب زدو حرف آخری کُ خنجِر رِح ِ قنبً شدٌ بّد
 .دردی کُ کيتر از ىرگً نبّد

 .اعتراف سختی بّد

 .اِنی نبّدی کُ ىی گفتی؛ ِمی ٍيّنی بّدی کُ ىی خّاستً- 

دمی . در رِ کُ پشت سرو بستً تازٌ کندٌ شدن دمً رِ حس کردو. بُ سرعت زدو بیرِن
 .دمی سنگی سیاٌ شدٌ بّد. کُ دیگُ دل نيی شد

*** 

 گنبرگ

گاٍی بعضی بغض ٍا ىحه یک آب رِان سرىستت ىی کنُ، دست ِ دمت رِ ىی مرزِنُ تا 
گاٍی بعضی بغض ٍا ىحه یک سنگ تّ گنّت گیر ىی کنُ تا نذارٌ . از شادی مبریزت کنُ

اىان از بغضی کُ ...اىا...بیشتر از این خرد بشی؛ فقط مب ٍات رِ از سرغرِر ىی مرزِنُ
درد ... غيباد ىیشُ... صدات رِ تّ ٍرج ِ ىرج دمت مُ ىی کنُ...نفست رِ بند بیارٌ

 .ىیشُ تا باِر کنی فقط نفس ىی کشی

ُ تر از اینی . درد تياو جان دمً رِ گرفتُ بّد ىی دِنستً اتفاقی افتادٌ کُ ىن رِ شکست
شب تا صبح بُ زِر بستن ِ یک جفت چشً ...صداو در نيی اِىد. کُ ٍستً ىی کنُ

ٌ ی . اشک آمّد کُ بُ سّگ نشستُ بّد، سخت بّد ً ٍای ىتّرىً، ٍنّز خیر چش
ٌ ی رِی زىین بّد اسکناس ٍای رنگی کُ با ٍر زدن پنک زخيً . اسکناس ٍای تا نخّرد

ٌ تر ىی کرد ِ  ُ ی ىردی ىی شد کُ ...ىی کشیدو از ناباِری« زِزٌ»رِ تاز یادآِر صدای خست
 !«خّدت خّاستی»با بی رحيی تّ گّشً ىی خّند 
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ُ  . فقط یک ىردی کُ یک شبُ ناىرد شد...چیِز زیادی یادو نبّد صدای جیغ ٍاو رِ ًٍ ب
ٌ و...خاطر داشتً ُ و...صدای گنّی خفُ شد صدای مُ شدن غرِر ِ ...صدای قنب شکست

ُ ش یک ضرب آٍنگ داشت....ِجّدی کُ دیگُ سرپا نيی شد آٍنگی کُ ىنّدیش ...ٍي
 .آٌ ىن ِ سّز دمً بّد

ُ ش ىًَ نبّد زجر بکشً یا بيیرو؛ چّن شد اِنی کُ نيی شناختً بی رحً شدٌ . دیگُ ِاس
کجای دنیا رِ ىی رفتً تا باِر کنً اِنی کُ . بّد برای ىنی کُ با ٍر تبً تب ىی کرد

ُ ی ٍر چی اعتياد ِ باِرو رِ  .عاشقش بّدو سّزِند ریش

فقط نفس ...حسی شبیُ ىردن ِ نيردن...حسی شبیُ ىرگ...ىحه یک حس بّد
خّدت خّاستی اِن »...ىی کشتً؛ چّن راحت کشت ِ رفت؛ اىا تُ دمً یکی فریاد ىی زد

ٌ ای باشُ...«باشُ  .اىان از خّاستنی کُ پشت بندش باید دمیه قانع کنند

ٍنّز بعِد گذشت چند ساعت، با خّرشیدی کُ دیگُ برای ىن طنّع نکرد، تّ خّدو از 
بعِد چند ساعت ٍنّز نفس نفس زدن ٍای پر . سنگینی این درد ىچامُ شدٌ بّدو

ُ ای ىی کردو از ِحشت  .ٍّسش رِ کنار گّشً حس ىی کردو ِ نام

ُ ی اشکً خشک شد غيی چنبرٌ زدٌ تّ گنّو بّد کُ ٍر محظُ ىی کشت، آتش . چشي
 چند سال گذشتُ بّد کُ حس پیری داشتً؟. ىیزد ِ خاکستر ىی کرد

ُ و جيع شد برای چندىین بار از یادآِری خاطرات دیشب ...ٍیستریک. دست ٍاو تّ سین
ٍنّز ...ٍنّز ًٍ کنارو حسش ىی کردو...ٍنّز ًٍ زخيش تازگی داشت. ٍینی کشیدو

عق ...معنت بر ٍر عطری کُ تَّع آِر بّد...ًٍ جای جای بدنً بّی عطر گرىش رِ ىی داد
 .ىی زدو از ٍرچی اعتيادٌ

ً ٍاو ىی سّخت؛ ىحه قنبً کُ فقط نبضی برای اعالو حیاتً بّد حرکتی بُ . چش
ُ ی مبً . سست بّدن ِ دردىند...دست ٍاو دادو ٍر چند دقیقُ، سيت چپ صّرتً، گّش
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عضالت بدنً کّفتُ بّد؛ ...خشک شدٌ بّدو. رِ بُ باال کج ىی شد ِ پشت پنکً ىی پرید
ُ ی چند تنی رِش گذاشتُ بّدن . سرو در حال انفجار بّد ِ تّ تب ىی سّختً. انگار ِزن

 .ىتالشی شدن که رِح ِ جسيً رِ ىی فَيیدو

 .مب زدو« خدایی»بغض دار 

 بُ کی پناٌ ىیبردو پیش کی گالیُ ىی کردو؟

احساس درد با بی حسی در . ٍق ٍقً رِ خفُ کردو. سعی کردو انگشت ٍاو رِ خً کنً
کير ِ پاٍاو سّزن سّزن ىی شد ِکف پاو ِ دست ٍاو . تياو بدنً ىی پیچید

گرفتُ  (رگ ٍای عصبی)ىطيئنً از شّک ِ بی تحرکی کُ داشتً سیاتیکً. ىی سّخت
 .بّدو

 .نای حرف زدن نداشتً، صّرتً با ٍر خً ِ راست شدنی جيع ىی شد

 .اشکً سر خّرد ىیان ىٍّاو

 .از دیشب تا حاال فقط بین سّال ٍای ذٍنً دست ِ پا ىی زدو

جّاب عشقً شد اسکناس ٍای ...چی شد کُ شدو زنی بدکارٌ؟...چی شد کُ این شد؟»
 «تا نخّرد تّ صّرتً؟

ٌ ی یک دنیا تغییر ىی کرد ُ چیز بُ انداز ذرٌ ذرٌ ىردو ِ . از دیشب تا حاال با ٍر پنک ٍي
ُ ی این امّنکی کُ حاال یک قبرگرو ِ نرو برای ىِن ىردٌ بّد آمّنکی کُ . دو نزدو گّش

 .ٍّاش پر از غً ِ نفس کشیدن در این ِضعیت گـ ـناٌ کبیرٌ بّد

 ...خدایا- 

ٌ و چند برابر...تقی بُ در خّرد بی اختیار کيرو رِ حرکت دادو کُ بی صدا جیغی از . دمَر
 .آٌ کشیدو...صدایی کُ آِا نداشت... درد کشیدو
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 .یک دفعُ صدای کّبیدٌ شدن در کُ برای ىن یادآِر ىرگ بّد بنند شد

 ...ىَرِ- 

. نيی خّاستً کسی ىن رِ در بی جبات ترین حامت یک ىردٌ ببینُ. چشً رِی ًٍ فشردو
 .تا این کُ باالی سرو رسید... یک، دِ، سُ...صدای قدو ٍاش رِ ىی شيردو

 ...دختر ٍنّز خّا- 

ُ ش با بَت اشکاری کُ زِو تن ىالفُ پیچً بّد خفُ شد  .جين

کاش پای . پنکی از سر ناباِری باز ِ بستُ کرد ِ نگاٍش رِ بُ سيت اسکناس ٍا کشّند
نگاًٍ رِ بُ سقف ...نتّنستً بیشتر از این نگاٍش کنً. فرار داشتً یا تّان آب شدن

 .دادو

بُ سرعت با قدو ٍای بنندی بُ طرف در رفت ِ بعد صدای چرخیدن قفه تّ گّشً 
 .پیچید

کاش ٍیچ ِقت پا تّ این کنبُ نيی ذاشتً یا ٍیچ ِقت بُ حرف . نفسً رِ حبس کردو
 کجاست آخر خّشبختی کُ ٍيیشُ ىی گفت؟. پدر گّش نيی دادو

 .از صدای بدگيانش کُ ىردد کنيات رِ ادا ىی کرد، بی اختیار مبً کج ِ پشت پنکً پرید

 چی کار کردی؟- 

ُ قدر خّار ِ ذمیه بّدو کُ پاکیً بُ چند اسکناس فرِختُ شد انگشت ٍاو رِ تّ ًٍ . چ
 .فشردو ِ بُ سختی مب زدو

 .بدنً گرفتُ...کيکً کن- 
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ٌ ی تنً شد ُ ای حس کردو نگاٍش غيگین ِ پردرد خیر سریع نگاٌ دزدید ِ سری . محظ
ستّن پشت کيرو بُ طرز ىرگ آِری تیر . زیر بازِو رِ گرفت تا بتّنً بنشینً. تکان داد

 .ىی کشید ِ رگ ٍای ساق پاٍاو جیغ ىی زدن

با ٍر جیغی کُ از سِر درد ىی کشیدو، دستپاچُ ىی شد ِ تا چند دقیقُ در حامتی کُ قرار 
ً ٍاش رنگ خّن شد از این از کارافتادگی ىن. داشتً نگًَ ىی داشت ُ ی چش خبر ...کاس

 .از دمً نداشت

درد گرفتگی عضالتً، در برابر ...بدنً بی حس بّد. از شدت درد مب بُ دندان ىی گرفتً
 .درد قنبً ناچیز بّد

آٍستُ ِ بی حرف کيکً کرد مباس . بُ دیّار پشت سرو تکیُ دادو ِ پاٍاو رِ دراز کردو
ٍر جا کُ نگاٍش رِ بُ سرعت با مب گزیدنی ىی دزدید، ىطيئن بّدو کبّد شدٌ . بپّشً

بُ این فکر ىی کردو اگر ىرد ىن با چند جينُ رِح ِ دمً رِ بُ ًٍ . ِ بُ گزگز ىی افتاد
ُ قدر صبح عاشقانُ ِ دل انگیزی رِ داشتً  .نيی بافت یا عشقً رِ نيی فرِخت چ

حق داشت، حاال باید بُ ٍيُ تّضیح ىی دادو با کسی . بُ جای ىن خجامت ىی کشید
ٌ و خّش بّد. بّدو کُ ىحرىً بّد ُ ی سیاٌ شد ُ ای کُ قفه . دمً بُ شناسناى شناسناى

 .بزرگی رِی زندگیً شد

ُ قدر این تن حقیر شدٌ بّد. پّزخندو درد داشت ُ ش ...چ حقارتی کُ تا آخر عيرو مک
 .پاک نيی شد

ُ ی آخر شّىیزو رِ بست ِ مِب تخت نشست ىانتّ ِ . مباس بیرِن بُ تن داشت. دکي
ٌ ی کتان ىشکی با شال ىشکی ً ٍاش بُ رِی اسکناس ٍایی کُ پراکندٌ . شنّار ساد چش

اسکناس ٍایی کُ عجیب بُ ىن دٍن . رِی زىین بّد با ٍزار عالىت تعجب خشک شد
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با مب گزیدنی نگاٍش رِ کند ِ با . بُ ىن ِ عشقی کُ ازو گرفت...کجی ىی کرد
 .انگشت ٍای دستش بازی کرد

ٌ چَرٌ ٍيیشُ سرزبّن دار ِ بی پرِا بّد؛ اىا این فالکت ىن ٍیچ راٍی جز افسّس ِ  ىا
 .ِضعیت پرخفات ىن؛ حتی قابه ترحً ِ دمسّزی ًٍ نبّد. شکست نذاشتُ بّد

ُ ىّن ىرخصی دادٌ-  پیش ...ٍيُ داریً ىیریً شَرستان...آقا اىرِز بُ ٍي
ٌ ٍاىّن  ...خانّاد

ٌ ای کُ ىن نداشتً...بغض کردو  .خانّد

ً ٍاو ىرطّب شد؛ اىا این بغض معنتی سر باز نکرد؛ با دست گنّو رِ فشار ىی داد  .چش

از اِن مبخندٍای تنخ ِ زنندٌ کُ ِجّدو رِ . ىردىک ٍای سّءظن دارش بُ طرفً چرخید
 .آب کرد زد

 ...فقط...نيی خّاو قضاِتت کنً- 

ٌ ش شدٌ بّد، با رنگی کُ دیگُ بُ رخسار نداشتً ىات  ً ٍایی کُ بی حال خیر از زیر چش
 .مب زدو

 ...پس قضاِتً نکن- 

 :بی نگاٌ بًَ ِ بی تّجُ بُ خّاٍشً اداىُ داد

 ...نيی خّاو قضاِتت...دیشب اکحرًا ىست کردٌ بّدن حتی ٍرىز خان- 

 .اسً ٍرىز کُ اِىد ِسط، بی اختیار بُ دستش چنگ ىی زنً

 .اِن بی تقصیرٌ...ٍرىز نُ- 
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انگار خیامش از جانب زیرآبی نرفتنً با . از ٍيین حاال ًٍ از ٍرىز خجامت ىی کشیدو
ً رنگی زد  .ٍرىز راحت شد کُ نفس عيیقی کشید ِ مبخند ک

 .دستً رِ ىحکً فشرد

 .بُ ٍيُ ًٍ ىیگً ٍيین جا ىی ىّنی تا ىزاحيت نشن...بُ کسی نيیگً، ىطيئن باش- 

پّزخندی زدو ِ با . ىن چیزی برای باختن نداشتً...دیگُ ىًَ نبّد کسی بدِنُ یا نُ
 .چشً بُ زىین اشارٌ کردو

 .ىال تّ...ىی تّنی اِن پّال رِ جيع کنی- 

ُ شّن-   ...اىا تّ ِاس

ٌ و رِ دید، حرفش رِ خّرد ِ بی حرف رِی زىین نشست ِ با  ِقتی نگاٌ ىات ِ غيزد
عجیب با ٍر اسکناس، حساب کتابً خّب ىیشُ ِ . شرىندگی پّل ٍا رِ جيع کرد

 .ىی فَيً نرخ یک شب ىن فقط دِیست ناموت ناقابه بّد

ُ قدر از این پّل ٍای  ٌ چَرٌ چ نفرتً بیشتر ىیشُ ِ با انزجار رِ ىی گیرو تا نبینً ىا
پّل ٍایی کُ فکر ىی کرد برای حق امسکّت یک شب کاری بَش . بادآِردٌ مذت ىی برٌ

 .بخشیدو

ُ ی آخر بُ سيتً چرخید. تشکر خجّمی کرد ِ بُ سيت در قدو برداشت  .محظ

تّنستی خّدتّ برای ِقت ...باجی آىادٌ کردٌ تّ یخچال گذاشتُ...ناٍار ٍنيا با تّ- 
 .ناٍار جيع ِ جّرکن کُ فقط تّ تّی عيارتی

. مب گزیدٌ سر بُ تایید تکان دادو. خّدو رِ جيع ِ جّر کنً؟ دمً بیشتر فشردٌ ىیشُ
 .یک جای قنبً درد ىی کرد
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*** 

ً ٍای ٍنيا پر از نگرانی، پر از تشّیش، بًَ خیرٌ شدٌ بّد ِ ریز ِ درشت کارٍاو رِ  چش
از خً ِ راست شدن ٍای پردردو تا دست ٍایی کُ ىی مرزید یا فکری کُ . زیر نظر داشت

 .پی خاطرات گذشتُ ىی گشت

ىداو حامً رِ ىی پرسید یا از ىَيانی دیشب . از بی حرف شدنً تعجب کردٌ بّد
کنجکاِی ىی کرد؛ اىا ىن در جّاب جز یک مبخنِد تنخ برای حامی کُ نداشتً یا ىَيانی 

 .کُ براو شدٌ بّد کابِّس ىرگ چیزی نداشتً بزنً

برای گذاشتن ٍر ظرفی بُ رِی ىیز، چند بار ىکخ ىی کردو تا ىحتّیاتش نریزٌ یا 
ُ ای تّ ٍپرِت ىی رفتً ِ ذٍنً   ىی کرد تا زىانی کُ با صدای ٍنيا سراغ ظرف stopجانی

ٌ و رِ زیر ِ رِ ىی کرد ىی رفتً  .بعدی کُ بّش ىعد

ُ ی ِرِدو، نگاٍش رِی پریدگی مب ِ پنکً بّد کُ اختیاری برای نگُ داشتنش  از محظ
ٌ ای کُ از تب رِ بُ قرىزی ىی زد  .نداشتً ِ رنگ چَر

 .ذٍنً درگیر سّال ٍای بی جّابی بّد کُ دمً رِ بیش از پیش بُ آشّب ىی کشید

ُ ش رِ سیاٌ کنُ ؟ ىن کُ بی دست ِ پا تر » ُ قدر ىگر ىن ىًَ بّدو کُ بخّاد شناسناى چ
از اِنی بّدو کُ بتّنً یک شب کُ خفتً کرد، صداو در نیاد ِ از ترس بی حس 

ُ ش شدو نابّدو نکرد؟...بشً  «چرا ٍيّن ىّقع کُ صیغ

آخر این سّال ٍا ىی رسیدو . این ِسط یک چیزی درست نبّد کُ ىن ازش بی خبر بّدو
ٌ ای ...بُ اِن رفتار ضد ِ نقیضی کُ ىن ٍیچ ِقت ازش سردرنیاِردو رسیدٌ بّدو بُ جاد

فرضی کُ آخرش ىسدِد ىی شد بُ احساساتی کُ ٍيیشُ برای ىن گیج کنندٌ بّد ِ 
 .حاال شد تاِانی بُ جرو بی خبریً
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ُ ای ناىعنّو بیشتر ُ ای گیج رفت . این بار ىکحً طّالنی تر شد ِ خیرگیً بُ نقط سرو محظ
 .ِ بی اختیار کج شدو ِ رِىیزی رِ چنگ زدو

ٍيین طّر کُ ىن رِ ِادار . ٍنيا بُ آنی از پشت ىیز بنند شد ِ از بازِو گرفت تا بنشینً
 :بُ نشستن ىی کرد پرسید

 چی شدٌ؟ اتفاقی افتادٌ؟- 

 .صداش برای اِمین بار عادی ِ نگران شد

 .بی حال بُ طرفش گردن کج کردو ِ بُ ىردىک ٍای زالل دریاییش خیرٌ شدو

ُ طّر...نيی دِنً چرا ٌ و صداو بُ زِر در ...نفَيیدو چ ىنی کُ از باد کردن گنّی فشرد
 .ىی اِىد یک دفعُ در برابر ٍنيا دٍان باز کردو

 .ٍيُ چیز تيّو شد- 

ٌ ی یک دنیا برای بی کسیً ...دمً از بغض صداو ِ نااىیدی رفتنش پّکید دمً بُ انداز
 .سّخت

ُ ای اخً کردٌ نگاٍش رِ تّ زِایای صّرتً چرخّند نگاٍی بُ سرتاپای پژىردٌ ِ . جانی
ً ٍاش ترسیدٌ گرد شد انگار تياو دیشب رِ . رنگش پرید...مرزِنً انداخت ِ یک بارٌ چش

 .کنارو بّد

 چی کار کردین؟- 

ٌ ش نشدو  .اِضاعً بدتر از یک ىفرد صرف نشدن بّد. ىتّجُ فعه بُ کار برد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  919  

. حاال این ىن بّدو کُ بُ دنیای ٍنيا ِارد شدو. خینی راحت...یک بارٌ بغضً ترکید
ُ و سخت بّد بُ جنّن کشیدٌ شدو از . دیّانُ شدو از این سختی کُ ٍضيش ِاس

 ...عشقی کُ ٍنّز ًٍ

 .خّن دل خّردو...جیغ کشیدو. بُ صّرتً چنگ زدو

بًَ ...ىنّ مُ کرد...راحت ِمً کرد...ىن نفَيیدو...ىنّ نيی خّاست، بًَ درِغ گفت- 
 !ىگُ ىن چی کارش کردٌ بّدو...ٌ*ز*ر*ٌ*گفت 

. تیکُ تکیُ ِ بریدٌ بریدٌ، ىابین ٍیستریک حرف زدنً، قصد نگُ داشتنً رِ داشت
ىن با . تياو دیشب ِ بی رحيیش از ذٍنً پاک نيی شد. بی تاب خّدو رِ تکان ىی دادو

ىحه ىرغ بال ِ پر . یک شبُ ٍيُ چیز رِ ازو گرفت. اِن بَترین رِیاٍا رِ ساختُ بّدو
عيق درد عشقی کُ یک بارٌ ازو گرفت بیشتر عذابً . کندٌ، بال بال ىی زدو ِ ىی سّختً

 ىن ِاقعًا چرا نفس ىی کشیدو؟. ىی داد

با غً ِ ٍق ٍق . یک دفعُ با سینی ىحکيی کُ بُ گّشً خّرد از شّک بیرِن اِىدو
اشک ٍاو دیگُ ىسیر جاری شدن رِ پیدا کردن کُ یک محظُ . بی صدایی نگاٍش کردو

 .ًٍ بند نيی اِىدن

ُ ش رِ تکرار کرد ُ و چنگ زد ِ جدی تر جين  .بُ شان

 .درست حرف بزن- 

 :بُ خّدو اِىدو ِ بَت زدٌ با مب ٍای مرزانً گفتً

 .اىشب ىی خّاست بُ تیيّرخان بگُ ىا عقد کردیً، قّل دادٌ بّد- 

ٌ ش بیرِن . بی تّجُ بُ حرفً بی حرکت ایستاد ِ بًَ خیرٌ شد صدای ناىفَّىی از حنجر
 .شنیدو« باالخرٌ کار خّدش رِ کرد»زد، چیزی شبیُ 
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ٌ و رِ . مبخنِد ىحّی تّ صّرتش جا خّش کرد مبخندی کُ خینی ىرىّزانُ زد ِ دمشّر
 .چند برابر کرد

بی حرف ِ بی اٍيیت بُ ىنی کُ از این فشار خامی شدو ِ از دردو کيی کً شد ِ راحت تر 
ُ ٍا رفت ىبَّت بُ غیرعادی بّدن . نفس ىی کشیدو از کنارو گذشت ِ بُ طرف راٌ پن
 .رفتار ٍنيا ِ حرفی کُ نباید ىی زدو، بُ رفتنش خیرٌ شدو

ُ ٍا بُ طرفً چرخید  :بُ خشکی با صدای ٍيیشگیش گفت. ِسط راٌ پن

ٌ ی نفرین شدٌ-   !خّش اِىدی بُ این خانّاد

ُ ش رِ برای  صدا ِ محنی کُ از ًٍِ ِ رعب پر بّد، تُ دمً رِ خامی کرد ِ چند بار جين
ُ ی آخری . بُ که رفتارش ىن رِ ىنحرف کرد. خّدو زیر مب تکرار کردو این جينُ ضرب

 .برای فرِ ریختنً شد

ىنظّر حرفش گنگ بّد؛ ِمی بُ خّبی فَيیدو ىن تّ باتالقی فرِ رفتً کُ باید بُ ٍر 
ىن نيی ذاشتً بُ ٍيین راحتی قربانی احساسً . زحيتی خّدو رِ بیرِن ىی کشیدو

 .باید حتيًا دمیه کارش رِ ىی فَيیدو. بشً

*** 

 بخش پانزدًٍ

پا ىحکً بُ زىین ىی کّبیدو ِ چنگی برای نفس گرفتن . بُ شدت عصبی ِ کالفُ بّدو
ُ ٍاو نداشتً. بُ یقُ ىی زدو از یک طرف تا چند . تصيیً ِ تيرکز درستی رِی برناى

ُ چیز رِ خینی ِاضح رِ ىی کردو، از طرف دیگُ ًٍ رِیارِیی با  ساعت دیگُ باید ٍي
 .گنبرگی بّد کُ زیر پا مَش کردٌ بّدو
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ٍر بار دستی کُ ىی رفت سيت تنفن تا حامش رِ بپرسُ نیيُ راٌ پشیيان شدٌ با دِدمِی 
ٌ ای پس ىی کشید؛ بُ اىید این کُ از اىشب بُ بعد، پای قّمی کُ دادٌ بّد  خستُ کنند

ٌ و رِ تحيه ىی کرد ُ و عجیب ًٍ . ىی ایستاد ِ ىن ِ این اخالق سگ شد تُ ذٍن آشفت
 .بابت این عّضی شدن ِ قبّل نکردنً نگران بّد

پرتّقعی بّد؛ اىا با گذشت چند ساعت، این حق رِ بُ خّدو ىی دادو تا داشتُ باشيش 
ُ و فقط برای آراو کردن خّدو ِ . یا بخّاو کيی آتش دمً رِ خاىّش کنً این ذٍن دِگان

ً ٍایی بّد کُ صبح بی فرِغ تر از ٍر زىانی شدٌ بّد  .چش

ُ الی ىٍّای . زیرچشيی حّاسً بُ آژند بّد کُ زِدتر از بقیُ خّنسرد نشستُ بّد الب
ُ ش بُ نظر . جّگندىیش رِ کيی رنگ ىشکی زدٌ بّد ٍيیشُ جّان تر از شناسناى

ىی رسید از تیپ ٍای اسپرتش گرفتُ تا حجً دل ىشغّمی ٍایی کُ ٍیچ ِقت تّ زندگیش 
ٌ ای دمّاپسی. نداشت ً ٍای ...ٍيیشُ برای ٍر چیزی راٍکاری داشت بدِن ذر از حک

 .قانّنی تا زیر پا گذاشتن عرف ِ شرفی کُ پایبندش نبّد

ٍر چی بیشتر نگاٍش ىی کردو، بُ حد ىرگ عصبی ِ خشيگین تر ىی شدو؛ چّن کاری 
کُ نباید ىی کردو رِ با عزیزترین کسً کردو ِ از ىرِرش کير بُ نابّدی ٍيُ ىی بستً تا 

ُ چیز ىحه رِز اِل یک نفرت یا یک انتقاو باقی . در کنار ىا زجر بکشن ىی تّنست ٍي
 ...بيّنُ؛ اىا با پنَان کاری کُ کردن

ُ جا ىی کرد ٌ ٍای شطرنج رِی ىیز، جاب ُ ی . ٍر دقیقُ پاش رِ رینکس با ىَر مبخنِد گّش
از بی خبری ِ این دعّت غیرىنتظرٌ عصبی بّد ِ اصرار بر آراىش . مبش رِ ىی شناختً

 .ظاٍری داشت

 .ٍنّز دٌ دقیقُ بُ قرارىّن تّ شرکت ىاندٌ بّد
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ُ ی زیر دستً ٍدر ىی دادو ناخّآدگاٌ دمّاپس  ٍيین طّر کُ جٍّر خّدکار رِ رِی برگ
دِست داشتً ٍيین محظُ از حامش . انگار یک بارٌ نیيی از ِجّدو رِ کندن. گنبرگ شدو
ٌ ای شبیُ دِری یک ىسافر رِ داشتً کُ ىی دِنستی تا چند ىاٌ . خبردار بشً دمشّر

شاید ًٍ خّدو رِ گّل . دیگُ نيی تّنی ببینیش ِ بی قرار دِری ِ سالىتیش ىی شدی
ُ ٍای آخر از شنیدن صداش آراو بگیرو...ىی زدو  !این ٍا ٍيُ بَانُ بّد تا دقیق

 ....یک بّق، دِ بّق، سُ بّق. از کالفگی این حس، چنگی بُ تنفن بی سیً رِی ىیز زدو

. چشً رِی ًٍ گذاشتً تا شنیدن بّق ٍایی کُ شيارشش از دستً در رفت نااىیدو نکنُ
ُ ی طّالنی کُ صدای نفس ٍای بنندش تّ گّشً پیچید، فَيیدو تياس  بعِد چند دقیق

ُ ای برای نفس کشیدن پیدا کردو. ِصه شدٌ تياىًا گّش شدو ِ حریص . حاال بَان
 .شنیدن صدایی کُ ازو دریغ کرد

بعِد کنی قانع کردن خّدو، در یک محظُ با شنیدن نفس ٍای بنند ِ کّتاٍش فَيیدو 
ُ قدر باٍاش بد تا کردٌ بّدو  .احساس گـ ـناٌ بُ قنبً ٍجّو آِرد. چ

ً زىان صدای تقُ در  ٍيین کُ قصد کنار گذاشتن غرِرو رِ داشتً تا حامش رِ بپرسً، ٍ
ٌ ی بّق ٌ ٍای آیال بنند شد؛ بعدش چند جانیُ سکّت ىن ِ شنیدن دِبار  .ِ صدای خند

دِست داشتً بپرو ِ از . معنتی مب زدو ِ گّشی تّ دستً رِ با خشً رِی ىیز پرت کردو
 .بدتر از این نيی شد. حتً دارو صداش رِ شنید. بیخ آیال رِ خفُ کنً

ٌ ٍای آیال ِ کاٌِ کُ ىضحکانُ بُ ًٍ تعارف تیکُ پارٌ ىی کردن تياو شد ِ داخه  خند
 .اتاق شدن

ٌ ی فرزاد بُ خّدو اِىدو ِ سعی کردو از این پریشان حامی دست بکشً پشت . با اشار
 .در ٍستيی گفت ِ در رِ بست
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. اىرِز تّ شرکت بُ ٍيُ ىرخصی دادو تا خبرچین ٍای قارداش شکی بُ این جنسُ نکنن
 .از بین کارىندٍاو، اعتيادو فقط بُ فرزاد بّد کُ ناخّاستُ از ٍيُ چیز خبر داشت

ِّ اِن  .جّاب سالو آیال شد اخً رِی پیشانیً ِ مبخنِد ىح

بی سالو ِ . کاٌِ ًٍ کُ از ِقتی ٍّیت ِاقعیش رِ فَيیدٌ بّدو راحت تر برخّرد ىی کرد
ٍيین کُ از غیب خبردار شد کارىندٍا اىرِز ىرخص شدن ِ . حّامی پا بُ داخه گذاشت

از زِد اِىدن آژند فَيیدٌ بّد خبریُ، تَدید کرد کُ اِن ًٍ باید باشُ تا آژند رِ ببینُ ِ 
 .بشناسُ

ُ ست ِ یک خطاو ىیشُ گرفتن تياو زندگیً ِ سنّل انفرادی ِ  ىی دِنست دستً بست
ىن ًٍ قبّل کردو ٍيراٌ . خالص کردن کار خّدش برای بُ دست آِردن اِن اطالعات

 .آیال بیاد تا گّش اِن رِ ًٍ بپیچّنً ِ آژند رِ بُ میست سیاٌ اضافُ کنً

سَیه ًٍ با . ٍر دِ بُ آژند سالو کردن ِ آیال خینی ىختصر آژند رِ بَش ىعرفی کرد
ٌ شّن داشت جّاب آشناییشّن رِ داد ِ  ریزبینی ِ دقتی کُ بُ دست ٍای گرٌ خّرد

آخر ًٍ اضافُ کرد در ىَيانی تجاری از قبه شناخت . خّدش رِ ِکیه ىن ىعرفی کرد
 .نسبی پیدا کردٌ

ُ ی  ٍيین کُ آیال ِ کاٌِ رِی ىبه دِنفرٌ کنار ًٍ نشستن، پّزخندی پشت بند جين
« ًِ  .آژند زدو« ِکیه آقای اریایی ٍست

 ىطيئنی فقط ِکیه ىنی؟- 

ٌ ی ٍرسُ ىتّقف شد ِ ىتعجب بُ طرفً چرخیدن  .خند

ٌ و رِی سَیه بّد ِ تُ خّدکار رِ با ضرب بُ رِی ىیز  نگاٌ ُبرندٌ ِ فک قفه شد
 .ىی کّبیدو
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 .سَیه نیشخند زد

ُ ی غیرعننی شيارش ىّکالی ىنُ؟-   ىّضّع این جنس

ُ تر بُ رِی ٍر سُ چرخید با مّدگی کُ صد برابر تٍّین آىیز تر ازخّدش . نگاًٍ بدبینان
 :بّد، پّزخند زدٌ گفتً

 !آرٌ، ىی خّاو تا شب بشيریشّن- 

 ...رِی ىیز تک ضربُ اِل رِ زدو

 .اِمیش تیيّر آریایی- 

 .چشً ریز کردو

 .اِن ىّقع پدرو بزرگت کرد- 

ً تر ُ ی دِو ىحک  .ضرب

 ...دِىی پسرش- 

 .با دندان کنید شدٌ غریدو

ُ ىّن رفت ِ آىد داشتی؟-   چند سال تّ خّن

 .برای جّاب دٍان باز کرد کُ دِبارٌ پشت سر ًٍ کّبیدو تا خفُ بشُ

 ...خّدت بشير...کَکشان، فکّری- 

ٌ ی بنندی زدو  .تک خند

ُ جا گفتً-   !شایدو جاب

ُ ای  ...با ِقف
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 ...آخر ىن...تیيّر...فکّری...کَکشان...قارداش- 

آخررِ فریاد زدو کُ ٍردِ از جا پریدن االا سَیه کُ ىیخ ىن، با نگاٍی کُ جز آراىش 
 .مبخند زد. چیزی نداشت نگاًٍ ىی کرد

 !اِل تّ از جشن دیشبت بگّ کُ دعّتً نکردی- 

ِکیه ىن بّد ِ . این کُ از جیک ِ پیک ىن ٍيیشُ خبر داشت غیرطبیعی نبّد
ىی دِنستً کً ِ بیش بین دِست ِ آشنا ٍيُ ىی شناسنش ِ اکحرًا بُ اعتبار ىن 

 .کارٍای حقّقی رِ انجاو ىی داد

 .نگاًٍ رِ با پّزخندی چرخّندو رِ بُ آیال کُ ىّش شدٌ بُ کاٌِ چسبیدٌ بّد

ُ ت بنیط گرفتُ-  فردا شب راٍی ىیشی برای ٍيیشُ تا ...آراز ِاسُ فردا شب ِاس
 .داداشت جيعت کنُ

ٌ و شد ُ ای گیج خیر  .بعد از این داد ِ بی داد تّقع شنیدن این جينُ رِ نداشت. برای جانی

یک بارٌ جز ترس تّ تک تک اجزای صّرتش . کاٌِ دستش رِ فشرد تا بُ خّدش بیاد
ً ٍای پرجنب ِ جّش آىادٌ بُ ...مب ٍای مرزان...رنگ پریدٌ. چیزی پیدا نيی شد چش

 .گریُ ِ ابرٍِای پیچ خّردٌ

 چی کار بُ ىن داری؟ چرا باید برو ؟ چی بَش گفتی؟- 

خینی ىنطقی تر از تّ برخّرد کرد، تّیی کُ ٍيُ جا سرک ...خینی چیزایی کُ الزو بّد- 
 .ىی کشی برای سّءاستفادٌ کردن باید دىتّ چید

ىطيئن بّدو کاٌِ ِ آیال بُ ٍیچ ِجُ از ٍّیت ِاقعی گنبرگ قصد سّءاستفادٌ نداشتن؛ 
ُ و سنگین بّد بُ خصّص این کُ آیال برای شراکت ِ کاٌِ . اىا این فَيیدن ِ نگفتن ِاس

 .برای ٍيکاری با سرٍنگ خینی اصرار داشتن؛ اىا اعتيادو رِ گرفتن
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ِقتی برگشتی آراز ٍيُ چیزِ یادت ...نيی دِنستً رسً دِستی بُ پنَّن کردن حقایقُ- 
 .ىیدٌ

چشيً کشیدٌ شد بُ سيت آژند . کاٌِ حاال کُ دِزاریش افتاد، رنگ نگاٍش رِ باخت
 .کُ ٍنّز ًٍ خّنسرد بّد ِ مبخند بُ مب داشت

آٍستُ خیرٌ بُ مبخندش، با فکی بیرِن زدٌ از پشت . صبر ىن ًٍ حد ِ اندازٌ داشت
ٌ ٍاشّن ىتعجب رِی . ىیز بنند شدو ِ ىقابه ىیز دست بُ جیب ایستادو نگا

 .چرِک ٍای پیراٍن ِ شنّارو کُ حاال ِاضح ىشخص ىی شد چرخ خّرد

بعِد تنَا گذاشتن گنبرگ با اِن . دل ِ دىاغی نداشتً مباس ٍای دیشب رِ عّض کنً
 .سیگار ِ گز کردن خیابان ٍا بعِد رسیدن بُ شرکت...سیگار... حال، اِضاعً شد سیگار

 .ىحه زندگیً...محنً تنخ شد

از نقطُ ...ِقتی بچُ بّدو اِمین چیزی کُ بًَ یاد دادی جيع کردن ىدارک از رقیب بّد- 
 .ضعفایی کُ داشتن ِ خبر نداشتن

 .سرو رِ باال بردو ِ نفس عيیقی کشیدو تا خّدو رِ کنترل کنً

 چرا ٍیچ ِقت بًَ نگفتی شاىه حال خّدىً ىیشُ؟- 

ٌ ش بکشُ  .ىتنکً ًٍ باعخ نشد دست از مبخنِد ىسخر

 نقطُ ضعف دستً دادی تا از چی بگذرو؟- 

باید ٍيُ باِر ىی کردن گنبرگ نقطُ ضعفً . با این حرف ىیخکّب با شک نگاًٍ کرد
 .شدٌ بّد

 ...نقطُ ضعفت چی ىی- 
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نذاشتً اداىُ بدٌ، ٍيین طّرکُ انگشت ٍاو رِ تّ جیب حاضر ىی کردو، آٍستُ بُ 
 :طرفش قدو برداشتُ گفتً

نقطُ ضعف تّ اعداىای بُ حبس تبدیه شدٌ ست یا جعه اسناد یا ٍزار کحافت کاری - 
 کُ این ٍيُ سال بًَ یاد ىی دادی؟

کاٌِ ىحه غاز گردن کشی ىی کرد ِ با بدبینی بُ عکس امعيه ٍای اژند خیرٌ ىی شد تا 
مبخندو رِ پس ىی زنً ِ بُ این فکر . ٍيین رِ ىی خّاستً. چیزی دستگیرش بشُ

ىی کنً گنبرگ االن در چُ ِضعیتیُ کُ ىسببش فقط این ىردی کُ ىداو مبخند حّامً 
 .ىی داد بّد

 .ىنّ با ىتنک ِ تَدید نترسّن...چی ىی خّای بشنّی تیيّر؟- 

ٌ ای . ىحه ىن...صداش بی طاقت شدٌ بّد. حاال باالی سرش رسیدٌ بّدو قنبً تیر سّزند
خستُ بّدو ِ بی حّصنُ؛ فقط ىی خّاستً ٍيین اىرِز آدو ٍای . کشید، تّجَی نکردو

 .دِرِبرو رِ کً کنً

این . آدو ٍا؟ سگ ًٍ بعِد چند سال بُ صاحبش ِفادار ىی ىّند...پّزخند پررنگی زدو
 .بیشتر سّختً!...آدو کُ نزدیک بُ چند دٍُ کنارىّن بّد

ً زىان شد با باز شدن ىشتً ِ پرت شدن یک طرِف  ُ ایً بُ سيتش، ٍ خً شدن یک دفع
 .صّرتش ِ جیغ آیالیی کُ سٍّان رِحً شد

ُ ی مبش با احتیاط  ِقتی نفس نفس زدن ٍای ىن از سر خشً بنند شد، دستی بُ گّش
نگاٍش رِ از دست خّنیش بُ طرفً باال کشید ِ . ٍنّز ًٍ خّنسرد عيه ىی کرد. کشید

 :با محنی کُ بّی تَدید گرفت گفت

 .این ىشتت بی جّاب نيی ىّنُ- 
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از نگاٌ ناىفَّو ِ مبخنِد نفرت انگیزش خّشً نیّىد؛ انگار . خشً تّ ِجّدو پررنگ تر شد
 .تازٌ داشتً اِن رِی ىَربان آژند رِ ىی شناختً

 .ٍيین کُ قصد بنند شدن داشت، از پیراٍنش گرفتً ِ یک ضرب باال کشیدىش

 .بنندتر ِ سردتر فریاد کشیدو

 بًَ بگّ از کجای این بازی تّ دستای تّ بّدٌ؟...بًَ بگّ چند سال ىنّ خر فرض کردی؟- 

 .تکان ٍای ىحکً ِ از سر حرصً، پّست صّرتش رِ قرىز کرد

 چند سال با کَکشان بُ ریشً خندیدین؟- 

ٌ ترین حامت ىيکن سرش ٍّار شدو. بدتر از این حقش بّد  .با ُبرند

 راپرت ىنّ بُ کیا دادی، بی شرف؟ نکنُ تّ ًٍ جزِ گرٌِ قارداشی؟- 

ُ ی چشً حس ىی کردو اژند سعی داشت . حبس شدن نفس ٍای کاٌِ ِ آیال رِ از گّش
با این سن ِ سال ِرزشکار بّد؛ . خّدش رِ از بین دست ٍاو آزاد کنُ اىا ىّفق نيی شد

ً ٍاو رِ گرفتُ بّد...اىا نيی رسید بُ ىنُ تازٌ نفس  .ىنی کُ خّن جنّی چش

ُ ای ىحه تّ ِ کَکشانّ از کجا پیدا کردٌ بّد؟-   پدرو شغاالی گشن

 .حرفً آتش زیر خاکستر شد...رنگش از خشً بُ کبّدی زد

 .یادت باشُ چی گفتی- 

ُ ی آخر، قبِه پیچ خّردن پاش از مِب . بدِن ىکخ با نفرت بُ عقب ٍّمش دادو محظ
 .با ٍيان ِضع خّدش رِ باال کشید ِ رِی ىبه نشست. ىبه گرفت تا پخش زىین نشُ

قبه از این کُ فرصت ٍر عکس اميعنی رِ بَش بدو دِبارٌ بُ طرفش خً شدٌ تّ 
 .گّشش عربدٌ کشیدو
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اِن شبی کُ گنبرگّ ىی خّاستن بدزدن زیر سر تّ بّد، آرٌ؟ سَیه تّ بّدی؟ ىی دِنی - 
 ىدرک دارو از اِن شب؟

. کاٌِ ًٍ ىستاصه بُ طرفً چرخید. با این حرف نگاٍش رِ بُ طرف کاٌِ سّق داد
 «این ىی دِنُ ىن پنیسً؟»طّری نگاًٍ کرد کُ انگار ىی پرسید 

در اِن محظُ از نگاٌ پرنفرت آژند چیزی برداشت نيی شد؛ اىا ذٍن ىن ًٍ پر از سّال 
ً ٍاو دِخت. شد ً ٍایی کُ پر از خباجت ِ پنیدی شیطان بّد رِ بُ چش  .چش

 .کَکشان این چند سال بُ ٍيُ درِغ گفت...ىن بُ کسی خــ ـیانـت نکردو- 

قاطع ِ ىحکً حرف زدنش ىجبّرو کرد نفس نفس زنان، ٍر محظُ آىادٌ باالی سرش 
 .سرش رِ پایین گرفت ِ دستش رِ ىشت کردٌ اداىُ داد. بایستً ِ گّش بدو

ُ شّ این ٍيُ سال ىخفی کرد تا کسی بّیی نبرٌ شبنً کجاست یا کسی ىانع -  زن ِ بچ
 ...اگر دِسال پیش اِن ىَيّنی، گنبرگ رِ نيی برد...کارش نشُ

بی اختیار با شنیدن اسً گنبرگ اِن ًٍ بُ این غنیظی، قدىی عقب برداشتً ِ قنبً بُ 
 .تپش افتاد

 .نفس بنندی گرفت

ُ چیز فرق ىی کرد-   .شاید اِن ىّقع ٍي

ُ ی طّالنی کُ بُ سکّت گذشت، دِبارٌ سرد ِ جدی مب باز کرد  .بعد از ِقف

ُ چیز، از ترس قارداش یُ شبُ ناىزدش کرد، بعدو -  بعد از اِن ىَيّنی ِ رِ شدن ٍي
ىی دِنست تّ ًٍ رِزی قرارٌ انتقاو پدر ِ عيّتّ ازش ...اِىدن تّ ٍيُ چیزِ عّض کرد

بعِد چند سال ىخفی کردنش ِ یکی دیگُ رِ ىعرفی کردن، نيی خّاست دست ...بگیری
. نُ تا ِقتی کُ تّ ٍيُ چیزِ نفَيیدی...نُ تّ، نُ قارداش...ٍیچ کس بُ گنبرگ برسُ
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آدىایی کُ ٍیچ ِقت ًٍ دیگُ ...ٍیچ کس دخترشّ نيی شناخت االا آدىای اِن ىَيّنی
ُ شّ داشت. رِ نيی دیدن ىی دِنست تّ کاِر ...بعِد چند سال...اِىد سراغً. ٍنّز نقش

ٌ ست از چیزی ...جعه سندو ِ ِکیه تّ این ِسط نگران گنبرگ بّد، نيی خّاست تا زند
ٍزار دمیه داشت تا ِادار ...تياو زندگیشّ بًَ گفت تا قبّل کنً...قسيً داد. خبردار بشُ

 .بُ ٍيکاری بشً

پّزخند زدو؛ یعنی از ترس ىن ِ قارداش ٍّیت دخترش رِ ىخفی کرد؛ این کُ تقریبًا 
ٍر چی جبر ِ احتيال بّد رِ تّ ذٍنً ردیف کردو؛ اىا آخرش . خّدو ًٍ حدس ىی زدو

 .ٍيراٍی ِ خــ ـیانـت آژند بُ کَکشان رِ درک نکردو

ٍيین طّر کُ انگشت ٍاش رِ تّ ىٍّاش . از نگاًٍ عيق تيسخر ِ باِرو رِ فَيید
 :ىی کشید اداىُ داد

ُ ی ىن بّد-  ىَرِ رِ عقد ٍرىز کنیً تا ِقتی بدٍی ٍاشّ صاف کردی با گنبرگ از ...نقش
 .این طّری تّ ِ ٍرىز با قارداش سِر گنبرگ قالبی درگیر ىی شدین. کشّر خارج بشُ

ً ٍاو نقش بست ٌ ی ٍرىز جنّی چش ٌ ی شکست خّرد حتيا ىی دِنستُ . بی اختیار چَر
ُ ای ِاسُ ٍرىز پیچیدٌ  .ٍرىزی کُ ٍيیشُ ىعتقد بّد بیش از حد ٍرز ىی پرٌ. چُ مقي

ُ ی گّشش کردو کُ این بار با صدای تَدیدآىیز کاٌِ  یک ىشت دیگُ از حرص حّام
ُ رِ شدو  .«بذار حرفشّ بزنُ»...رِب

بزاق دٍانً رِ جيع کردٌ جنّی پاش ریختً ِ عصبی تّ اتاق قدو رِ رفتً تا کيی آراو 
ُ ٍای گنبرگ رِ از این سُ نفر داشتً. بشً  .انگار قصد انتقاو گرفتن از ضج

پرخّاٍش آیال دِبارٌ شرِع بُ « حرف بزن آژند»سَیه بُ قدری ىن ىن کرد تا این کُ با 
 .صحبت کرد
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ُ ی زندِن بیفتُ-  تّ ًٍ کُ با اِن چکا فقط بُ فکر انتقاو ...نيی خّاست آخر عيری گّش
ُ چیز حساب شدٌ بّد. قارداشً تَدیدش ىی کرد...از دخترش بّدی بُ قارداش ...ٍي

ىی گفت تّ ىجبّرش کردی تا گنبرگ رِ عقد ٍرىز کنی ِ تّ ًٍ با ٍدف قارداش، بُ 
 ...انتقاىت ىی رسیدی؛ اىا

... - 

از عذاب ِجدانی کُ از پنَان کردن گنبرگ داشت ...یُ شبُ نظرش عّض شد- 
بُ خفات افتادٌ بّد؛ ...حتی ىی گفت پنیسا دنبامشن تا دست از پا خطا نکنُ...ىی گفت

ِصیت کرد . ىی گفت تا بفَيُ ىن ىردو. اىا نيی خّاست بُ گنبرگ از گذشتُ چیزی بگُ
گنبرگً ...فکر ىی کرد از شباٍتش، تاج امينّک ِ تّ ىی فَيید... ٍيراٌ ىَرِ بُ عيارت برٌ

اِن جاٍایی کُ فکر ىی کرد ىیرٌ، سپردٌ بّد تا خّدش رازشّ پیدا ...کً کنجکاِ نبّد
 .خینی ِقتُ ىنتظرو تا بیاد از ىنً بپرسُ...آدىای تّ اِن خّنُ... ىسئّل پرِرشگاٌ...کنُ

خینی دمً ىی خّاست این ِسط با سکّتی کُ کردو بَش بفَيّنً، بیچارٌ اِن چیزی کُ 
ُ ش نقشُ کشیدی خینی بدترش اتفاق افتاد حتی بُ ذٍنش ًٍ خطّر نيی کرد . ِاس

ٌ ای بین ىن ِ گنبرگ چُ اتفاقاتی افتادٌ کُ گنبرگ از ٍيُ چیز  طی این یک ىاٌ ِ خّرد
 .دست کشید

جعه شناسناىُ کردو، تّ ًٍ درگیر خریدن چکاش ِ نقشُ کشیدن برای فکّری ِ - 
 .قارداش بّدی

 .آیال نگاٍش رِ با سرافکندگی پایین گرفت

دمیش رِ ىی فَيیدو، حکً اعداو پدرش تا چند رِز دیگُ ىی رسید ِ این چند رِز باقی 
آراز ِ ىادرش ًٍ بُ . ىاندٌ یک رِز ًٍ سری بُ پدرش نزدٌ بّد تا دمش رِ صاف کنُ

 .که پدرش رِ فراىّش کردٌ بّدن
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 :آژند نگاٍش رِ ناراحت ىچامُ کردٌ اداىُ داد

نيی خّاست قبه از این کُ چیزی بفَيید، ٍرىز یا گنبرگ عاشق ًٍ بشن، ىَرِ دختر - 
ٌ ای بّد، بُ ٍرىز ىی خّرد  .خّش چَر

 ...داد کشیدو

ٍیچ فکر نکردین با این پنَّن کاری یا اِن ِصیت ىسخرٌ ىيکنُ ٍرىز عاشق گنبرگ - 
 بشُ؟

 .صداش رِ ىحه ىن بنند کرد

 .ٍرىزِ ىی شناخت کُ ِقتی کُ زن بگیرٌ چشيش دنبال کسی نیست- 

نباید ٍیچ کداو از این ...دمً ىی خّاست ىنصف باشً نسبت بُ عشق ٍرىز یا گنبرگ
ُ ش . اتفاقات ىی افتاد ٍرىز خینی قبه تر از این کُ گنبرگ پا بُ اِن عيارت بذارٌ شیفت

این ِسط کی ىقصر بّد؟ کَکشان ...شدٌ بّد، تا جایی کُ حاضر شد بُ ىن درِغ بگُ
کُ فقط برای نجات خّدش ِ دخترش ىَرِ ِ ٍرىز رِ قربانی کرد؟ یا ٍرىزی کُ بُ 

 ...خّاٍرش پناٌ دادٌ بّد؟ یا ىنی کُ

ُ ی اِن چیزی نیست کُ اژند گفت؟ دمسّزی برای کَکشان  چرا فکر ىی کردو این ٍي
ُ ی باِرو بّد ٌ ترین بَان  .ىسخر

تّ ًٍ کُ چیزیّ از دست ندادی، چُ ...قبه از این کُ اتفاقی بیفتُ ٍيُ چیز تيّو ىیشُ- 
ُ ت ىی کنُ سرکدِىشّن قيار کردی؟  فرقی ِاس

چشً تّ چشً؛ اىا ىن ٍنّز از سر خشً ىداو اتاق رِ با قدو ٍاو . آٍستُ ِ پدرانُ گفت
ُ چیز بدتر بًَ حينُ کرد. زیرِرِ ىی کردو قنبً ىی سّخت ِ . از بردن اسً قيار دِبارٌ ٍي
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ُ و رِ نداشتً. ناىنظً ىی زد قنبً فقط دنبال ىقصری برای . فرصت چنگ شدن بُ سین
 .فراىّشی دیشب ِ سرنّشتی کُ داشتً ىی گشت

ٌ و داد کشیدو یک بارٌ ُ الی دندان ٍای چفت شد جّاب ٍای . طغیان کردو...از الب
اِن چیزی نبّد کُ تّجیَی برای کارو پیدا ...سرباالش اِن چیزی نبّد کُ ىی خّاستً

 .کنً

ُ ی رازتّن بگً-   .بذار ىن از نتیج

ُ ای کُ عجیب ىی سّخت . تّی سکّت ٍر سُ ىنتظر شنیدن اِن راز شدن بُ تخت سین
 :زدو ِ با صدایی کُ دیگُ نفس نداشت، مبخند پیرِزی زدو ِ خیرٌ بُ سَیه گفتً

دختری کُ سرش قيار کردو، عاشقً ...دختر کَکشان زن ىن شدٌ...گنبرگ االن زن ىنُ- 
قبه از این کُ ٍيُ چیز تيّو بشُ، با ٍيین ذٍنی کُ پر از ...شدٌ، تّ زندگیً اِىدٌ

 .انتقاىُ کشتيش

برای خّدو ًٍ ٍنّز ىحه یک جّک . باِر نيی کردن...ٍاج ِ ِاج ٍرسُ بًَ خیرٌ شدن
دستً رِ ىشت کردو تا . این زندگی با ىن شّخی نداشت. سعی کردو جدی باشً. بّد

ُ ی . یک باِر دیگُ تّ صّرت اژند فرِد نیاد صاف ایستادو ِ ناىحسّس دستی رِ قفس
ُ و کشیدو تا بنکُ از سّزشش کً بشُ  .سین

ُ ای باال دادو  .پّزخند صداداری زدو ِ چان

ُ تّن شيارش جنسای نرِ نداشتین کُ آخرش این نشد-  تّ شيارش اعداد ...تّ نقش
 .فقط یُ نفر بّدٌ کُ باید جنّشّ ىی گرفتین

ىردد بًَ خیرٌ شد تا . رنگش پرید. آژند بُ ِضّح جا خّرد ِ بُ سختی بُ عقب تکیُ زد
 .اداىُ بدو
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 ...ىی ترسید دست ىن بَش برسُ؟ نُ...االن رِحش تّ آراىشُ- 

دست بُ جیب بردو ِ با . آراىشی از داشتن گنبرگ ِ بُ رخ کشیدنش تُ دمً نشست
 .قاىتی راست حرف آخر رِ زدو

فکر این جاشّ نکردٌ بّدی کُ ىن االن ًٍ جسيشّ تّ دست دارو، ًٍ رِحی کُ ازش - 
 .گرفتً

ُ ٍا رِ ىی گفتً . با دردی کُ عین جدیت صداو نفسی بّد کُ گرفت. با درد این جين
 .صدایی کُ باال نيی اِىد از این تنگنای گنّ

ٌ و شد ٌ ای خیر  .آیال با ناباِری تیيّری زىزىُ کرد. آژند با نفس حبس شد

 .شياٍا کی ىی خّاستین بًَ بگید؟ شياٍا کُ ىی دِنستین- 

ُ ی آخرو کاٌِ بّد سرٍنگ گفتُ بّد یک محظُ ًٍ از گنبرگ چشً . ىخاطب جين
 .قنبً فشردٌ شد. حتيًا شاٍد تنَایی ٍای ىن ِ گنبرگ بّدن. برنداشتن

بُ طرفش خً . دِبارٌ قدو ٍای بنند ِ ىحکيً بُ حرکت افتاد ِ باالی سر آیال ایستادو
 :شدو ِ تّ گّشش با دردی کُ فقط یک دختر ىی فَيید زىزىُ کردو

ٌ ش کردو...گنبرگ تّ دیگُ پاک نیست-   .ىن آمّد

ٌ ی اشک شد خنجری برای سّزش . قطرٌ اشکی از ناباِری از چشيش چکید این قطر
ُ ای چشً رِی ًٍ فشردو تا بُ یاد بیارو . بیشتر قنبً دِبارٌ با حسً غریبُ شدو کُ محظ

 .کجاو

ٌ ٍا ایستاد ِ چنگی بُ ىٍّاش زد ُ رِی پنجر  .کاٌِ یک دفعُ بنند شد ِ رِب
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چیزی ...ىعنّو بّد بُ چی فکر ىی کنن. ٍيُ تّ فکر فرِ رفتن...ٍیچ کداو حرفی نيی زدن
کُ جرئت پرسیدن نداشتن؛ این کُ چُ طّر رِح عزیزترین کسً رِ گرفتً؛ اىا ىطيئن 

 .بّدو فکرشّن بُ ِحشتناکی کار ىن ًٍ قد نيی داد

بین . بُ سيت ىیز رفتً ِ فنشی کُ پر بّد از پرِند ٍای ریز ِ درشت سَیه برداشتً
 :انگشت شصت ِ اشارٌ باال بردو ِ با مبخنِد بی رِحی گفتً

ِمی ىن ىحه تّ نيک نشناس ...نيی تّنً ِاسُ خیانتی کُ بًَ کردی ببخشيت- 
جایی ...فقط دِ رِز بَت ىَنت ىیدو تا گّرتّ برای ٍيیشُ از این شَر گً کنی....نیستً

بعد دِ رِز فنش اصنی فرستادٌ ىیشُ بُ ...بری کُ رِزی حتی نگاىً بُ نگاٍت نیفتُ
 .جایی کُ باید باشُ

گفتً ِ بُ سيت کتً رفتً، « دیدار بُ قیاىتی»فنش رِ رِی ىیز پرت کردو ٍيین کُ 
ٌ ی سَیه شکست  .سکّتی کُ تّ اتاق حاکً شدٌ بّد با صدای جدی ِ بَت زد

 .نُ تا ِقتی کُ سرش قيار کردی...اِن دختر ىتعنق بُ تّ نیست- 

 :بدِن این کُ نگاٍش کنً ًٍ زىان کت رِ ىی پّشیدو، گفتً

 .ىن سر زندگیً با کسی قيار نکردو- 

ً نگاٍی کردو ىطيئن بّدو از ...بی اختیار بُ طرف کاٌِ کُ نگاٍش سنگینی ىی کرد نی
 .پسش برىیاو

 ...عقدش کردی یا اسيًا ىیگی زنت شدٌ؟ یا بَش تجا- 

 .بنندی فریاد زدو« خفُ شّی»با این حرف بُ طرفش چرخیدو ِ ىحه جنّن آنی 
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ُ ی پیراٍنش بگیرو ِ تا ىی خّرد بزنيش بُ تّ »دمً ىی خّاست . دمً ىی خّاست از یق
عجیب احساس بی غیرتی ىی کردو کُ در ىّرد ٍيسرو . ای تّ صّرتش فریاد ىی زدو «چُ

 .این سّال پرسیدٌ بشُ

ٌ ش بیرِن اِىد  .باالخرٌ بعد از کالفگی ِ حالجی زیاد، حرفی از گنّی خشکید

 .تّ نيی تّنی بالیی سر اِن دختر بیاری- 

 .بنند ِ از رِی عيد ِ تيسخر...خندیدو

ٌ ی تّ بّدو؟-   !بُ جای ىبارک باشتُ؟ ِاقعا فکر کردی ىن ىنتظر اجاز

بُ طرف در قدو . قنبً بُ شدت ىی کّبید، دِست داشتً سریع از این ٍّا بیرِن بزنً
ُ ای سِرجاو خشک شدو  .برداشتً کُ با شنیدن صداش محظ

 ...اِن دختر تّرجُ- 

... - 

 .شبنً یُ ىاٍُ حاىنُ بّد کُ فرار کرد- 

ُ چیز رِ فراىّش کردو؛ این کُ کَکشان کی بّد آژند چُ کارٌ بّد؛ فقط ...یک محظُ ٍي
 !تّرج...یک اسً تّ ذٍنً چرخ خّرد

 .مبخند پرتی زدو ِ بُ سيتش چرخیدو

ُ ی جدیدتُ؟-   نقش

کاٌِ ًٍ شّک زدٌ با . آیال ًٍ با گنگی بنند شد. کالفُ ِ درىاندٌ بّد. بنند شد ایستاد
ٌ ی اژند شد در ذٍنً دنبال یک بَانُ بّدو تا سریع . چند قدو کنار آیال ایستاد ِ خیر

ٌ و رِ حرکت بدو کُ اداىُ داد  .پاٍای ىیخ شد
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ِقتی ...ىی دِنست اگرو رِزی بفَيی، دختر تّرجّ اذیت نيی کنی یا زندان نيیندازیش- 
ٌ ی ٍرىز دید نظرش عّض شد عذاب ِجدان ...تّرج زندٌ شدٌ رِ، تّ چَر

ُ ی بی نقصی بّد اگر ٍيُ چیز بُ خّبی پیش ىی رفت...داشت ىی دِنست گنبرگ . نقش
ٌ ی ىار دارٌ ِ تا تّ انتقاىتّ از قارداش بگیری پیش شياٍا جاش اىنُ ِ بعدشً  ...ىَر

 .سکّت کرد

ُ چیز رِ بُ شّخی بگیرو ِ بخندو ذٍنً بُ . مب ٍاو کج شد. خینی دِست داشتً ٍي
سيت تّرجی رفت کُ جانش ٍرىز بّد ِ اگر رِزی ىی فَيید دختری داشتُ حتيًا از 

انگار رِی یکی از صندمی ٍای اتاق نشستُ بّد ِ با آزردگی . خّشحامی بال درىی آِرد
 .نگاًٍ ىی کرد

از ِحشت حضّرش قدىی بُ عقب برداشتً ِ بی اختیار از اِمین رِز آشناییيّن با گنبرگ 
ٍیچی بدتر از . قنبً تیر کشید از این حقیقتی کُ عجیب باِرش داشتً. رِ بُ یاد آِردو

ُ و بُ . تحيه سرزنش دردی کُ با ٍيخّنً کردو نبّد ُ ی سین سرو بُ دِران افتاد ِ قفس
ُ ای . دستً چنگ پیراٍنً شد. یک بارٌ آتش گرفت قنبً بدتر از قبه سّخت، از درد نام

ُ ٍای گنبرگ تّ گّشً . سکندری ىی خّردو ِ عقب عقب ىی رفتً. کردو صدای بنند گری
ٌ و بُ یاد زخً دیشب ىچامُ شدٌ، تیری . ىی پیچید ِ ىن دنبال رٍایی ىی گشتً ىعد

ىن باٍاش . سیستً دفاعی بدنً یک دفعُ بًَ حينُ کردن. احساس تَّع داشتً. کشید
 چیکار کردو؟

ً خّنً بّد؟ حاال چُ جّابی بُ پدر ِ عيّو باید ىی دادو بُ برادرش؟ ...؟.با کسی کُ ٍ
ٌ ای کُ بُ سرعت « تیيّر تیيّرِ »از صدای . اتاق دِر سرو چرخ خّرد آیال ِ صدای کاِ
ً ٍاو رِ بستً« یکی بُ اِرژانس زنگ بزنُ»بیرِن زد ِ فریاد کشید  زانٍّاو سست . چش

با ِاژگّن شدنش، ىن ًٍ . ناخّدآگاٌ بُ اِمین چیزی کُ زیر دستً اِىد چنگ زدو. شد
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حس کردن خیسِی . سکندری خّردو ِ با نفسی کُ دیگُ بنند نيی شد؛ پخش زىین شدو
 .پشت سرو ِ جیغ آیال آخرین چیزی بّد کُ شنیدو

*** 

 گنبرگ

 .آری، بدِن تّ ًٍ زندگی ىی گذرد

 رِز در پی شب

 .ِ شب در پی رِز

 .اىا گاٍی نيی دانً کجای زندگی ناگَان دمً ىی گیرد

 .آن قدر کُ زىان گً ىی شّد

 نُ رِز است، نُ شب؛

 ىحه ٍيین حاال

 یک حاالی خامی ست،

 .یک حاالی بی تّ

 کاش پیشترٍا کُ تّ را داشتً، حاال بّد

 .ِ برای ٍيیشُ حاال ىی ىاند

 (بَراو حيیدیان)

*** 
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ٍر چند رِزٍای اِل خینی . بعد از اِن شب نحس، از خّدو تّقع نابّدی اساسی داشتً
ُ ای سرپا بایستً از نظر رِحی ِ جسيی از ًٍ پاشیدٌ . سخت گذشت؛ نيی تّنستً محظ

ٌ ای کُ قنب ِ رِحً رِ آتش زد. ِ داغّن بّدو مرز . جانً بُ مب رسیدٌ بّد برای دمداد
داشتً ِ تا ىدت ٍا تّ تب رفتن ِ شکستن دمً ىی سّختً تا برای یک شب ًٍ شدٌ 

 .فراىّشش کنً

نُ این کُ دست بکشً از احساسات یا اعتقاداتی کُ ٍنّز ًٍ با فکر کردن بَش دین ِ 
« اٌ»فقط بعِد یک ىدت جنگیدن با احساسً، یاد گرفتً در برابر . نُ...ایيانً رِ ىی دادو

بُ طرز ِحشتناکی این حامتً نگران کنندٌ بّد؛ . دمً ىقاِو ِ بی حس تر برخّرد کنً
ىی دِنستً فقط ىنتظر یک تننگرٌ تا ىحه یک دىه چرکی سر باز کنُ ِ گند بزنُ بُ 

ُ ش ٍیچ اىیدی نداشتً  .زندگی ای کُ بُ اداى

ُ و عزاداری . تا چند رِز اِل ٍنّز تّ شّک بّدو ُ ای ىی ِشستً ِ برای دل شکست گّش
نبّد کُ آًٍ « اِ»زخيً تازٌ بّد؛ تسکینی جز آغّش . سخت بّد؛ اىا گذشت. ىی کردو
ٌ ی زندٌ شدٌ، ٍر محظُ چشً انتظاری ىی کشیدو تا از در تّ بیاد . رِ ندید ىحه یک ىرد

 .ِ بگُ ٍيُ چیز خّاب بّدٌ ِ خیامً، ىن رِ بُ بیراٍُ کشیدٌ

نُ بُ ...ىحکً بُ خّدو بگً« نُ»اىا ٍر رِز کُ ىی گذشت ىی فَيیدو تّ زندگی باید یک 
ُ ٍای کُ پشتش پر از دمتنگی بّد. دمً ُ چیز ...از اِن ن ُ ٍایی کُ ىی خّاست ٍي از اِن ن

ُ چیز رِ از اِل باِر کنُ ٍررِز بُ . رِ بر ًٍ بزنُ؛ اىا اىیدِار بُ در خیرٌ ىی شد تا بنکُ ٍي
ٌ ای رِزو رِ شب ىی کردو دمً دنبال . اىید شنیدن حرف ٍاش یا یک دمیه تّجیُ کنند

ُ ای برای غيی بّد کُ خّاستنش رِ طنب ىی کرد  .بَان

ُ ی عيارت، کسی کاری بُ رِح زخيیً نداشت ُ گرفت خّب بّدن حال ىن . در این ٍّای ى
صبح تا شبی کُ خینی ىنتظرش بّدو تا رِ در رِ باٍاش . کً اٍيیت تر از ٍر چیزی بّد

ُ ی تیيّرخان برای ٍيُ بُ یک شب نحس تبدیه شد  .صحبت کنً، با خبر سکت
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ُ و رِ ترجیح دادو بُ شنیدن جیغ ِ  ُ و بی اٍيیت بّد کُ کّچ کردن بُ کنب بُ قدری ِاس
 .دادٍای تاج امينّک ِ باجی کُ نصف شب خّدش رِ رسّندٌ بّد تا در کنارش باشُ

از اِن شب سرد ِ نحس ٍيُ دست بُ دعا شدٌ بّدن تا شفای ىرد این عيارت رِ 
ُ چیز رِ تّ ...بگیرن کسی دل ِ دىاغ کار کردن نداشت، برعکِس ىن کُ ىسئّمیت ٍي

 سکّتی کُ در پیش گرفتُ

 .بّدو، قبّل کردو

دمً غً داشت؛ اىا این درد رِ با کار کردن پنَان ىی کردو تا از یاد ببرو شبی رِ پیِش رِ 
ُ چیز رِ ىرِر کنً از خستگی ىست ىی شدو تا دردو رِ بُ رخ . دارو کُ از نّ باید ٍي

ُ و نکشّنً ُ ٍای کنب  .خراب

عجیب دِست نداشتً قبه از دیدن . این ِسط دیدن باجی ِ فریبا حامً رِ بدتر ىی کرد
ُ و دفاع کنً ُ و خّش بّد ِ . ٍیرىند؛ از خّدو ِ رِیاٍای دختران دمً بُ شناسناى

چند باری بُ سرو زد بُ آژند بگً تا از . ىی دِنستً ٍیچ کس نيی تّنُ ىن رِ بد جنّ بدٌ
طریق قانّن اقداو کنً؛ اىا این کار بُ شدت از دیدو بچگانُ اِىد ِ ترجیح دادو 

ُ ٍاش رِ . ٍيین طّر کُ قّمش رِ دادٌ بّدو تا آخر پای انتخابً بيّنً اِل باید ناگفت
 .ىی شنیدو تا بعد برای تنَا گذاشتن دمً تصيیً ىی گرفتً

ُ ی  با این کُ ٍنّز ًٍ بُ غیب شدنش عادت نکردٌ بّدو ِ ٍر شب ىنتظر بّدو تا محظ
ُ و اىید داشت رِزی ىی رسُ کُ تياو این غيبادٍا رِ از  دیدارىّن سر برسُ، قنب گرفت

اِن ِقت ىن ...ِای بُ حال اِن رِز....ىگر رِزی کُ دمش با ىن نباشُ. دمً درىیارٌ
ِای بُ حال رِزی کُ نباشُ اِن کسی کُ ...ىیشً اِن آدىی کُ ىیرو بدِن ٍیچ ردپایی

 .ىی خّاستً
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گاٍی ٍر جا کُ نشانی ازش ىی دیدو، قبه از این کُ اشکی برای نابّدیً بریزو، بُ خّدو 
 .دمداری ىی دادو اِن کی بّدٌ ِ تا چُ حد دنیاو رِ بُ حقارت کشید

ُ ی آخرش تّ ذٍنً ىداو تکرار ىی شد این سّال ٍا . «ىن اِنی نبّدو کُ ىی گفتً»...جين
ىن ٍنّز ًٍ ىی سّختً از . ِ خّدخّری ٍا چیزی نبّد کُ بُ ٍيین سادگی بذارو برو

 .اِن شبی کُ قنبً رِ شکست ِ غً گذاشت رِ دمی کُ بُ اىیدش شب رِ صبح ىی کرد

*** 

حسابی این چند رِز ضعیف ِ . نفسً باال نيی اِىد. عرق رِی پیشانیً رِ پاک کردو
. اصالً گنبرگی نبّدو کُ رِز اِل تياو فکر ِ ذکرش ِصیت پدرش بّد. شکنندٌ شدٌ بّدو

شدٌ بّد زنی کُ نگاًٍ پی ىحبتی . دنیاو یک شبُ تغییر کردٌ بّد. پّزخندو درد داشت
 .بّد کُ ىن رِ از این غً رٍا کنُ

ُ ای ىکخ کردو تا نفسی تازٌ کنً ُ رِی دِر اتاق ٍرىز محظ بعِد سُ ٍفتُ تازٌ دل از . رِب
 .بیيارستان کندٌ بّد ِ برای دیدن تاج امينّک پاش بُ عيارت باز شدٌ بّد

درِغ نگفتً اگر بگً کً دمتنگش نبّدو؛ اىا بیشتر از اِن دمتنگ کسی بّدو کُ دیگُ 
ُ ش بّدو ٌ ٍای جا گذاشت  .رغبتی برای دیدنش نداشتً؛ فقط دنبال رِدپای خاطر

ُ ش»ِقتی با  ُ ای رِ . ِارد اتاق شدو نفسً گرفت« بیا تّی خست ٍرىز تازٌ شکه گرفت
 .پشت ىیز دیدو

ً ٍای خستُ ِ . پسری کُ چند سامی بُ نظرو بزرگ تر ىی رسید ىحاسن کّتاٌ بّر ِ چش
ً رنگ اتاق ىن رِ برد بُ حال ِ ٍّایی کُ انگار ازش چند قرن گذشتُ بّد  .قرىزش، نّر ک
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آستین ٍای پیراٍن سفیدش رِ تا آرنج باال زدٌ ىشغّل حساب کتابایی بّد کُ عجیب 
این ژستش ىن رِ یاد کسی ىینداخت کُ این چند رِز ىجبّر بّدو تا با ٍر یادآِری 

 .تصّیرش رِ با بی رحيی پس بزنً

ً بندش...اخً رِی پیشانیش. ىات شدو ٌ ی ...مبخندٍای نی رقـــص دِنفر
ٌ ىّن ُ کار  ىن چیکار ىی کردو با دمی کُ بَانُ ىی گرفت؟...نیي

ٌ ای نشُ بالفاصنُ با چشً جيع . چراغ رِ رِشن کردو تا بیشتر از این تداعی خاطر
 .کردنی سرش رِ باال آِرد

ُ ی مبش نشان ىی داد اِن ًٍ کً دمتنگً نبّدٌ، ٍر چند اىیدِارانُ  مبخنِد ىحّ گّش
قصد بنند شدن از جاش رِ داشت کُ بُ . حس ىحامی بّد کُ برای خّدو تعبیر ىی کردو

ُ ای کُ بًَ ىحّل شدٌ بّد رِ انجاو بدو خستُ بّد ِ . سرعت پیش قدو شدو تا ِظیف
 .اصالً قصد سّءاستفادٌ از ىَربانیش رِ نداشتً

ُ ٍای رِی ىیز رِ کنار زدو ِ ظرف ٍای  ً زدٌ، اِن برگ ُ و ِ خیرگی غ با مبخند، جان گرفت
 .شاو رِ چیدو

ُ جایی  ُ ای یاد پیشنَاد آخرش ِ جاب ٍيین طّر کُ ظرف ساالد رِ ىی ذاشتً، برای محظ
. زیر مب دست ىریزادی بُ پدر ِ خّدو گفتً...ىنی کُ باید ٍيسرش ىی شدو افتادو

ُ قدر دل ٍرىز رِ ناخّاستُ شکستُ بّدو ُ قدر ٍیرىند ِ پدر ارزش عشق ىن رِ . چ چ
 .داشتن کُ بابتش دل شکستً؟ خدا جای حق نشستُ بّد

 .بغض کردٌ، ناخّاستُ سینی رِ بغه کردو ِ مب زدو

 ...ٍرىز- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  943  

ُ ی بی ارزش شد . ىتعجب از این حس ِ حال ناىعتادمً، جانيی جّابً شد چرا یک کني
ً ٍای جدیش بًَ خیرٌ ىی شد؟ دمتنگ بّدو؟  ىقایسُ با اِنی کُ فقط ىنتظر با اِن چش

 ...ىنّ ببخش- 

 .بی حرف پاٍای مرزانً رِ سر دادو ِ رِی صندمی ىقابنش نشستً. ابرٍِاش باال پرید

ٌ و ریخت کُ  ٌ ی»قطرٌ اشک بازیگّشً با مب ٍای برچیدٌ شد . ترسانی گفت« چی شد
ُ ی چشيً پرید  .گّش

 .برای دمی کُ سًَ ىن نبّد...دمتّ بی دمیه شکستً- 

ٌ ای بّد کُ بی خبر ازش دل ىی مرزِند ِ اشک ىی ریخت  .سًَ ىن دل صاحب ىرد

ُ ای اخً کردٌ، ىتّجُ ىنظّرو شد چشً رِی ًٍ فشرد ِ با کشیدن دستی بُ . جانی
 :صّرتش سر بُ پایین برد ِ ٍيین طّرکُ ىشغّل نّشتن شد گفت

 !ىعنّو ٍست چی ىیگی؟- 

حتی اگر قرار بّد جّاب دل شکستگیً، طنب بخشش از تک تک اٍامی این خّنُ باشُ 
ُ و تاِان . ىن برای بّدنش، برای دمیه ترکش دنیا رِ بُ ًٍ ىی ریختً اگر حق دل شکست

 .دِری باشُ؛ ىن این دنیا رِ بُ ًٍ ىی ریختً

 ...ىن...ىن اِنی نیستً کُ فکر ىی کنی...ىن اِن...ىی دِنً خینی دیرٌ؛ اىا تّ ببخش- 

ٌ و بُ اعتراف دراِىد، ىتعجب، چشً تّ چشً نگاٌ  ُ ای کُ نّک زبان بند اِىد محظ
ٌ و، سر باال آِرد کُ از دو ساکت شدو  .گفتن از ٍّیتً کاِر سختی بّد. داغّن شد

 تّ چی؟- 
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ً ٍاو اشارٌ کرد ُ ی چشيی کُ ىی پرید؛ بُ مبی کُ کج . بُ گّدی زیر چش بُ گّش
 .این ٍا یادگاری ٍای ٍيان شب بّد کُ پیشً جا گذاشت...ىی شد

 چُ بالیی سر خّدت آِردی؟- 

 .مب گزیدو. عاشق شدن بالیی نابَنگاو برای ىن بازندٌ بّد

 .اتفاقًا تّ اِنی ٍستی کُ ىی خّاو...تّ دل ىنّ نشکستی؛ ىن ٍنّزو سر حرفً ٍستً- 

ٌ ی ًٍ شدیً ُ ای خیر صراحت بیانش این بار دمً رِ بُ تکاپّ ننداخت، برعکس در . محظ
نيی دِنً چرا باز ًٍ . اِن محظُ حسی رِ نسبت بَش درک کردو کُ کاىالً ناشناختُ بّد

 :بدِن ٍیچ ىنطق، با یک تصيیً آنی، بی اختیار، بدِن چشً برداشتنی گفتً

 .ىنّ با زِر از این جا ببر، بدِن ٍیچ تّقعی- 

ُ ای کُ درش ىّج ىی زد بُ سّءظن دست ِ پاگیری ریز شد ِ  رنگ نگاٍش از غص
 .بّداری گفت کُ عدو باِرش بّد« چرای»

ُ ٍاو از خجامت سرخ شد ىن فقط ىی خّاستً کّچ کنً از دنیایی کُ . ٍّل شدو ِ گّن
بند نبّدو جز برای اِیی کُ . خستُ شدٌ بّدو. عادتً شدٌ بّد با خاطراتش زندگی کنً

 .بی ِفای عامً بّد بُ محن ِ نگاًٍ رنگ ِ بّی عشق بدو تا کسی باِرو کنُ

ٌ و رِ بیرِن فرستادو ِ دل بُ دریا زدو با محن ىحکيی کُ نگرانیش . نفس حبس شد
 .حس شدنی بّد پرسیدو

 از فرزاد خبر داری؟- 

ٍيین کُ قصد . این نگاٌ ىچ گیرانُ اِمین رسّایی بّد. از سکّت طّالنیش مب گزیدو
 :فرار داشتً، گفت
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 ...دِ دقیقُ نشدٌ کُ- 

سرجاو نشستً ِ سری کُ زیادی سنگین شدٌ بّد، خجامت زدٌ بُ تایید حرکتی دادو ِ 
 :گفتً

بعد ...بَش بگّ زیاد ِقتشّ نيی گیرو، فقط بیاد بُ سّامً جّاب بدٌ...باید ببینيش- 
 .برای ٍيیشُ ىیرو

ُ ی آخرو رِ با بغضی در گنّ خفُ کردو . از این رفتنی کُ رِیی برای برگشت نداشت، جين
ُ ی ذٍنً ىی شد  کجا؟...این چند رِز ىداو یک کنيُ ىنک

ُ دست آِردن قنب  ٌ ش ٍنّز راٍکارٍای ب ُ ای ىی رفتً کُ بُ خیال ساد پیش عاطف
ُ و ىی دید؟ یا  ٍیرىند رِ بًَ آىّزش ىی داد ِ این گرفتگی صداو رِ از عشق یک طرف

ُ ی راًٍ شد؟ کجا ىی رفتً ِقتی ٍنّز دنبال  پارسایی کُ آرزِی خّشبختیش بدرق
فَيیدن دمیه کارش ىی گشتً؟ چُ جّابی بُ دمی کُ بی ىنطق قَر کردٌ بّد ىی دادو؟ 

 کجا ىی رفتً ِقتی ٍنّز ًٍ از بردن اسيش قنبً ناکّک ىی زد ِ ٍيراٍیً نيی کرد؟

 .دمت پاکُ ىَرِ، برای تیيّر دعا کن- 

ُ ٍا رِ كّتاٌ ِ با درد ىي گفت. دل ىن پاک بّد؟ حّاسً جيع نگاٍش شد بُ . كني
 .صّرتش قرىز شد...خاطر حجً زیاد بغضش بّد کُ خّددار در برابر ىن کنترمش ىی کرد

 .تّ بُ جای ىن از خدات بخّاٌ...ىن بند نیستً دعا کنً- 

خدای ىن؟ چند رِزی ىی شد از غً یار باٍاش قَر کردٌ بّدو، از ٍّایی کُ ٍيیشُ 
 چی شد کُ این شد؟. ٍّایی کُ احساس ناب خدایی داشت. درش پرسُ ىی زدو

از قبه ىی گفت قنبً درد ىی کنُ؛ ِمی ٍیچ ِقت جدی ...حامش زیاد تعریفی ندارٌ- 
 .ضربُ بُ سرشً ناٍّشیارش کردٌ، االن تّ حامت کياست...نگرفت
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 .آىیز شدصداش آراو تر ِ سرزنش

 .ٍیچ ِقت خّدشّ جدی نگرفت- 

در . این اِمین باری بّد کُ از ِضیعت تیيّرخان ىی فَيیدو. ناخّاستُ بند دمً پارٌ شد
این سُ ٍفتُ ٍر زىان حرفش ىی شد بُ ٍر نحّی سِر خّدو رِ بند ىی کردو تا کسی 

ً دردی نداشتُ باشُ؛  ازو تّقع ٍ

انگار بند بند ِجّدو طامب خبر سالىتیش . اىا این بار حسً نسبت بُ ٍربار فرق ىی کرد
ُ الی صحبت ٍای ٍرىز ىی گشت کُ صاف سِرجاو نشستً ِ  پر « خّب ىیشُ؟»از الب

 .استرسی پرسیدو

 .سرش رِ خً كرد تا مبخنِد تنخ ِ ابرٍِایی کُ با درد ِ غً درًٍ کشیدٌ شد بّد رِ نبینً

 .شاید دیگُ تا آخر عيرش نتّنُ درست حرف بزنُ- 

... - 

ُ ای کُ داشتُ باعخ حال االنش شدٌ-   .شدت ضربُ با سکت

 .صّرتش پردرد جيع شد. ضربان قنبً رِ ٍزار رفت

 ...ِقتی حينُ بَش دست ىیدٌ ىی خّرٌ زىین ِ بعدشً...ظاٍرًا تّ شرکت درگیر شدٌ- 

 .بنندی ىیگً« فرزاد»اسً درگیری کُ ىیاد ِسط، ناخّدآگاٌ ىیان کالىش دل نگران 

بعِد این . از اِن مبخند ٍایی کُ سرتاپاو از خجامت سرخ شد. جّابً مبخنِد ىحّش شد
 .ٍيُ گفتن از تیيّرخان؛ فرزاد گفتن دل نگرانً نّبر بّد ِ این حامً رِ بدتر کرد
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فرزادو ...اِن کسی کُ ٍيیشُ تاِان ٍيُ رِ ىیدٌ تیيّرٌ...حامش خّبُ...نگران نباش- 
ُ ش ىی رسُ، اِن قدر ىدیّنش ٍست رِزایی کُ ىن نيی تّنً باال  این ىدت بُ ِظیف

 .سرش ِاستً اِن جای ىن بيّنُ

 .بغض بُ صداش چنگ زد

ُ ی بیيارستان . ىنً دنیاىّ ىیدو تا از اِن تخت کّفتی بنند شُ-  این چند رِزی کُ گّش
ُ ىّن  ىحه یک تیکُ گّشت افتادٌ، ٍر ىّقع نگاش ىی کنً ىی فَيً ىحه کٌّ پشت ٍي

 ...بّدٌ

ُ ٍای زیر دستش کرد  .اشارٌ بُ برگ

ُ قدر این ٍيُ سال زحيت کشید تا رسیدیً بُ این جا-  کّر بّدیً ...تازٌ ىی فَيً چ
 .ندیدیً

شاید بیشتر از ٍيُ درک ىی کردو از . قنبً ىچامُ ىیشُ ِ دمً بُ حال ٍرىز کباب ىیشُ
ُ قدر ىی تّنُ سخت باشُ اِن ًٍ کسی ىحه تیيّرخان کُ . دست دادن حاىی زندگیت چ

تُ دمً ًٍ کيی اىیدِار شد کُ این ىدت ٍیرىند . ابَت ِ پشتکار ىحال زدنی داشت
ٌ ش نيی زنُ یا جّاب تنفن ٍاو رِ نيیدٌ از . درگیر تیيّرخان شدٌ کُ حتی سری بُ خانّاد
 .تُ قنب آرزِی سالىتی کردو برای ىردی کُ بدی ٍاش بیشتر شاىه حال ىن شدٌ بّد

ُ و پیششُ-   .ىن باید ببینيش، شناسناى

 .بُ آنی اخيی کرد کُ سریع عقب نشینی کردو

ُ ی تّ چرا باید دست فرزاد باشُ؟-   شناسناى

 .محنً امتياسی شد...ٍیچ تّجیَی نبّد. چند دقیقُ خیرٌ بَش حرفً رِ ىزٌ ىزٌ کردو

 .ازش بگیر، خّدت ٍيُ چیزِ ىتّجُ ىیشی- 
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 خّدت چرا نيیگی؟- 

ُ و با ٍیرىندی ىی گفتً کُ نگاٌ عصبی ٍرىز رِ تغییر  اگر ىی تّنستً تا خّد صبح از رابط
 .بدو؛ اىا حیف کُ زیاد شجاع نبّدو

اسً بیيارستانّ بگّ ...ىی تّنی قبّل نکنی...ٍیچ انتظاری ازو نداشتُ باش تا بَت بگً- 
 .خّدو ىیرو ىی بینيش

ُ و خيني آراو شد . ترس غریبی از بردن اسً بیيارستان ِ دیدنش پیدا کردو. آخراي جين
 .قانع نشد. طّری نگاًٍ کرد كُ انگار ىي خّاست ىستقيً بُ رِحً نفّذ كنُ

 !شجاعتت بیشتر از اینا بُ نظر ىی رسید- 

... - 

 .مبخند ىحّی زد

تا ٍر ز ىانی کُ خّدت خّاستی ِ بًَ ...ىی تّنً ىجبّرت کنً تا ٍيراًٍ بیای- 
ُ ىند شدی ازت ٍیچ انتظاری ندارو  .فقط بعِد خّب شدن تیيّرخان...عالق

ُ چیز رِ در ٍيین حد برداشت کرد. سرو رِ بُ تایید تكان دادو ُ قدر خّب کُ فعالً ٍي . چ
ُ ش ًٍ با دیدن شناسناىُ ِ دیدن فرزاد رِ ىی شد  .بقی

آٍستُ دست بنند کرد ِ . دستً رِ صاف رِي ىیز گذاشتً تا ازش قّل بگیرو 
ٌ ٍاىّن کندنی نبّد. انگشت ٍاو رِ تّ دست ىشت كرد جدی با باِری کُ از حيایت . نگا

 :ٍرىز داشتً گفتً

فقط بًَ قّل بدٌ بعِد سرپا شدنش ىنّ بدِن ...برای ىن دیگُ ٍیچی ىًَ نیست- 
 .ٍیچ بازخّاستی از این عيارت نفرین شدٌ بیرِن ببری
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... - 

ُ چیز تغییر کرد-   .حتی اگر ٍي

مبخندی بُ تایید زد ِ دستً رِ فشرد ِ بدِن سّامی، اسً بیيارستان کُ از شنیدنش 
ُ ای ىتّقف شد برد  .قنبً محظ

ٌ ش شدو تا دمیه بردن اسً بیيارستان رِ بدِنً کُ نگاٌ دزدید ِ بی حرف بُ  ىات خیر
ٌ ٍای حریر سفید ىی دیدو. طرف تراس رفت چشً بستُ بّد ِ . ٍیکنش رِ از پشت پرد

ُ قدر دِست داشتً اِن دختر . نفس ٍای عيیق پشت سِرًٍ رِ بُ آسيان ىی کشید چ
سابق بّدو تا دمداریش بدو؛ اىا برای این دردی کُ ىی کشید کاری جز اشک ریختن 

ٍیچ ِقت فکر نيی کردو حال ِ . آٍستُ با قدو ٍای سست شدٌ بیرِن زدو. نداشتً
 .ٍّای این عيارت از نبّد تیيّرخان بُ قبرستان خاکستری تبدیه بشُ

*** 

ُ رِو خیرٌ شدو کُ با  « رسیدیً خانً»از پشت شیشُ، ىات زدٌ بُ بیيارستان زیبای رِب
ٌ ی پیر، از ىاشین پیادٌ ىیشً  .رانند

بدِن ىجامی صدای گازش بنند شد ِ . باقی ىاندٌ آخر کرایُ رِ با غرغر زیر مبی برگردِند
 .ىن رِ با ترسی کُ از دیدن اسً بیيارستان در دمً جّانُ زدٌ بّد تنَا گذاشت

ُ و گذاشتً ِ با سستی، نگاًٍ دِبارٌ بُ سيت بیيارستان  ٍزاری رِ ىچامُ شدٌ تّ کّم
 .کشیدٌ شد

ُ قدر سبک سنگین کردو تا خّدو پیش قدو دیدنش بشً . خدا ىی دِنست از دیشب چ
 .آخر ًٍ بُ ندای دل بی تابً گّش سپردو ِ آفتاب نزدٌ راٍی بیيارستان شدو
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برای ىن دیگُ چُ فرقی ىی کرد خّدو پا پیش بذارو یا ىنتظر ىنت کشی بيّنً کُ 
ىًَ ىنی بّد کُ ىطيئن بّدو . بی شک با غرِری کُ داشت ٍیچ ِقت اتفاق نيی افتاد

 .دیگُ اِن آدو سابِق قبه از اِن شب نيی شد

ٌ ش ىشخص بّد ...یک ساختيان بزرگ ِ زیبا با نيای سفید از ظاٍر ىدرن ِ استرینیز
ٌ ی بیچارٌ . بیيارستان خصّصی ِ زیادی گرانی رِ برای تیيّرخان انتخاب کردن رانند

 .«ىریضیشّن ًٍ بی دردٌ»حق داشت کُ با خشً پّل رِ پس بدٌ ِ غری بزنُ 

ُ ی خامِی رِی دِشً، قدو برداشتً ُ جا کردن کّم . پّزخندی بُ دل خّشش زدو ِ با جاب
ُ ی سبز رنگش پارک شدٌ بّد تقریبًا ىی شد گفت بیيارستان . ىاشیِن کيی در ىحّط

 .خنّت ِ سّت ِ کّری بّد

ٌ و  ٌ و رِ ىداو با زبان  تر ىی کردو تا بنکُ عطش این تشنگی یک بار مب ٍای خشک شد
ٌ ای کُ تّ . رفع بشُ با ٍر قدو زیر مب صنّاتی ىی فرستادو تا از تپش قنب، ترس ِ دمَر

 .ِجّدو بّد کً بشُ

تياو دیشب تا تّان داشتً قضای نيازٍای این چند رِزو رِ بُ جا آِردو، بُ اىید 
از آخر ًٍ بی بَانُ با کششی کُ عيیقًا تّ قنبً از حرف ٍای . بخشش ِ بی ىعرفتی خّدو

 .ٍرىز حس کردو، پای سجادٌ برای سالىتی تیيّرخان دعا کردو

ُ ی نیت قنبیً ِ نذر ِ نیازٍایی کُ کردو، سالىتی دشينی شد کُ چشً باز کردنش  خالص
ُ ش ىی خّندو آراو . بُ سرنّشتً گرٌ خّردٌ بّد عجیب با ٍر خط قرآنی کُ ِاس

ٌ و فکر نکردو ِ یک . ىی شدو برخالف این سُ ٍفتُ تا خّد صبح بُ خاطرات گً شد
ُ ٍای گنبرگ خّش آٍنگ ِ . نفس چند جزء کاىه رِ خّندو با ٍر خط، تّ گّشً زىزى

کيی از امتَاب . آشنایی ىی پیچید کُ حضّرش رِ بیشتر از ٍر بار کنارو حس ىی کردو
 .بُ آراىش عجیبی رسیدو کُ ٍیچ درک درستی ازش نداشتً. ِجّدی ِ داغ دمً کً شد
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عيیقًا . بعِد نياز صبح بی صبرانُ راٍی این جا شدو تا دنبال راٍی برای دیدنش بگردو
ُ ی  احساس رضایت ِ سرىستی داشتً کُ دِبارٌ برگشتً پیش خدایی کُ گرٌ ٍي

ٌ ی بی ٍيتاش باز ىی شد  .کالف ٍای زندگی با اراد

قنبً با دیدن اسً بیيارستان ِ ٍّایی کُ . اىا حاال ٍر محظُ نگران فرِ ریختنً بّدو
ٍر آن ىنتظر از جا کندٌ . ىحکً ِ فشردٌ...عجیب خفُ کنندٌ شدٌ بّد تند ىی زد

ناخّدآگاٌ با تردید ایستادو تا راٍی کُ اِىدو رِ برگردو؛ اىا حس . شدنش بّدو
ً تر از قبه بردارو ُ ای باعخ شد قدو ٍاو رِ ىحک  .ناشناخت

از اِمین پرستار پشت ىیز . نيی تّنستً آراو باشً ِ این بی قراری ناشناختُ رِ پنَان کنً
ُ ای اسً   .رِ پرسیدو« تیيّر آریایی»با صدای خف

ً نگاٍی بًَ کرد ىشخص بّد تّ ذٍنش . پرستاِر اِل از این دل نگرانی، ىتعجب نی
 !آشنای درجُ یکی نقش بستُ کُ این قدر ىضطرب بُ نظر ىی رسُ

 .گفت« چنین بیياری نداریً»بعِد کيی ىعطنی ِ تایپ چیزی 

قبه از سّال پیچ کردنش، . ِارفتُ بُ اىید ىرخص شدنش، ابرٍِاو بُ فرق سرو چسبید
 .بنندی گفت« خانً آریایی»صدای رسایی 

تعجب نکردو از این کُ . شناختيش...بُ سيت صدا کُ از انتَای سامن ىی اِىد چرخیدو
ُ ای ٍیرىند صدا زدٌ شدو؛ برعکس شاید خــ ـیانـت بُ خّدو  بُ فاىیه شناسناى

حس غرِر زیر پّستی داشتً؛ ِمی ٍيین کُ نفس نفس زنان ىقابنً . ىحسّب ىی شد
 :ىحکً ِ تاکیدی گفتً. ایستاد

 !کَکشان ٍستً- 
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ُ ای زد پیراٍن آبی کاربنی . ظاٍری کاىالً ژِمیدٌ ِ ِحشتناکی پیدا کردٌ بّد. مبخنِد خست
ریش ٍای ناىرتب ِ بنند، . کُ بّی ناخّشایند عرق ازش استشياو ىی شد بُ تن داشت

ً ٍای ٍيیشُ ىعذبش رگ ٍای خّنی  ٌ ش کيی بنند شدٌ بّد ِ چش ىٍّای تراش خّرد
ناخّاستُ قنِب . ىشخص ىی شد رِزٍای سختی در این بیيارستان سپری کردٌ. داشت

بی تابً یادآِر این شد کُ شدت عشق ٍیرىند نسبت بُ تیيّرخان چند برابر بّد؛ پس 
ً ٍاش کُ ! حتيًا ظاٍر ِ ِضع بدتری پیدا کردٌ شاید ىّ یا ریش ٍاش بنند شدٌ، چش

ُ ی خدا خستُ بّد تٍّيات . در ٍر شکه ىطيئن بّدو جذاب تر از ٍيیشُ ىیشُ. ٍيیش
 .نباید تا قبه از شنیدن حرف ٍاش بَش فکر ىی کردو...ىزخرفً رِ پس زدو

رِ بُ پرستار . بّدن دِستش، اِن ًٍ این جا، کّرسّی اىیدی رِ تُ دمً رِشن کرد
ُ ٍا راٍنياییً کرد. تّضیح داد ٍيراٍش ٍستً چشيً بُ آسانسّر خامی . بُ سيت پن

ٌ ای حرکت کردو ُ ٍا باال ىی اِىد. خشک شد؛ اىا بی حرف با آٌ بنند شد . پشت سرو از پن
ٌ و گرفتُ بّد بُ سيتش چرخیدو ِ شانُ بُ . دقیقًا رفتارش ىحه ىحافظ ٍا بّد. خند
ُ ش باال رفتً  .شان

ٌ ای کُ ناشی از استرسً بّد گفتً  :با خند

 !ىن ٍنّز اسً شيا رِ نيی دِنً- 

 .دستی ىضطرب پشت گردنش کشید

 .شيا بُ ىن بگید سعید خانً- 

 .ِاسُ دیدن تیيّرخان اِىدو- 

دِست داشتً بیشتر حرف بزنُ تا بُ اِن چیزی کُ ىی خّاستً ...مبخنِد ىعذبی زد
 .بدتر از دِستش کً حرف ِ تّدار بّد...معنتی...برسً
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ُ طّرٌ؟-   حامش چ

ُ ای ىکخ، غيگین . فَيید...کاىالً سّامً دِپَنّ پرسیدٌ شد نفس عيیقی کشید ِ با جانی
 :گفت

 .حتيًا اِىدن شيا رِ ىی فَيُ، حامش بَتر ىیشُ- 

ٌ تر . انتظار شنیدن این جّاب رِ نداشتً بدتر از اِن، انتظار قنبی کُ با یک جينُ کّبند
 .نفسً بند اِىد ِ با حامت گنگ سری تکان دادو. نبض گرفت نداشتً

 .بالفاصنُ گّشیش زنگ خّرد ِ خینی کّتاٌ جّاب داد

 .ىنتظرت ٍستً...باشُ...بنُ دیدىش- 

ُ ی سّو رِ رد کردٌ بّدیً حس کردو قدو ٍاش خینی کند ِ آٍستُ شد؛ برخالف . طبق
پَنّ ِ کيرو بُ . ىنی کُ قدو ٍاو شتاب زدٌ بّد ِ نفس نفس زدن ٍای بنندو رِ نيی دیدو

 .شدت ىی سّخت؛ اىا در برابر حس غریبً ٍیچ بّد

بُ خصّص کُ چندباری گّشیش ...از این ىعطنی ِ ِقت تنف کردن شکی بُ دمً افتاد
زنگ خّرد ِ ٍر بار کّتاٌ پاسخ ىی داد ِ آسانسّرٍای خامی ٍر طبقُ رِ نادیدٌ 

 .ىی گرفت

 .با ترش رِیی بَش پریدو

 بَش خبر دادی؟ اِن تّ رِ فرستادٌ بیای دنبامً ِقت بگذرِنی؟- 

... - 

 اِن قدر ىرد نیست بیاد خّدش ىنّ ببینُ؟- 

 .بُ طرفً چرخیدٌ ایستاد ِ نُ خانً ىحکيی گفت. دِزاریش خینی سریع افتاد
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 .محنً پر از خّاٍش. نگاًٍ عاجزانُ شد

 .ىن برای دیدن اِن تا این جا اِىدو، بَش بگّ ىرد باشُ ازو فرار نکنُ- 

ً ٍاش بُ آنی قرىز شد ُ ٍای آخر رِ دِتا یکی باال رفت تا . چش با نفس خش داری پن
 .دمً گرفت. جّابً رِ ندٌ

 ُ ٍن ٍنً راٌ افتادٌ بّد ِ زیر دمً . رسیدیً(ICU)ی چَارو، بخش آی  سی  یّ بُ طبق
 .سّزش عيیقی حس ىی کردو

ً خّن کاِر بُ شدت طاقت فرسایی بّد؛ اىا  چَارطبقُ رِ یک نفس باال اِىدن برای ىِن ک
. کاش دمیه پنَان شدنش رِ ىی فَيیدو. این رِدستی کُ خّردو حامً رِ بدتر کردٌ بّد

ٌ تر از اِن . بُ قدری ًٍ ازش شناخت داشتً کُ رِی ترسش نذارو ىن دمیه قانع کنند
ىی دِنستً کسی نبّد کُ بی ِفایی رِ . اسکناس ٍای پرت شدٌ تّ صّرتً ىی خّاستً

 .یادو بدٌ

ُ ی دیدنش بّدو نّارٍای رنگی رِ دنبال کردو  .مب گزیدو ِ دنبال اِن چیزی کُ تشن

با غً ِافری ىنتظر نگاًٍ . نشستُ بّد" ای سی یّ"رِی صندمی ٍای انتظار پشت دِر 
ً ٍاو این طّر بی پرِا ِ ىستقیً زِو کردٌ بّد. ىی کرد . شاید برای اِمین بار تّ چش

ً ٍاش خیس بّد بی اختیار زانٍّاو مرزید ِ . ىضطرب پاش رِ بُ زىین ىی کّبید. چش
ُ ٍای  قنبً با ٍر قدو ریتً . کند ِ سنگین شد" ای سی یّ"قدو ٍاو بُ سيت شیش

ٌ ش بُ آراىش عجیبی تبدیه شد دست ٍاو ناخّدآگاٌ . آراو تری ىی گرفت؛ تپش کّبند
دیگُ ىطيئن . عرق سردی پشت کيرو راٌ پیدا کرد ِ نفسً بُ شيارش افتاد. ىشت شد

ُ ٍا باشً کُ بی اختیار سخت ِ بی طاقت قدو  شدو دمً ىی خّاد پشت اِن شیش
 .برىی داشتً
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ُ ٍا گیج ىی شد؛ اىا . از استرس حامت تَّع داشتً سرو از شدت ضعف ِ باال اِىدن از پن
ُ ٍای کّتاٌ رسّندو  .باالخرٌ بی تاب خّدو رِ پشت شیش

ٍيین کُ حریصانُ چشيی تّ اتاق چرخّندو، صدای بنند بّق دستگاٌ ِ آخر ًٍ خً 
ُ چیز رِ فراىّش کردو ِ با ِحشت بُ . شدن پرستار رِی تخت از جاو پرِندو بُ که ٍي

ٌ ش ِ پاٍای . تیيّرخانی خیرٌ شدو کُ ٍیچ دیدی بَش نداشتً دست ٍای سرو زد
دِست داشتً فریادزدٌ، امتياس کنً کنار بایستُ تا . بی حرکتش دمً رِ بُ آشّب کشید

یا ». ىانیتّر باالی سرش خط ٍای سبزرنگ صافی رِ نيایش ىی دادن. بَتر ببینيش
بُ صدا در اِىد دِ « ای سی یّ»ٍيین کُ آژیر . بنند دِستش حامً رِ بدتر کرد« خدای

از برخّرد یکی از پرستارٍا بُ تنً . پرستار ِ دِ پزشک خّدشّن رِ بُ سرعت رسّندن
. تعادمً رِ از دست دادو؛ اىا دِبارٌ با قنبی آتش گرفتُ، بی قرار نزدیک شیشُ شدو

ُ ی دکتر بنند شد سعید با صدای بنند گریُ ىی کرد ِ . این بار صدای شّک ِ یک دِ س
ناخّاستُ از حس خفگی ِ شنیدن صدای ىرگ، . ىی گفت« یا حسین»پشت سِرًٍ 

با ِجّد تياو ...نيی خّاستً بالیی سرش بیاد. بغضً ترکید ِ خدایی مب زدو
باِرو نيی شد در اِن محظُ ىنی کُ رِزی آرزِی . بی رحيی ٍاش، رفتنش رِ نيی خّاستً

 .ىرگ تیيّرخان رِ داشتً بی دمیه امتياس خدا رِ ىی کردو

دردی زیر دمً احساس کردو کُ بالفاصنُ از ٍجّو ىایعی . قنبً فشردٌ شدٌ ىی سّخت
ُ و از دستً افتاد ِ کف دستً میز . تّ گنّ سریع عقب کشیدٌ دست بُ دٍان گرفتً کّم

ً ٍاو تار شد صداٍای ناىفَّىی تّ گّشً پیچید ِ بدتر از اِن صدای . شدٌ، چش
 .ٍیرىند بنندی از درد فریاد زدو. پنک ٍاو خیس شد. آشنایی کُ بّدنش رِ ىی خّاستً

ٍيین کُ زیر بازِو رِ گرفت زیر . پرستاری از اتاق بیرِن اِىد، سریع بُ سيتً پا تند کرد
 .پاو خامی شد ِ دیگُ ٍیچی نفَيیدو

*** 
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ٌ ش اطالع ىیدو-   .نیازی بُ گشتن کیف نیست...ىن بُ خانّاد

 .ىی تّنید بعِد تيّو شدن سرو ببریدش...پس ىسئّمیتش با شيا- 

ٌ و شّک زدٌ  « تیيّرخان»ٍيین کُ صدای بستُ شدن در بنند شد، ذٍن ٍّشیار شد
 .بنندی گفت

ُ طّر از دٍانً بیرِن پرید ِ ضيیر ناخّدآگاًٍ ًٍ تایید کردٌ بّد بياند؛  حاال این اسً چ
ً ٍاو، صّرت پربَت آیال اِمین چیزی بّد کُ ىن رِ بُ خّدو  اىا با باز شدن ناگَانی چش

 !کاىالً درک ىی کردو چی شدٌ ِ کجا ٍستً. آِرد ِ باعخ اخً عيیق رِی پیشانیً شد

برای یک غش سادٌ تّقع . ىجَز ِ دمباز بّد...چشيی دِرادِر اتاق آبی رنگ چرخّندو
ىطيئن بّدو از جیب تیيّرخان ىایُ . چشً باز کردن در چنین جایی رِ نداشتً

 .گذاشتن

ً ٍاو نقش بست؛ ٍنّز ًٍ ىی تّنستً بّق اِن  یک محظُ ِضیعت آخرش جنّی چش
ٌ ٍا رِ بشنّو  .دستگا

 .بی ىقدىُ نگران پرسیدو

 تیيّرخان حامش خّبُ؟- 

 .خینی طّل کشید تا با مبخندی، شيردٌ شيردٌ تّضیح بدٌ

ِضیعتش برگشتُ بُ قبه از ایست قنبی؛ ِمی دکترا ...خطر از بیخ گّشش گذشت- 
ٌ ست  .ىیگن این شّک اىیدِارکنند

ٌ ای کشیدو ِ  از صيیً قنب نيی خّاستً . گفتً« خدا رِ شکری»بی اختیار نفس آسّد
ُ ش بیفتُ غیرعادی با نگاٍی تیرٌ ِ غيگین . زیرچشيی نگاٍش کردو. اتفاقی ِاس

ٌ و شدٌ بّد  .خیر
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ٌ آِر بّد، حاال با این نگاٌ ِ چَرٌ ٌ ی کافی حضّرش دمَر پّفی کشیدو ِ رد ...! بُ انداز
ٌ و رِ دنبال کردٌ، رسیدو بُ سرىی کُ آخرش بّد کيی تّ جاو چرخیدو . دست کبّد شد

 .سّزن ىانع فشار بُ دستً ىی شد. تا بنشینً

ىیه عجیبً رِ برای پس زدن . برای کيک کيی نزدیک تر شد ِ بُ سيتً دست دراز کرد
ٌ ای نبّد ٌ تر از . دستش نادیدٌ گرفتً؛ اىا خب چار بُ خصّص این کُ صّرتش رنگ پرید

این ظاٍر . ىن بُ نظر ىی رسید ِ برخالف آیالیی کُ ىی شناختً ٍیچ آرایشی نداشت
 .غریب، بی اختیار ىجبّر بُ سازشً ىی کرد

ِقتی تکیُ دادو، مبخنِد جذابش رِ تکرار کرد ِ با فشردن دستً، محن دمّاپسی بُ 
 .خّدش گرفت

 چرا بیشتر ىّاظب خّدت نیستی؟- 

... - 

 نيی خّای شیرینیشّ بُ ىا بدی ىاىان کّچّمّ؟- 

 .کيی مّسی چاشنی صداش کرد

 .اِِو، اِل باید سّر درست ِ حسابی برای ازدِاجت بدی- 

ُ و رِ فشار دادو تا این حجً اطالعات رِ درک کنً ُ ی سین  .قفس

 :گیج مب زدو

 چی؟- 

 .مب گزید...مبخند رِی مب ٍاش ىاسید

ُ ای؟-   نيی دِنستی حاىن
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بُ ...گیج بّدو...حتی نيی تّنستً مب از مب باز کنً. یک دقیقُ بَت زدٌ نگاٍش کردو
 ىن کی حاىنُ شدو؟. قدری کُ از خّدو پرسیدو

ُ چیز رِ از یاد بردٌ  ُ ی عقد تا بدبختیً بُ حدی کّتاٌ بّد کُ ٍي غافه از این کُ فاصن
شاید ًٍ این قدر این ىدت رِ صرف حالجی اِن شب کردٌ بّدو ِ برای خّدو اىا . بّدو

اِن شٍّرو . ِ اگرٍایی ترتیب دادٌ بّدو کُ اصه باتالق زندگیً رِ فراىّش کردٌ بّدو
ُ ای در بطن داشتً ً انگیز . بّد ِ ىن ازش بچ ُ قدر این خبر در عین شیرینی تنخ ِ غ چ

 .بّد

آیال نگران بُ حامت . بغض سنگینی راٌ گنّو را بست؛ خینی سخت کنترمش ىی کردو
ٌ و نگاٌ ىی کرد ىگر . نيی تّنستً چیزی بگً تا بیشتر از این جنّش احيق جنٌّ کنً. چَر

ُ قدر گذشتُ بّد؟ احساس خفگی ىی کردو؛ ىحه کّدن ٍا نفَيیدو ىیزان بدبختیً  چ
ُ قدر بّدٌ  .دِست داشتً زار بزنً. چ

ُ و کُ رسّای عامً بشً؟ زبانً بُ نفرین ًٍ باز نيی شد دقیقًا کی رِ . خدایا این بّد تنبی
ُ و بيیرٌ کُ نتیجُ حقارتً بّد؟ یا آدىی رِ نفرین ىی کردو  نفرین ىی کردو؟ بگً امَی بچ

 کُ ٍنّز ًٍ عاشقش بّدو؟

ٌ و نبّدو ىن ىادرش بّدو؛ ...خّش اِىدٌ بّد بُ این زندگی...حتی نگران جنین چند رِز
چنین سنگ دمی ٍایی از ىن ...نيی تّنستً ٍر فکر ىسيّىی داشتُ باشً

ُ چیز عادی بّد، اىرِز باید بَترین رِز . فقط خینی غافنگیر شدٌ بّدو...برنيی اِىد اگر ٍي
تّ دمً امتياسش رِ ىی کردو تا از این بی ىَری ىادر ِ پدرش ناراحت . زندگیً ىی شد

 .نشُ

اگر ٍیرىند ىا رِ نخّاد؟ خّدو چی؟ با اِن کاری کُ باٍاو کرد ...نگرانی ذٍنً این بّد
ُ قدر جّاب این سّال ِاضح بّد قنبً بی اجازٌ دنبال . بازو حاضر بّدو ٍيسرش باشً؟ چ

 .تّجیُ کارش ىی گشت
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ُ و رِ برای دمداری فشرد کُ ىحه یک شّک بُ این دنیا  ً زىان با ٍزار فکر تّ سرو، شان ٍ
 .پرت شدو

ٌ ش از ناراحتی جيع شدٌ بّد اصالً چرا ترحً؟ ىگر نگفت . از ترحً بدو ىی اِىد. چَر
 !پس از ٍيُ چیز خبر داشت! سّر ازدِاج

 .مب زدو. بد شکی بُ دمً افتاد...خدایا صبر

 خّد ٍیرىند گفت ىا ازدِاج کردیً؟- 

 .ابرٍِاش بدبینانُ گرٌ خّرد...بُ ِضّح جا خّرد

 !بُ تّ اجازٌ ىیدٌ؟! بَش ىیگی ٍیرىند- 

ُ بنند ِ شّک زدٌ...تحقیر آىیز گفت انگار یک ىرغ پرِ بال چیدٌ . اِن ًٍ با صدای نیي
 .بّدو کُ حق قد قد کردن نداشت

دستش رِ چنان پرت کردو . حس خفگی ِ حسادت سرتاپاو رِ دربرگرفت. عصبی شدو
 .کُ از حرصً تازٌ ىتّجُ جينُ ِ محن اشتباٍیش شد

 !ىن زنشً- 

 .دستپاچُ نگاًٍ کرد

 .آخُ بُ کسی اجازٌ نيیدٌ...ىنظّری نداشتً آخُ- 

ُ ی تیيّرخان خبر داشتُ باشی؟-  ُ ای نّچ  چرا باید تّ از اسً شناسناى

 .پّزخند زدو

ٌ ت بنند بّد تّ پیشش بّدی-   نُ؟...ٍيّن رِزی کُ کرکر خند
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ٌ ٍای . صداو بی اختیار بنند شد این چند رِز تياو تالشً رِ کردٌ بّدو تا صدای خند
پّزخند زدو؛ ىحه ىنگ ٍا نگاًٍ . پشت خط رِ با صدای نفس ٍاش فراىّش کنً

 .ىی کرد؛ انگار از ٍیچی خبر نداشت

ُ ای زد ِ . با یک حرکت، سّزن دستً رِ کشیدو ُ ی»جیغ خف . بنندی گفت« دیِّن
ُ ی رِی ىیز بیرِن کشیدو ِ . نذاشتً دِبارٌ دست بًَ بزنُ چند برگ دستيال از جعب

آیال ىداو سعی ىی کرد دستً رِ بگیرٌ . خّن ضعیفی کُ از دستً بیرِن زد رِ بند آِردو
دِست داشتً . حامً بًَ ىی خّرد. تا بُ حرف ٍاش گّش کنً ِ یک ریز گنبرگ ىی گفت

 .بپرو ِ از این ىظنّو بازی ىٍّاش رِ بکشً

ٍيین طّر کُ از تخت پاٍاو رِ آِیز کردو تا کفش بپّشً با خشً ِ حرص فّران 
ٌ ای غریدو  .شد

 چرا باید ِقتی بَّش ىیاو تّ رِ ببینً؟ اِن خبرت کردٌ؟- 

... - 

ُ و-   .حقً داری، نباید بَتّن اعتياد ىی کردو...فکر ىی کنید ىن بچ

 .باالی سرو ایستادٌ بّد. کاىالً ٍّل کردٌ بّد ِ نيی دِنست از چُ راٍی تّجیًَ کنُ

 ...تیيّ...فرزاد خبرو کرد...نُ نُ- 

پس ىی دِنست حامً بد شدٌ؟ . ِجّدو یخ کرد...دستً رِی بند کفش خشک شد
ً ٍای گرد ِ ِحشت زدٌ نگاًٍ ىی کرد پّزخند . دست جنّی دٍانش گرفتُ بّد ِ با چش

 .زدٌ صاف نشستً

 !سالو ىنً بَش برسّن- 

 .عاجزانُ نامید
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 .خّاٍش ىی کنً گنبرگ- 

 .از خّدو ِ سادگیً بیشتر...از محن حرف زدنش ىتنفر بّدو

ُ ش کّبیدو رِسریً رِ . کالفُ عقب کشید. جّری بُ دستً چنگ زد کُ ىحکً بُ شان
دست ٍاو بُ قدری از خشً ىی مرزید کُ نتّنستً . ناىرتب تا فرق سرو کشیدو ِ ایستادو

. بی خیال شدو ِ با بندٍای باز از پشت تا زدٌ پّشیدو. بند کتّنی ٍاو رِ درست ببندو
ُ و رِ از رِی ىیز چنگ زدو باید ٍرچُ زِدتر از این بیيارستان بیرِن ىی رفتً تا یک . کّم

 .ىات ِ درىاندٌ نگاًٍ ىی کرد. دل سیر گریُ کنً

. دمً برای خّدو ىی سّخت، حاال یک بچُ ًٍ ِبال گردنً شدٌ بّد. بُ سيت در رفتً
ناىرد اِن زنیُ کُ ىرد زندگیشّ ِل کنُ برٌ ِ پای ...بچُ حق پدرٌ»اِن کُ ىی گفت

 .از فکر آخرو عصبانی تر شدو. «کاراش نيّنُ

 :بعِد ىکخ طّالنی گفتً...صّرتش نگران بّد...بُ طرفش چرخیدو

ُ شّ بُ آدىایی ىحه تّ بفرِشُ-   .بَش بگّ ىرد نیست اگر زن ِ بچ

ُ جاو خجامت کشیدو چُ برسُ بُ اِنی کُ صّرتش سرخ شد؛ اىا . خّدو ًٍ از حرف ناب
 .ٍنّز حس حسادت ِ خشيً تازٌ بّد ِ این ىانع عذرخّاٍیً ىی شد

 .مب گزیدو

 چرا االن نیّىد؟- 

... - 

 .ىن صداتّ ىی شناسً، تّ پیشش بّدی- 
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ُ ٍایی شدٌ بّدو کُ برای عرِسک ىّرد . کاىالً حساسیتً رِ درک کرد. مبخند زد ىحه بچ
ُ شّن مب برىی چیدن  .عالق

ُ قدر ىی شناسی کُ این تَيتّ -  ىی تّنً حدس بزنً کدِو رِزِ ىیگی؛ ِمی شٍّرتّ چ
 ىی زنی؟

بدِن این کُ . نُ...سعی کردو محن رنجیدٌ ِ ناراحتً رِ پنَان کنً؛ اىا مبخند تنخً رِ
 :نگاٍش کنً گفتً

کاش حداقه دمً بُ این خّش بّد برای یکی دیگُ این کارِ باٍاو کرد؛ اىا بدبختانُ - 
 .ىی دِنً چنین آدىی نیست

 .قبه از این کُ بغضً بترکُ از اتاق بیرِن زدو ِ بُ سيت آسانسّر پا تند کردو

*** 

ٍيین کُ ىنتظر ایستادو، دستی از پشت ىحکً کيرو رِ گرفت ِ ىحه پرکاٌ بُ سيت 
 .اتاقی بنندو کرد

. از ترس داشتً ىی ىردو. صدای جیغً با دست پَنی کُ رِی دٍانً گذاشت خفُ شد
ً زىان با بستُ شدن در، صدای آشناش تّ گّشً پیچید ٍ. 

 .فقط آرِو باش...دستيّ برىی دارو- 

ٍيین کُ دستش رِ برداشت یک دفعُ تحينً تياو . سری بُ تایید تند تند تکان دادو
ٌ ای نذاشت ازش فاصنُ . شد ِ بغضً با صدای بنند ترکید با ِحشت کنار زدىش؛ اىا ذر

ٌ ش ٍق ٍقً بیشتر شد. دستً رِ فشرد ِ کنید برق رِ زد. بگیرو بُ . با دیدن چَر
ُ ٍای دارِی پشت سرو بی حال تکیُ زدو  .قفس

 .صداش از خشً ِ حرص دِرگُ شد
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 .االن ٍيُ رِ خبر ىی کنی...صداتّ بیار پایین- 

 .زیر مب غرید

 .تّ ِ اِن شٍّرت آخر ٍيُ چیزِ بُ باد ىیدین- 

ُ و رِ گرفت ِ با فشار کيی ىجبّرو کرد نگاٍش کنً  .با دست آزادش چان

 .صّرتش رِ نزدیک تر کرد

ُ ای-   فَيیدی؟...کسی نباید بفَيُ تّ حاىن

 خفت تا کجا؟. از خجامت دِست داشتً بيیرو...خدایا

ُ ی آیال کُ  ُ ای بُ در خّرد ِ صدای خف گفت باعخ شد عقب بکشُ ِ قفه در « ىنيی»تق
نفس . ٍيین کُ آیال ِضعیتً رِ دید، با خشً کاٌِ رِ کنار زد تا کيکً کنُ. باز بشُ

ٌ ای کُ ىحه ِحشی ٍا بُ داو انداختً،  ٌ و رِ بیرِن دادو ِ سعی کردو بُ کاِ حبس شد
 .دست آیال رِ ًٍ رد کردو. تّجَی نکنً

 .با ِمّو کً، پرخاشگرانُ رِ بَش تّپید

ُ ست-  ُ ىّن کنُ؟! نيی فَيی حاىن  ىی خّای تیيّر خف

ُ ای . ِاقعًا ترسیدٌ بّدو صدای جرِبحخ کاٌِ ِ آیال رِ نيی شنیدو؛ در حد پچ پچ خف
 .حس ِ حامی ًٍ برای کنجکاِی نداشتً. بّد

ُ ٍا تکیُ دادو  .بی حال رِی زىین سرد نشستً ِ بُ قفس

 .نفسً باال نیّىدٌ، صدای عصبی کاٌِ دِبارٌ بنند شد

 .حاىنگیت شاید بُ قیيت تيّو شدن زحيت یُ عدٌ بشُ- 
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ُ ش رنگ ...ىتّجُ ىنظّرش نيی شدو. بُ کاٌِ گفت« تيّىش کن قاطعی»ایال  ٍر جين
 .ِ بّی شر ِ تَدید ىی داد

ُ ی در این بار ًٍ بنند شد آیال اخً کردٌ، مب ناىفَّىی بُ کاٌِ زد ِ در رِ باز . صدای تق
 .کرد

 .کسی نفَيید این جا اِىدین- 

کاٌِ عصبانی از حضّرش، . صدای سعید بّد کُ بالفاصنُ خّدش رِ داخه پرت کرد
ٌ ای بُ آیال رفت ِ نفس بنندی از خشً کشید ً غر  .چش

 .ٍيُ رِ دیدو، االا ىردی کُ بَش باختُ بّدو

 .چند دقیقُ بُ سکّت ِ نفس زدن ٍای ىن گذشت کُ آیال آٍستُ کنارو نشست

 ...ىجبّرت کرد زنش بشی؟ بَت تعرض- 

ُ ی حرفش با پس زدن دستش از رِی  ُ ٍاش رِ ىی گفت؛ اىا اداى آراو تّ گّشً جين
ُ و بریدٌ شد ٌ و کردن ٍيُ چیز رِ اعتراف . حرفی نزدو. شان تّقع داشت حاال کُ ىحاصر

ُ رِ دادو رفتار آیال این بار کنترل شدٌ بّد، دیگُ از نگرانی ِ . کنً؟ نگاًٍ رِ بُ رِب
 .دستپاچگی خبری نبّد

 .ٍيّن رِزی کُ تیيّر حامش بد شد؛ خبر ازدِاجشّ داد- 

ً نگاٍی بُ کاٌِ کرد  .با ىکحی نی

 .کاٌِ ًٍ اِن جا بّد...فرصت نشد بَتّن تبریک بگیً- 

ُ ای تایید کرد  .کاٌِ دستی کالفُ پشت گردنش کشید ِ با پّف خست
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ىی خّاستً بدِنً . حاال بیشتر کنجکاِ بّدو...ِحشت چند دقیقُ پیشً از بین رفتُ بّد
 .چرا نباید از حاىنگیً کسی خبردار بشُ

 .بدِن این کُ جَت نگاًٍ رِ تغییر بدو پرسیدو

 خّدش کجاست؟- 

ُ و گذاشت تا ىن رِ بُ خّدش نزدیک تر کنُ. تّجَی نکرد  .دِبارٌ دستش رِ رِی شان

ُ ت ارزش ندارٌ تا صبر کنی ٍيُ چیزِ بَت بگُ؟-   اِن قدر سیاٌ کردن شناسناى

ً ٍاو رِ بَش دِختً  .چش

 با پنَّن کردن خّدش؟- 

 .اِن خّدشّ ىخفی نکردٌ، فقط صبرکن ٍر زىان اِىد غیبتشّ تّضیح ىیدٌ- 

ُ ٍا با ىن رفتار ىی کردن. دِبارٌ کنترمً رِ از دست دادو بنند شدو بُ سيت . ىحه بچ
 .کاٌِ ِ سعید کُ دقیقًا باالی سرىّن ایستادٌ بّدن چرخیدو

 :سرو رِ تا حد ىيکن طنبکار رِ بُ سعید باال گرفتُ گفتً

ُ ٍا آِردی تا فراریش بدی؟ اِن بَت زنگ ىی زد؟-   ىنّ از پن

 :آیال ًٍ بنند شد ِ خّنسرد گفت

 .ىن بَش گفتً یکً طّمش بدٌ تا خّدىّ برسّنً...ىن بَش زنگ زدو- 

ً انگیزی گرفت  .دو ِ بازدو غ

 .نيی خّاستیً تیيّرخانّ ببینی- 

 .ِاقعًا کالفُ شدٌ بّدو. نفسً رِ با حرص بیرِن دادو
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 !غرِرِىّ گذاشتً کنار تا بیاو ببینيش، تّ ىیگی تیيّرخان- 

 .دست بُ کير نیشخنِد بنندی زدو

ُ و ىَيُ کُ این ٍيُ راٌ بُ خاطرش بیاو؟-   آیال ِاقعًا فکر ىی کنی تیيّرخان ِاس

 .آیال ىستاصه بُ کاٌِ کُ تياو ىدت فقط خیرٌ نگاًٍ ىی کرد، زل زد

ُ ش پیدا ىیشُ-   .ِقتی بُ باجی یا ٍرىز گفتً حتيًا سر ِ کن

 !یا خدا- 

ٌ ی سعید بّد کُ رنگش بُ آنی ىحه گچ سفید شد  .صدای ترسید

ُ ای نگاٌ آیال اشکی شد . نگاٍش جدی ِ قاطع بّد. کاٌِ با یک قدو کنارو ایستاد. محظ
 .بُ سيتً خً شد

ِگرنُ ىجبّر ىیشً برای ...فقط ازت ىی خّاو کيی صبر کنی...ىن ىی دِنً کجاست- 
 .ىدتی گً ِ گّرت کنً

 .نگاًٍ رِ تیز زِىش کردو تا بی اٍيیت بّدن حرف ٍاش رِ بفَيُ

ُ ی حرفش ایستادٌ بّد، گفت  :رِ بُ سعید کُ ىنتظر اداى

 .برِ بیرِن ىّاظب باش کسی نیاد- 

گفت ِ « فعال»کاىالً ىعنّو بّد ىتّجُ شدٌ پی نخّد سیاٌ فرستادٌ شدٌ کُ با مبخندی 
 .بیرِن رفت

ُ ت بیاد ىا ىقصریً-  ُ ی ىا رِ ىیگیری...بالیی سر خّدت یا بچ  .شٍّر بی ىغزت یق
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ُ ش خبر از اٍيیت ىا بّد. بی اختیار از نسبتی کُ بُ کار برد مبخند زدو دستً رِ . تّ جين
 .ىشت کردو تا بیشتر از این خّدو رِ از این دیّانگی مّ ندو

ُ تّ بکشُ-  پس بُ نفعتُ ...ٍر احتيامی ىيکنُ...ىيکنُ قارداش زیر اِن قيار بزنُ یا بچ
 .تا خّب شدن تیيّرخان بُ حرف ىا گّش بدی ِ بُ کسی نگی بارداری

درِغ چرا، یک محظُ از تَدید ِ نگاٌ جدی . رنگً از شنیدن اسً قارداش ِ قيار پرید
ُ و بیاد. کاٌِ بند دمً پارٌ شد  .حداقه این رِ ىی دِنستً کُ نيی خّاو بالیی سر بچ

ُ الی انگشت ٍای سردو قفه شد . آیال بُ طرفً اِىد ِ کناِر کاٌِ ایستاد انگشت ٍاش الب
ُ ی مبش ىی شینیُ  .ِ مبخندی ًٍ با ترس ِ تردید گّش

ٌ ی کافی ناراحت ...ٍرىز رِحشً از کارای فرزاد خبر ندارٌ-  بَش چیزی نگّ، اِن بُ انداز
 .بذار این ىّضّع بین خّدىّن بيّنُ...پسرعيّش ٍست

... - 

ُ ت کيین کنن...نذار ٍيُ چیز خراب بشُ-  چرا بُ ...ىيکنُ با نبّد شٍّرت خینیا ِاس
 اِنی کُ انتخاب خّدت بّدٌ فرصت تّضیح نيیدی؟

. ِاکنشی نداشتً بُ جز خیرگی پرتردید ىن بُ کاٌِ ِ اِنی کُ ازو چشً برنيی داشت
انگار تازٌ فَيیدٌ بّدو گنبرگ . ذٍن خامیً از ٍجّو این ٍيُ تجزیُ ِ تحنیه قفه کرد

از ٍيُ بدتر قارداشی کُ ٍیچ شناختی ...کَکشان ٍستً ِ ىيکنُ خینی ٍا دنبامً باشن
با نبّد ٍیرىند، بُ جز این دِنفر کُ از ٍيُ چیز خبر داشتن، آدو قابه . ازش نداشتً

دِنفری کُ از حرف ٍاشّن ىی فَيیدو از جاش خبر دارن؛ ِمی . اعتيادی نيی شناختً
این پنَان کاری بدتر نگرانً ىی کرد ِ ٍر محظُ ىنتظر یک خبر . نيی خّان ىن بدِنً

 .ِحشتناک یا اتفاق ناگّار بّدو
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دِبارٌ خط بُ خط صّرت کاٌِ رِ ىی کاِو تا ردپایی از اِن حسی کُ ىیگُ اعتياد کن 
ً ٍای جدی ِ ىغناطیسیش بی نَایت شبیُ اِن بی ِفا بّد. تّش پیدا کنً . چش

 .بی ِفایی کُ زیاد ازش دمچرکی بّدو؛ اىا برای دیدنش بی تاب بّدو

 ىی تّنیً بُ ًٍ اعتياد کنیً؟- 

ُ و تصيیً گرفتُ بّد...سری تکان دادو  .دِبارٌ حس قنبیً ِاس

بدِن ...خّدتّ بی قید بگیر...سعی کن بَش نزدیک بشی...اژند ىيکنُ بیاد دنبامت- 
 !تعَد بُ ٍيسرت

... - 

 .اِن ىّقع فقط ازت ىی خّایً دِبارٌ برگردی بُ اِن خّنُ...یا حقیقتی رِ بَت بگُ- 

ُ ی آخرر ِ آیال با نگرانی زىزىُ کرد ٍر چی کُ پشت سر گذاشتُ بّدو، تّ ذٍنً . جين
ىن با آژند صيیيی بشً؟ بدِن تعَد بُ زندگیً؟ بُ کیا تا حاال ...فالش بک ىی خّرٌ
 اعتياد کردٌ بّدو؟

 .ىیشُ سّامی کُ کاٌِ سکّت ىی کنُ ِ آیال مب ىی گزٌ« چراو»

باید فکر ىی کردو ِ بعد تصيیً . حتی جّابش رِ ندادو. اعتنایی بُ حرف کاٌِ نکردو
ىنتظر تایید . از کنارش گذشتً تا بیرِن بزنً کُ آیال ىحکً دستً رِ گرفت. ىی گرفتً

 .حرف ٍاشّن مب ىی جّید ِ ىنتيس نگاًٍ ىی کرد

 :نگاًٍ رِ بُ طرف کاٌِ سّق دادو ِ ىطيئن گفتً

ِگرنُ اِن ىی ىّنُ ِ آدىای اِن عيارت ِ ىنی ...بَش بگید فقط یُ ٍفتُ فرصت دارٌ- 
ُ ش برای ٍيیشُ رفتً  .کُ با بچ
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*** 

ٌ ىّن. خّدش بّد. آدرس رِ درست اِىدٌ بّدو . اِمین قرارىّن؛ اِمین خنّت دِنفر
ُ قدر زِد گذشت ً گرفتُ پنَان کردو. چ  .آًٍ رِ پشت ٍّای غ

ٌ ای شدٌ بّدو کُ  پشت درختی ایستادٌ بّدو ِ با حسرتی دست بُ سینُ، خیرٌ بُ ىغاز
ٌ ی شیرین داشت حسرت چند اسکانس بُ دمً ىّند کُ برای یک پرس . یک دنیا خاطر

ُ ٍای بخار گرفتُ ىی دیدو ٌ و رِ از پشت شیش ٍر چی پّل داشتً دادٌ . غذا باید خاطر
 .بّدو تا بُ این جا برسً

ٌ ی تنخی زىزىُ کردو  .زیرمب با خند

 یاد بگذشتُ بُ دل ىاند ِ دریغ»

 .نیست یاری کُ ىرا یاد کند

ٌ او خیرٌ بُ رٌ ىاند ِ نداد  دید

ُ ای تا دل ىن شاد کند  .ناى

 خّد ندانً چُ خطائی کردو

ُ ی امفت بگسست  «کُ ز ىن رشت

ٍیچ چیز رِ نيی خّاستً؛ جز اِیی کُ تسکین تياو ...اىشب دیّانُ شدٌ بّدو
 دمً از کجا سر درآِردٌ بّدو؟. دمتنگی ٍاو بّد

 در دمش جائی اگر بّد ىرا»

 پس چرا دیدٌ ز دیدارو بست؟

 ٍر کجا ىی نگرو، باز ًٍ اِست
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 «کُ بُ چشيان ترو خیرٌ شدٌ

ٌ ٍای باران بی رحيانُ تّ صّرتً ىی خّرد دیگُ کً ِ بیش ...ٍّا تاریک شدٌ بّد...قطر
یک . رٍگذر از کنارو ىی گذشت ِ با تعجب بُ ظاٍر میچ آب ِ مب ٍای مرزانً نگاٌ ىی کرد

بند بُ این فکر ىی کردو چی شد بعد از بیيارستان سر از این جا درآِردو؟ باید تياو دنیا 
 رِ ىی گشتً تا یک بار دیگُ ًٍ ىی دیدىش؟

ٌ و رِ داشت ٌ ٍای نً زد  .این کننجار رفتن شد کز کردن بُ جایی کُ خاطر

شاید ...تا کی ىی خّای ىنتظرش بيّنی». حرف ٍای کاٌِ ىداو تّ گّشً زنگ ىی خّرد
 .«خّدتّ پیدا کن...ٍیچ ِقت دیگُ نبینیش

فراىّشش ىی کردو؟ ىی شد؟ عجیب ترین پارادِکس دنیا بّد نداشتنش ِ فکر از دست 
 .دادنش

اگر ىی خّاستً فراىّش ًٍ کنً؛ یادگاری ...حسش ىی کردو...دست رِ شکيً گذاشتً
ُ ِار زندٌ کنُ ٌ تر. ازش داشتً کُ یادش رِ دیّان ُ و سّزند  .بغضً بیشتر شد ِ زىزى

 درد عشقست کُ با حسرت ِ سّز»

 بر دل پرشررو چیرٌ شدٌ

 گفتً از دیدٌ چّ دِرش سازو

 بی گيان زِدتر از دل برِد

 ىرگ باید کُ ىرا دریابد

 «ِرنُ دردیست کُ ىشکه برِد
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. چند ساعت خیرٌ بُ آدو ٍایی بّدو کُ با مبخند ِ دست ٍای گرٌ شدٌ بیرِن ىی اِىدن
عشقً ىحه . با ٍر مبخند، ىن ًٍ ىی رفتً بُ ٍيان شبی کُ دنیاو رِ اسیر خّدش کرد

. قنبً شکستُ بّد؛ اىا بُ ىغزو برای بّدنش امتياس ىی کرد. یک زخً عيیق ىی سّخت
 .احساس پّچی داشتً

ً ٍای . مباس ٍاو خیس شدٌ بّد. تیک تیک دندان ٍاو رِ از سرىا حس ىی کردو چش
چند ساعت گذشتُ بّد؟ چرا ٍیچ کس نبّد ازو بپرسُ نصفُ شبی . نيناکً ىی سّخت

چرا ...کجا ىّندی؟ چرا ىحه اِن رِزٍا زندانِی خّنُ باغ نبّدو تا جّاب پس بدو بُ پدر؟
چرا ىی خّاستً این جا خبر ...باید دمً کشیدٌ بشُ بُ جایی کُ ٍّای بّدنش رِ داشت؟

 پدر شدنش رِ بدو؟

ٌ ی ىغازٌ رِ پایین  ٌ ی بنندی بیرِن پرید تا کرکر ُ ی نّجّانی با خند پسربچ
ً چرِنی نکنُ...اسيش چی بّد...بکشُ از اِل ...صدرا؟ ٍیرىند گّشش رِ پیچّند تا چش

. از اِن ىّقع عادتش شد یقُ بگیرٌ برای ٍرکسی کُ چپ بًَ نگاٌ ىی کرد...حسّد بّد
 .کاش بدعادتً نکردٌ بّد. مبخندو خشک شد

این بار پاٍاو برای نشستن رِ ٍيان صندمِی فنزی شتاب زدٌ، قبه از قفه شدن در حرکت 
ُ ای کُ ٍیچ راٌ برگشتی نداشت. کرد  .این ىن بّدو؛ گنبرگی کُ رسیدٌ بّد بُ نقط

زشت نبّد دِازدٌ شب ىحه . دمً ىی پّکید اگر ىی رفتن...زدو بُ شیشُ، دِبار، سُ بار
ٌ ای کُ اگر در خاطرشّن بّد، ىن رِ رِزی با مب  ٌ ٍا ىی کّبیدو بُ دیّارٍای ىغاز آِار

 خندان ٍيراٌ ىردی دیدن؟

قّل دادٌ بّد دِنفری باز ًٍ « ٍر ىّقع دمش ىی گیرٌ سر از این جا درىیارٌ»ىی گفت 
 .ٍیچ ِقت پای قّل ٍاش نيّند. بیایً

ٌ ی صدرا رنگ باخت ِ ىسیّ فریاد زد ٌ ی بَت زد  .ِقتی در باز شد، چَر
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چُ بالیی سرو اِىدٌ بّد کُ خّدو خبر . خیس بّدو ِ ىی مرزیدو. ظاٍرو داغّن بّد
ُ ای نرسیدٌ خّدش رِ بُ در رسّند. نداشتً  .ىسیّ بُ جانی

. از خّدو خجامت کشیدو. ىرد ىَربان پیر با ِحشت نگاًٍ ىی کرد. بُ سرفُ افتادو
 :چتری ٍاو رِ کنار زدو ِ تکیُ بُ در با صدای گرفتُ گفتً

 ىنّ یادتّن ىیاد؟- 

 .محنً امتياسی شد. ىسیّ جنّتر قدو برداشت کُ بی اختیار یک قدو عقب برداشتً

 ازش خبر دارید؟ اِىدٌ بازو این جا؟- 

 .سری کُ بُ نُ تکان داد، اشک ٍاو راٌ گرفت

بدترین خبر . «خّدتّ آىادٌ کنً برای بدترین خبرا»...حرف ٍای کاٌِ تّ گّشً پیچید
 ٍيین بّد؟

*** 

دِ دقیقُ بعد نشستُ بّدو پشت اِن ىیز، پتّیی دِرو بّد ِ بخارٍای چای رِ نگاٌ 
 .ىی کردو

ٌ ی ىبَّت ِ نگرانی داشت . ىی خّاست خبر اِن رِ از ىن بگیرٌ. ىسیّ ٍنّز ًٍ چَر
نُ پا رفتن داشتً نُ دمی برای ...غافه از این کُ ىن ًٍ با یک دنیا فکر پّچ بّدو ِ تَی

 .ىاندن

ٌ ی ىغازٌ رِ تا نیيُ پایین کشیدٌ بّدن . چراغ ٍا رِ بُ خاطر ىن رِشن کردن ِ کرکر
ً زدٌ از دِر نگاٍش بُ ىا بّد ِ ىیز ِ صندمی ٍا رِ ىرتب ىی کرد ُ ٍاو . صدرا ىات سرف

ٌ و کباب . ىی دِنستً خینی زِد از پا درىیاو. تياو نشدنی بّد دمً برای طفنک چند رِز
 .بّد
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ٌ ی ىسیّ با مبخند ىضطربی زىزىُ کردو  :رِ بُ چَر

نباید نصفُ شبی ىزاحيتّن ...جز این جا جایی رِ برای پیدا کردنش نيی شناختً- 
 .ىی شدو

 :آٍستُ ِ خجامت زدٌ اداىُ دادو. دست ٍاو بُ دِر میّان چای قفه شد

 .راست ىی گفت این جا آرِىش ىی کنُ- 

 :ظرف پراز بیسکّییت رِ ىقابنً سر داد ِ با مبخندی کُ زیادی آراىش دٍندٌ بّد گفت

 در ٍّایت بی قرارو رِز ِ شب»- 

 سر ز پایت بر ندارو رِز ِ شب

 رِز ِ شب را ٍيچّ خّد ىجنّن کنً

 «رِز ِ شب را کی گذارو رِز ِ شب؟

 .ىن ًٍ رِز ِ شب ىجنّن بّدو...پّزخند زدو

 !یادىُ مبخند از صّرتت جدا نشدنی بّد...چی شدٌ دخترو؟- 

ُ و رِ ىامش ىی داد رِ با خجامت برداشتً ِ بُ  تکُ بیسکّییتی کُ عجیب دل گرسن
 .خینی سعی ىی کردو برخالف ظاٍرو آراو ِ ىّقر بُ نظر برسً. دٍان بردو

 پی اِن اِىدی کُ ىدت ٍاست ىا رِ فراىّش کردٌ؟- 

ُ ش رِ دِست داشتً پدرو ىحه ىسیّ ىردی . شیرین ِ شيردٌ صحبت ىی کرد. مَج
ُ گاًٍ بّد...نّرانی نبّد عجیب با دیدن ىسیّ بُ یادش . ایيان ضعیفی داشت؛ اىا تکی

دل . ىن ًٍ بی ِفا بّدو. در این ىدت فقط یک بار تّنستُ بّدو بَش سر بزنً. افتادو
ُ و زخً داشت  .تازٌ فَيیدٌ بّدو یتیً بّدن چُ دردی داشت. غيباد گرفت
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 .صداو غً رِ فریاد ىی زد

ُ و ساختُ بّد...باید پیداش کنً-   .جاو گذاشتُ تّ دنیایی کُ ِاس

ٌ و شد ِ مبخندی زد. نگاٍش رِ کشید بُ دستی کُ ىی مرزید ُ ی ساد دستً رِ . زِو حقن
 .از خجامت زیر ىیز بردو

ىحه آدىای عاشقی شدی کُ تّ قفس گرفتار شدن؛ ِمی دارن از ٍيّن زندان ِ در بند - 
 .بُ اىید یُ اشارٌ یا یُ خبر از ىعشّقشّن...بّدن مذت ىی برن

. زندان ىن اِن النُ بّد. از احساسی حرف ىی زد کُ سُ ٍفتُ درگیرش بّدو. یخ کردو
 .زندانبان این دل صاحب ىردٌ کُ ِل کن ىاجرا نبّد

 .شاد باشُ، اگر ىنّ نخّاستً اشکامی ندارٌ...ىی خّاو ٍر جا باشُ خّب باشُ- 

 .مب گزیدو

 ...فقط بًَ بگُ چرا- 

ُ ٍای چشيً بی صدا اشک ىی ریخت. صداو ىی مرزید  .از گّش

 .دمش یُ دنیا بّد...اِن ىردی کُ ىن ىی شناختً اٍه بی ىعرفتی نبّد- 

 .سرو رِ ىحکً بُ دِ طرف تکان دادو ِ اشک ٍاو رِ با پشت دست گرفتً

آنچنان با دمً بدتا کرد کُ ِقتی تنَاو . زىان رفتن گنگ بّدو ِ گیج...بی انصاف بّد- 
 .گذاشت، نيی دِنستً باید یاد خّبی ٍاش کنً یا اِن نقابی کُ داشت رِ باِر کنً

 :نفسً رِ با بغضی حبس کردو ِ حرفی کُ زیاد قنبً رِ بُ درد ىی آِرد رِ گفتً

 ...بازیً داد ىسیّ- 
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 .ىستأصه نگاًٍ ىی کرد...آٍی کشید

ُ او ِ عشق را بُ دل»-   دل را بُ عشق بست

 دیگر ِز بند بند دمً ِا نيی شّد

 شیرین تر از عسه شدٌ در کاو تنخی اش

 .«ىانند عشق نیست ِ پیدا نيی شّد

... - 

 .نذار این بالتکنیفی شکی بُ دمت بندازٌ...پی دمت باش دخترو- 

ىن دیگُ . پی دمً ىی رفتً؟ شاید رِزی ىی رسید کُ ٍيُ چیز بُ خّبی پیش ىی رفت
 .تنَا نبّدو تا بخّاو خّدخّاٍانُ تصيیً بگیرو

ً ٍاش بّد كُ باعخ ىي شد ٍر چيزي كُ تّ ذٍنً  ٌ ای تّ چش برق خاص ِ آراىش دٍند
ُ ای زدو. بّد رِ فراىّش كنً  .مبخنِد خست

 ىی تّنً این جا کار کنً؟- 

ُ رِو گرفتً ِ بُ تنخی اداىُ دادو ٌ و رِ از پیرىرد آراو ِ ىَربان رِب  :نگاٌ خير

 .ٍيّن دمی کُ ىنّ تا این جا کشّند ىیگُ رِزی از این در تّ ىیاد- 

*** 

دیگُ از اِن خفگی چند ساعت قبه خبری . از در کُ بیرِن زدو احساس آراىش داشتً
باران ًٍ با ٍّای دمً بند اِىدٌ . عجیب از صحبت ٍای ىسیّ سبک شدٌ بّدو. نبّد
ُ ٍاو قطع نشدنی. بّد دیرِقت بّد ِ . ٍنّز ًٍ خیسی مباس ٍاو آزاردٍندٌ بّد ِ سرف
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قدو ٍاو رِ تندتر کردو تا زِدتر بُ خیابان . ىی دِنستً برای برگشت بُ ىشکه برىی خّرو
 .اصنی برسً

 ...گنبرگ- 

نیازی بُ شناختن صدا نبّد، ىنتظرش بّدو؛ اىا نُ این جا ِ در این ساعت کُ پرندٌ ًٍ 
 .پر نيی زد

بعد از نیيُ « یک». بُ در ىاشینش تکیُ دادٌ بّد تا بُ سيتش برو. بُ طرفش چرخیدو
ً زىان شد . ىعطه نکردو ِ حرکت کردو. شب ٍيراٍِی یک آشنا غنیيت بّد قدو ٍاو ٍ

 .با یک دنیا فکری کُ از صبح تّ ذٍنً چرخ ىی خّرد

 کاٌِ چی گفت؟

ىیتّنً کيک بزرگی » گفت ...«این کُ شاید آژند سرنخ رسیدن بُ قارداش باشُ»
ىی تّنً بدِن »گفت ...«آژند تنَا آدىیُ کُ ازش ٍیچ ىدرکی ندارن»گفت ...«باشً؟

 «سر ىن قيار کردن حقيّ بگیرو»گفت ...«کيک کسی خّدىّ نجات بدو؟

ىن بّد ِ سکّت « چرای»ٍر حرفی کُ ىی زدن ...زدو بیرِن. بُ حرف ٍاش گّش نکردو
ىی دِنستً کاٌِ ِ آیال بیشتر از اِنی کُ فکر ىی کردو ٍّاو رِ دارن؛ اىا نتّنستً . اِن ٍا

درِغ چرا، ىطيئن . اىا از دیدن آژند فضّمیً عّد کرد. یک جای کار ىی منگید. اعتياد کنً
از اِل ىی خّاستً سر از . باید از راز ِجّد ىًَ شدنً سر در ىی آِردو! شدو ىن ًٍ ىَيً

چرا برای یک بار ًٍ . ٍيُ چیز در بیارو؛ اىا بُ طرز ِحشتناکی ٍر بار ىنحرف ىی شدو
 ىن کسی رِ بازی نيی دادو؟

ُ او رِ از انگشتً بیرِن کشیدو ِ ىحکً کف  دست ٍاو رِ بُ پشت کير بردو ِ حنق
 .خدایا ىن رِ ببخش... دستً فشردو
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ً ٍاو برنيی داشت. آژند مبخندش رِ حفظ کرد ٌ ش رِ از چش ُ  ًٍ نگاٌ خیر . یک محظ
ُ و انداختً ُ و رِ کج رِ شان  .ىقابنش ایستادو ِ کّم

 .سالو پرىحبتی گفت کُ جّابش رِ ندادو ِ با محن ىتحیری پرسیدو

 تعقیبً ىی کردی جناب آژند؟- 

ُ ای ىکخ کرد  .جانی

 .حامت بد بّد اِىدو دنبامت...رفتنتّ از بیيارستان دیدو- 

... - 

 دیدن تیيّرخان رفتُ بّدی؟- 

 .کش دار ِ با تيسخر خندیدو ِ دستی در ٍّا تکان دادو

 .آرٌ از خّش قدىیً داشت ىی ىرد- 

ُ ای طّفانی برق زد ً ٍای ریز شدٌ پرسید. نگاٍش محظ  .با چش

 نيی خّای چیزی رِ بگی؟- 

آژند شخصیت ...کاٌِ گفتُ بّد از عقدو خبر دارٌ؛ اىا ىی خّاست از خّدو بشنٌّ...معنتی
 .ىرىّز ِ ىبَيی داشت

ٌ ش گفتً  :جدی شدو ِ صاف خیرٌ بُ ىردىک ٍای تیر

 !نُ، ظاٍرًا تّ حرف ِاسُ گفتن داری کُ نصفُ شبی این جایی- 

انگار از عيق . نگاٍش ىعنادار بّد. دستپاچُ شدو. سکّتش با مبخند ىحّی بّد
ٌ ی ىن ِ کاٌِ رِ ىی خّند ً ٍاو حرف ٍای دِنفر  .چش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  978  

ُ ی رِسریً کشیدو ِ بی تعارف سّار شدو ُ ای طّل . بی خیال دستی گّش چند دقیق
 .کشید تا کنارو جا بگیرٌ

ُ ٍای راٌ در سکّت . حرفی برای گفتن نداشتیً ِقتی ىاشین رِ رِشن کرد تا نیي
ىی خّاستً حاال کُ این جا بّدو کيکی بُ کاٌِ کردٌ باشً یا چیزی کُ آیال ازش . گذشت

ُ جا کردو ِ ىشتاق . حرف ىی زد رِ از زیر زبانش بیرِن بکشً ُ و رِ رِی پا جاب کّم
 .یک ِری نشستُ پرسیدو

 ...ٍيیشُ بُ پدر ىی گفتً یکی از ٍيین شاسی بنندا بخـ...ىن عاشق ىاشینای بزرگً- 

 !عّض شدی گنبرگ- 

ُ و رِ بُ . سرو خً شد. بی نَایت اخطاری ِ جدی حرفً رِ قطع کرد ٍيزىان بند کّم
 :بازی گرفتُ با پّزخندی گفتً

 .خّب یادو داد عّضی بشً...رِزگار عّضً کرد- 

اگر از عقد ىخفیً ىی دِنست، البد از غیب شدن ٍیرىند . نفسش رِ با حرص بیرِن داد
 .ًٍ خبر داشت کُ ىتّجُ دِ پَنّ حرف زدنً شد

 !تّ اِن رستّران چی کار ىی کردی؟ ظاٍرًا دنبال کسی بّدی - 

 .جز خندٌ کاری از دستً برنيی اِىد. معنتی تياو ىدت ىن رِ دیدٌ بّد

ُ ىُ...نيی خّای ىنّ دعّت کنی بُ یُ ساندِیچ چرب-   .خینی گرسن

 .اخً رِی صّرتش نشست

 اِن تّ چیزی نخّردی؟- 

ُ ای باال انداختً  :شان
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 .پّل نداشتً- 

ً نگاٍی بُ مب ٍای خندانً کرد ِ با ٍيان جدیت غرید  .نی

 .تّ فقط مب  تر ىی کردی بُ حسابت ىی ریختً- 

ٌ ی ِاقعی ِ از تُ دمی کردو اگر کسی ىن رِ . از خّاب محنً کش دار شدٌ بّد. این بار خند
 .در این ِضیعت ىی دید بی شک پی بُ ىستیً ىی برد

 .تّ اگر ىی خّاستی از اِن پّالی حسابً این دِىاٌ بًَ ىی دادی...شّخی نکن- 

گفت؛ چّن ىداو بُ جنّ خً « ىّاظب باشی»ىتّجُ گیجی ِ خّاب آمّدگیً شد کُ 
 .ىی شدو ِ کيربند ًٍ نبستُ بّدو

 این ىدت چی کار ىی کردی؟- 

 .خدا عيری بُ تیيّرخان بدٌ، از جیب اِن ىی خّردو ِ ىی خّابیدو- 

ً نگاٍی بًَ کرد  .نی

 .بَت نيیاد این جّری حرف زدن- 

 .ىداو ِیراژ ىی رفت ِ بّق ىی زد! چرا عصبی شدٌ بّد

ٌ و ًٍ قطع شدٌ بّد، آٍستُ ِ بغض دار گفتً  :بعد از ىکخ طّالنی کُ خند

آرزٍِاو شد ٍــ ـّس یکی دیگُ، ...از ِقتی ناىردی دیدو...بُ ىن خینی چیزا نيیاد- 
 .گنبرگً ىرد

ُ و دیگُ ٍیچی ىًَ نیست کاىالً حس شکست صدا ِ . ىی خّاستً بَش بفَيّنً ِاس
ٌ و داشت ُ ش رِ دیدو. چَر ُ ی چشً ابرٍِای باال رفت دستش دِر فرىان بیشتر . از گّش

با تياو ِجّد بُ کاٌِ ِ آیال بیشتر اعتياد داشتً . پّزخند زدو. ناراحت شد. ىشت شد
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سرو بُ پشتی تکیُ دادو ِ چشً بستُ، . تا آدىی ىحه آژند کُ ٍيُ جا سرک ىی کشید
 :خّاب آمّد گفتً

 .ىنّ ببر عيارت- 

ُ قدر ىی ىانی»  ...ىًَ نیست چ

 ...یک رِز

 ...یک ىاٌ

 ...یکسال

 .«ىًَ کیفیت ىاندن است

 .بعضی ٍا در یک رِز تياو دنیا را بُ تّ ٍدیُ ىی دٍند»

 گاٍی بعضی ٍا، یک عير کنارت ٍستند؛

 اىا جز درد ٍیچ چیز برایت ندارند

 !ِ تا تُ رِحت را ىی خراشند

 !بعضی ٍا ناب ٍستند

ُ ٍای ناب تری ٍدیُ ىی دٍند  !ِ بُ تّ محظ

ُ قدر بيانند؛  این بعضی ٍا ىًَ نیست چ

ُ قدر ًٍ کُ زِد برِند،  ٍرچ

 یادشان ِ حس خّب بّدنشان

 «تا ٍيیشُ ٍست
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*** 

ٌ و رِ با سرِ صدا قّرت دادو بدِن . عطر غذاٍا رِ با ِمع بّییدو ِ آب دٍان راٌ افتاد
ُ ی ناخنک  ىعطنی یکی یکی سفارش ٍا رِ با دقت تّ ظرف ٍای سفامی پر کردو تا ِسّس

ُ و ىحّ بشُ  .زدن از ذٍن ِ شکً گرسن

 .حس ىی کردو االن کيرو از شدت فشاری کُ بَش ِارد ىی شد ىی شکست

ُ ی بعد از ظَر بّد ِ تقریبا از خستگی رِ پا بند نبّدو؛ اىا با جان ِ دل کار ىی کردو تا  س
 .ٍر چُ زِدتر سفارش ىشتری ٍا رِی ىیزشّن آىادٌ باشُ

با ٍر خً ِ راست شدن سریع بُ نفس نفس ىی افتادو ِ با . این چند رِز تّانً بریدٌ بّد
ً کً شرِع ىی شد ِ کارو . بّی ٍر غذا ِاکنش نشان ىی دادو ىی دِنستً عالیً بارداری ک

نازکشی . رِ بیش از پیش سخت تر ىی کرد؛ اىا فعال این دل نازک بّدن بُ کارو نيی اِىد
ٌ و یا پاٍای دردىندو نداشتً  .ًٍ برای کير خً شد

ُ ی بشقاب ٍا نگاٌ کردو ِ صدرا رِ صدا زدو رنگ صدرا ًٍ از . با رضایت بُ تزیین گّش
مبخندی بُ رِپّش ناىرتب سفیدش . گرسنگی پریدٌ بّد؛ اىا ىشتریان در اِمّیت بّدن

 .زدو

ً ٍای . آٍستُ بُ سيتش قدو برداشتً یک دفعُ سیخ سِر جاش ایستاد ِ با چش
 .ترسیدٌ نگاًٍ کرد

ٌ و رِ قّرت دادو از ىّقعی کُ فَيیدٌ بّد ٍيسر ٍیرىند ٍستً بیشتر از ىسیّ، از ...خند
 .ىن حساب ىی برد

 .اخً کردٌ، غری زیر مب زدو

ُ ی بعدی این شکنی ببینيت-   !ظرفای دِ رِزِ باید بشّری...دفع
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گفت کُ اخيً شدت گرفتُ، آٍستُ جنّ کشیدىش تا صاف « ای بابا گنی جّنی»
ً ٍاش رِ مّچ کرد. بایستُ  .نّچی کردٌ، چش

ُ ٍای یکی در ىیانش رِ از اِل بستً ُ ی شه پیراٍنش رِ ىرتب کردو ِ دکي از آخر . یق
 .گفتً« حاال شدی»دست بُ کير یک قدو عقب برداشتً ِ با رضایت 

ٌ و شدت گرفت. با مّدگی قری داد ِ چرخی زد بعضی اِقات حرکت ٍایی ىی کرد کُ . خند
 .دِست داشتً از شدت خندٌ زىین رِ گاز بگیرو

ٌ و دندان ٍای خرگّشیش رِ بُ نيایش گذاشت ِ خینی جنب ِ تیز صداش رِ  از خند
 .کشید

 !ٍيیشُ بخندی گنی جّن- 

ٌ ی بنند از در بیرِن زدن ً زىان شد با زدن سینی زیر بغنش ِ با خند ٌ و ٍ ً غر  .چش

ُ طّر باید این . پّفی کشیدو گاٍی فکر ىی کردو اگر ىسیّ قبّل نيی کرد این جا کار کنً چ
 اصالً ىی خندیدو؟...رِزٍا رِ ىی گذرِندو؟

 .با خستگی نگاًٍ رِ بُ ساعت ىچیً دادو. بُ آخرین ىشتری ًٍ سرِیس دادٌ شد

این قدر ىغزو . شاید فراىّش کردٌ یا دیگُ قصد فرستادن نداشت...اىرِز دیر کردٌ بّد
 .خّدو رِ رِی صندمی ِمّ کردو. خستُ بّد کُ ِقت تحنیه ٍیچ چیزی رِ نداشت

یک ساعتی فرصت داشتً؛ فقط ىنتظر گه ٍای اىرِز بّدو ِ دعا دعا ىی کردو قبه از 
 .رفتن بُ عيارت دستُ گنً رِ ببینً

نیً ساعت بعد از خستگی پاٍاو رِ ىاساژ ىی دادو کُ صدای بنند تّاو با شادی صدرا ِ 
 .عنی بنند شد
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 ...اِىد اِىد- 

 ...گنی گنی- 

ُ شّن زدو ُ قدر ىسیّ تذکر دادٌ بّد . مبخنِد از تُ دمی بُ گنی گنی گفتن بی ىالحظ چ
ٍيسر «احتراو ٍيسر دِستشّن رِ داشتُ باشن ِ خدا ىی دِنُ ٍر بار از مفظ 

ُ و از نبّدش بیشتر ىی شد«رفقیتّن ُ قدر ِاٍي  .، چ

خستگی شدیدو از دیدن گه ٍا بُ اىید مذت بخشی . ىشتاقانُ از آشپزخّنُ بیرِن زدو
ىات گه ٍای رز قرىز بین دست ٍای صدرا شدو کُ بُ زیبایی با ربان صّرتی . تبدیه شد

 .بستُ شدٌ بّد

از شدت شّک ِ بَت . این اِمین باری بّد کُ گه رز ىی فرستاد؛ اِن ًٍ از نّع ٍنندی
بی خیال نگاٌ اطرافیان، با دٍان باز شدٌ بُ سيت صدرا قدو برداشتً تا مذت بّییدن ِ 

ناخّدآگاٌ جنّتر دستً دراز شد؛ ٍيین کُ گه ٍا رِ . ميسشّن رِ از نزدیک داشتُ باشً
 .از دستش گرفتً ىسیّ، عنی ِ صدرا دِرو حنقُ شدن

ُ ی این بارش رِ بخّنً  .سریع کارت رِش رِ برعکس کردو تا جين

 !تياو گنبرگ ٍای جَان تقدیً بُ تک گنبرگً- 

 .صدای ىسیّ از کنار گّشً بنند شد. مبخندی پرانرژی رِی صّرتً نقش بست

 این بارو فکر ىی کنی از طرف خّدش باشُ؟- 

قنب بی تاب ِ دمتنگً دِست داشت از . با شک ِ تردید یک بار دیگُ گه ٍا رِ نگاٌ کردو
 .طرف اِن باشُ

ُ ش دستی بُ ًٍ کّبیدٌ پشت سِرًٍ گفت  :عنی با ٍيان محن کّدکان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  984  

 .خامُ گنی...خّدشُ خّدشُ- 

ىی ىردو برای این . صدرا ًٍ پا بُ پاش بُ مّدگی دستی ىی زد تا نذارن بغضی کنً
ُ شّن  .ىحبت ٍای بچگان

اِمین رِزی کُ دستُ گه بی ناو ِ نشانی بُ دِر رستّران فرستادٌ شد تا یک ساعت 
ُ و ىن رِ بُ حال خّدو نذاشتن. بعدش اشک ٍاو رِان بّد  .از ٍيان رِز یک محظ

ٌ ی تصنعی ىی کردو؛ اىا این بار بُ زحيت از  با این کُ از حرکت صدرا ِ عنی ٍربار خند
 .حرف ىسیّ بغضً رِ قّرت دادو

ٌ ای بَشّن رفتُ گفتً ً غر ً نگاٍی بُ ىیزٍای خامی، چش  :با نی

 .زِد باشید برید نَارتّن رِ بخّرید، باید برای برای شب آىادٌ بشید- 

انگار تازٌ یادشّن اِىدٌ بّد گرسنُ ٍستن کُ بُ چشً برًٍ زدنی بُ سيت آشپزخّنُ 
 .دِیدن

ُ گه بّد ٌ ی دست از اِل ًٍ حس خّبی بُ این گه ٍا نداشت؛ . ىسیّ ٍنّز ًٍ ىتفکر خیر
 .اىا ىن خّشبینانُ فکر ىی کردو از طرف ٍیرىند فرستادٌ ىیشُ

 :مپً رِ از داخه گاز گرفتً ِ با ناراحتی گفتً

 ...ىن کسیّ ندارو- 

... - 

ُ و گه بخرٌ-   !اىا اینً ىی دِنً ٍیرىند آدىی نیست تا ِاس

ُ قدر در گّل زدن خّدو ىَارت داشتً ِ ن پا . این جينُ کاىالً نشان ىی داد چ کيی این پا ا
 :در آخر با دستی بُ ىحاسن سفیدش گفت. کرد تا حرفی بزنُ
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 ىحه کارش یا بیيارستان رئیسش؟...نيی خّای دِبارٌ بری دنبامش- 

ٌ ی گه ٍای تّ دستً شدو ُ ای ىکخ کردٌ، خیر خستُ شدٌ بّدو از این کُ پشت . جانی
. درخت ٍا کشیک شرکت رِ بکشً یا نگَبان بیيارستان با پرخاشگری بیرِنً کنُ

 .چندباری ًٍ ىچً رِ ىّقع داخه شدن گرفتُ بّدن کُ با پا درىیانی ىسیّ رٍاو کردن

 .مبخنِد تنخی زدو

 .اِن اگر ِاقعًا عاشقً باشُ ٍرجا باشً پیداو ىی کنُ- 

ىی دِنستً دِبارٌ ىی خّاد نصحیتً کنُ ىٍّاش رِ تّ آسیاب سفید . گرفتُ نگاًٍ کرد
ٌ ی کافی از این حرف ٍا پر شدٌ  نکردٌ ِ بُ ٍیرىند ناىردی نيی خّرٌ؛ اىا گّشً بُ انداز

 !بّد

بی تّجُ بَش از کنارش ىی گذرو ِ سراغ ىیزی راٌ کج ىی کنً کُ تقریبًا عير گه ٍاش 
 .طّالنی تر بّد

ٌ ی رِی ىیز عّض ىی کنً . نگاٌ کنی بُ سامن ىی اندازو. گه ٍای تازٌ رِ با گه ٍای پژىرد
 .گّشُ گّشُ سامن ِ رِی ىیزٍا پر از گه ٍای ناآشنای ىن بّد

ُ ی سامن کُ رِی صندمی ىخصّص نشستُ بّد بنند شد  .صدای اىیر از گّش

 بخّنً؟...گنبرگ، گنی- 

با . این یعنی فَيیدٌ بّد گه ٍا فرستادٌ شدن ِ ىی خّاست دِبارٌ برای ىن بخّنُ
 .بنند ِ پرانرژی فریاد زدو« بخّن»این کُ نيی دید؛ ِمی مبخندی بُ پَنای صّرت زدو ِ 

 .این بار بغضی دل خراش رِحً رِ بُ بازی گرفت

 ...گنبرگ- 
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ً ٍاو با حرکت بدن ِ سرو، بی اختیار بُ طرف صدا چرخید  .پشت سرو نشستُ بّد. چش

 !چُ اسً قشنگی- 

ُ ای دست رِ قنبً گذاشتً اگر صداش رِ نيی شنیدو، از کالٌ شاپّیی کُ بُ سر . محظ
 .داشت ِ سر پایینش بی شک پخش زىین ىی شدو

 ِکی این جا نشستُ بّد کُ ىن نفَيیدو؟

ً ٍاو گفت  :سر باال آِرد ِ خیرٌ بُ چش

 !اسيت بُ صّرت ظریفت ىیاد- 

ٌ اش جا خّردو چین ِ چرِک ٍای رِی ...سن ِ سال زیادی داشت...از دیدن چَر
کت ِ شنّار . پیشانیش بُ ِضّح تّ ذِق ىی زد؛ اىا ظاٍر جّان پسند ِ ىرتبی داشت

ً رنگش کُ شه رِی پیراٍن سفیدش اِیز بّد  .خّش دِخت ىشکی با کرِات ٍ

ٌ ی دستش بُ سيت گه ٍا چرخّندو  .نگاًٍ رِ با اشار

 !ىحه خّدتت...گه ٍای زیبایی ٍستن- 

 .مب زدو« مطف داریدی»سرخ شدٌ 

 ناىزدت فرستادٌ؟- 

 .بنُ- 

ُ ی ىطيئنً ًٍ گفتً  .اىیدِارو زیرمبی بُ این بن

ً ٍاش نشست بی اختیار از این خیرگی ِ بی پرِایی مرز بُ انداىً . برق شادي تّ چش
 .افتاد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  987  

ُ ای زدو ِ بُ اطراف سر چرخّندو تا بُ صدرا بگً سفارش بگیرٌ؛ یادو  مبخند دستپاچ
بُ ناچار با دست ٍایی کُ حاال ىی مرزید دست بُ . اِىد برای ناٍار ىرخصشّن کردو

ُ ی کّچکً رِ برداشتً تا خّدو سفارش بگیرو  .جیب رِپّشً بردو ِ دفترچ

 .ىی تّنید سفارشتّن رِ بُ ىن بدید- 

ُ سّز بین دستش زد ٌ اش رِ برداشت ِ با ىکحی بُ صّرتً، پکی بُ سیگار نیي  .نگاٌ خیر

 .دِست دارو...ٍرچی کُ دسترنج خّدت باشُ- 

ٌ و رِ با دزدیدن نگاًٍ پنَان کردو ِ سریع با سر تکان دادنی بُ  ُ ٍای سرخ شد گّن
 .سيت آشپزخّنُ پا تند کردو

ٌ ٍا عادت کردٌ بّدو؛ اىا این یکی با کالٌ شاپّ ِ ...تقریبًا در این ىدت بُ این طّر نگا
ً ٍای سبز بی پرِاش  اصالً چرا باید یکی پیدا بشُ شبیُ اِن مباس بپّشُ؟...چش

ُ جا باید بُ یادش بیفتً...معتنی ٌ ی شکيً . ٍي ُ ی برآىد با احتیاط دست رِی گّم
 .گذاشتً تا کيی از امتَاب درِنیً کً بشُ

ُ ٍا با تعجب دست از خّردن کشیدن ِ بُ حامتً نگاٌ ىی کردن  .بچ

 .مبخندی زدو

 !ٍیچ کس ٍنّز خبر نداشت ىن باردارو؛ حتی ىسیّ

ىی دِنست چی بخّنُ تا حرف دل رِ فریاد . صدای اىیر بعِد کّک کردن سازش بنند شد
 .بزنُ

بُ صدای اىیر کُ از سيت سامن رِح ِ رِانً رِ بُ بازی ىی گرفت گّش . نفسی گرفتً
 .سپردو ِ خّدو رِ ىشغّل نظافت آشپزخّنُ کردو تا ٍرچُ زِدتر بُ عيارت برو
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 .بُ ٍّای تّ ىن، تّ خیاِل خّدو، بی تّ پرسُ زدو»

 .ىنّ برد بُ ٍيان شبی کُ بُ چشای تّ زل ىی زدو

 ىن بُ دنیای تّ با این احساس ناب

 عادت کردو...عادت کردو

 .«بعد از آن شب سرد، ٍر نگاٌ تّ را عبادت کردو

چشً انتظاری ِ تَی شدن از زندگی برای کّرسّی اىیدی چیزی نیست کُ بُ رِزٍای 
ُ ت فکر کنی ِ بُ رِزٍای پیِش رِت اىید داشتُ باشی؛ ىحه خالء دردآِری بّد کُ  گذشت

 .ٍر آن ىنتظر یک ىعجزٌ برای باِرٍات بّدی

 !اىیدی برای رسیدن عشقی بُ تُ باغ

بی خیال سرِکنُ زدن ٍای عنی ِ صدرا، شرِع بُ . پیش بند رِ ىحکً از پشت گرٌ زدو
 .شستن ظرف ٍا کردو ِ زیر مب ٍيراٌ شدو با اىیر

 آٌ کُ نبّدت بُ ىن آتِش جان زد،»

 .سّختً از این عشق کُ تّ را بی ِفا کرد

 ىن شدو آن کس کُ َرِو پی ىستی،

 .«قنب ىرا تّ شکستی

رِزٍای سخت پاییزیً خینی زِد بار سفر بستن ِ ىن رِ تّ رِزٍای ...سُ ىاٌ گذشت
ً ٍاو پر از اىید . خالء زىستان اسیر کردن زندگیً بُ سردی شب ٍای زىستان شد ِ چش

 .بَارانُ
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دِبارٌ رسیدو بُ اِن شب ِ رِزٍایی کُ بُ سختی پشت سر گذاشتً تا رسیدو بُ حال 
 !االنً

ُ چیز ِحشتناک تر از قبه شد بُ ...خینی طّل کشید تا عادت کنً. یک ىاٌ اِل ٍي
ُ و یا نبّد جانً  !تنَایی، بُ بچ

ٌ ی اِن عيارت  این عادت نُ تنَا برای ىن، بنکُ این بار برای تياو اعضای نفرین شد
 .فاجعُ بّد

ُ چیز بُ ًٍ ریختُ ِ ناىنظً شدٌ بّد ٍیچ ِقت فکر نيی کردو تیيّرخانی کُ کً ِ . ٍي
 .بیش حضّر داشت؛ سالىتیش این قدر ىًَ باشُ کُ تّ زندگی ٍيُ خالء ایجاد کنُ

رِزٍای اِل حامً تعریفی نداشت؛ اىا سر ِ گّشی آب ىی دادو تا بی خبر از شرایط 
 .نباشً؛ ِمی باز ًٍ دل ِ دىاغ سابق رِ نداشتً

ُ تياو گذاشت تا کيکً کنُ یکی یکی ظرف ٍا رِ از دستً ىی گرفت ِ . صدرا غذاش رِ نیي
ُ ی نخی خشک ىی کرد بـ . عنی ًٍ با مب ٍای چرب ِ چینی کنارو ایستاد. با پارچ

ُ ای بُ سرش زدو ِ دست ٍای پر کفً رِ بُ صّرتش ىامیدو ُ ش بنند . ـّس صدای قَقَ
 .شد

 .دمً ضعف شد برای طفه خّدو کُ باید پنَانی از ِجّدش مذت ىی بردو

 دل بُ تّ دادو کُ غيً برٍانی،»

 .نشّی تّ ًٍ آن کس کُ بُ درد ِبکشانی

 «کاش کُ شّد کُ باز کُ یُ رِز تّ بیایی ِ بيانی
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ٌ ی ٍرىز، از اِن زیرزىین نيّر  یکی از خبرٍای ىًَ این سُ ىاٌ، آزاد شدن ىَرِ، با اجاز
کُ ىَيترین شرِط ىحّل شدٌ؛ سپردن ِظایف ىن بُ ! ىنتَا با شرط ِ شرِط الزو. بّد

 !اِن بّد

ٍنيا ًٍ اِمین رِز کاریش خّب . ىَرِ بُ حدی خّشحال بّد کُ چشً بستُ قبّل کرد
 .از خجامتش در اِىد ِ حسابی انتقاو ٍرىز رِ ازش گرفتُ بّد

ُ ی نفرتش شدن ِ تا چند رِز از بدن درد کج کج راٌ  حتی بدتر از ىن، ىٍّاش طعي
 .ىی رفت

با این ِجّد ىداو نیش ِ کنایُ بُ ىن ىی زد ِ تياو دِق دمی ٍاش رِ سر ىن خامی 
 .ىی کرد؛ اىا کً کً فَيید این قدر شکستُ شدو کُ جایی برای نیش زبانش ندارو

ُ ای رِ مپش زدو  .صّرت کفی عنی رِ با حّمُ خشک کردو ِ ىحکً بـ ـّس

ٌ ی کف دست ٍاو رِ بُ . صدرا با خندٌ ِ حسرت بُ شیرین زبانی عنی خیرٌ بّد باقی ىاند
حاال ٍر سُ با شّق ِ شادی شرِع بُ . ىٍّاش کشیدو تا از ٍپرِت بیرِن بیاد

ً خّنی با اىیر کردیً ٍ. 

 حال کُ دگر کُ ىرا تّ نخّاٍی»

 تّ بگّ چُ کنً کُ ٍّایت ِبرٍد ِز سرو

 تّ ندانی کُ خّد کُ تياِو ىنی

 «تّ ٍيانی کُ ىن نتّانً از یاد ببرو

ُ بازی ٍاش فقط  در این ىدت ٍنيا زیادی رفتارش عجیب ِ غریب شدٌ بّد؛ دیّان
بیرِن رفتن ٍاش ...ىرتب تّ عيارت ظاٍر ىی شد ِ تّ جيع ىی خندید. ىختص ىَرِ بّد
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ُ ای یک بار بُ ٍر رِز رسیدٌ بّد ِ گاٍی شب ٍا خبری ازش نبّد ِ کسی ًٍ  از ٍفت
 !انگار فقط ىنتظر ىردن تیيّرخان بّد کُ بُ حامت طبیعی برگردٌ. پیگیرش نيی شد

بُ سيت گاز رفتً ِ از بین ظرف ٍای خشک شدٌ، چند بشقاب سفامی رنگی انتخاب 
 .کردو

ً پر گرو ِ اضافُ ىاندٌ بّد ً بادىجان ِ ىرغ شک با ِسّاس . از ناٍاِر اىرِز فقط حنی
 .شرِع بُ پر کردن بشقاب ٍا کردو

 بعد از آن ٍيُ زخً کُ بُ جان ىن افتاد»

 .تّ بُ تسکین دِل یار ِدگر بّدی

 ىن بُ جان بخریدو کُ بيیرىّ اىا

 «دل دادٌ بّدی... برسی بُ کسی کُ بُ آن دل دادٌ بّدی

ُ چیز رِ بُ دست بگیرٌ؛ اىا  ٍرىز بیشتر تّ خّدش بّد، با این کُ سعی ىی کرد افسار ٍي
 !قدرت ِ اختیار تیيّرخان رِ نداشت تا کسی ازش حساب ببرٌ

ُ چیز بُ ًٍ ریختُ بّد انگار این عيارت تازٌ بُ خّدش دیدٌ بّد ىردی نیست تا ...ٍي
 .ازش حفاظت کنُ

. کارٍای کارخّنُ ِ شرکت ٍيُ رِی دِشش بّد. کً آِردن ٍرىز رِ بُ چشً ىی دیدو
اگر ًٍ بّد با ٍیچ کس حرف نيی زد یا ىحه جنازٌ پخِش . کً تّ عيارت پیداش ىی شد

ىَرِ ًٍ از فرصت استفادٌ ىی کرد ِ برای خّدشیرینی بُ اتاقش ىی رفت . تخت ىی شد
ُ رِ ىی شد  .کُ با دادش رِب

 .پّزخند زدو
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 !با ِقاحت تياو اىید بُ بخشش داشت

حتی گاٍی . در این سُ ىاٌ، ٍرىز با تنَا کسی کُ صحبت ِ درِددل ىی کرد ىن بّدو
رِزٍایی ًٍ کُ . شب ٍا ىجبّر ىی شدو خّدو ىنتظرش بيّنً تا شاىش رِ بدو

ٌ چَرٌ جنّتر بًَ خبر ىی داد اىشب ٍرىز بُ عيارت ىیاد تا خّدو رِ برسّنً...نبّدو . ىا
ُ تر ىی شد  .برای ٍيین ٍرىز ٍیچ ِقت ىتّجُ کار کردنً نشد ِ ٍر رِز بیشتر بًَ ِابست

 .خّب کُ خیامً بابت تزیین راحت شد، سینی رِ آىادٌ ىقابه صدرا ٍه دادو

 .خینی ىنتظر ىّند...زِد صدرا- 

 .چشً قربانی گفت ِ ىحه فشنگ سینی بُ بغه بیرِن زد

دست بُ سینُ، تکیُ بُ چَارچّب در، کنجکاِ خیرٌ بُ . بی اختیار پشت سرش رفتً
 .ِاکنش ىرد ىیشً

. سنگینی نگاًٍ رِ حس کرد کُ با آخرین ظرف رِی ىیز سری برای تشکر تکان داد
ٌ ش رِ پشت سر جا ىی ذارو  .بی اختیار با اخيی برىی گردو ِ نگاٌ تیز ِ برند

برای ٍر ىشتری ىی خّند تا پّمی کُ ىسیّ بَش ىی داد . اىیر ٍنّز یک نفس ىی خّند
 .خینی دیر کردٌ بّدو. بُ سيت مباس ٍاو رفتً. حالل باشُ

 آٌ کُ نبّدت بُ ىن آتشی جان زد»

 .سّختً از این عشق کُ تّ را بی ِفا کرد

 ىن شدو آن کس کُ َرِو پی ىستی،

 «قنِب ىرا تّ شکستی
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صبح تا شب تّ اتاقش قرآن . تاج امينّک بیشتر از ٍيُ ضعیف ِ زىین گیر شدٌ بّد
 .ىی خّند تا خبری از تیيّرخان بَش بدن

ٌ ِقت »بعِد یک ىاٌ ِقتی دیدو اِضاع رِحیً رِز بُ رِز بدتر ىیشُ بَش گفتً  کاِر پار
ٌ ی بیرِن رفتن ىی خّاو  .«پیدا کردو ِ اجاز

ً ٍاش پرآب ىی شد ِقتی ىن رِ ىی دید تا یک ساعت گریُ ىی کرد کُ تیيّرخان از . چش
این ِضعیت بیش از پیش اذیتً ىی کرد ِ دِست داشتً دل بکنً . ىن خّشش اِىدٌ

 .عيالً با آزادی ىَرِ کاری اِن جا نداشتً. از اِن عيارت

ُ ی نحس باشُ قبّل کردو؛ ... بُ سختی راضی شد بیرِن کار کنً؛ اىا سرپناًٍ ٍيان الن
ً کً با آشفتُ شدن عيارت، دیگُ شب ٍا . اىا تا یک ىاٌ اِل ِضع بُ این شکه گذشت ک

ٌ چَرٌ خبرو ىی کرد خّدو رِ بُ عيارت  ًٍ برنيی گشتً؛ فقط زىان ٍایی کُ ىا
 .ىی رسّندو

 دل بُ تّ دادو کُ غيً برٍانی»

 .نشّی تّ ًٍ آن کس کُ بُ درد بکشانی

 «کاش کُ شّد کُ باز کُ یُ رِز تّ بیایی ِ بيانی

رِسری ىشکی رنگ کاریً رِ با رِسری رِشن آبی سفیدی عّض کردو ِ پامتّ پّشیدٌ با 
ُ ی ىرتب، بیرِن رفتً  .نگاٌ کنی بُ آشپزخّن

ىرد بدِن این کُ . عنی تّ بغه ىسیّ بُ خّاب رفتُ ِ صدرا ًٍ خبری ازش نبّد
. بیشتر از این نيی تّنستً ىعطه کنً. غذاٍاش رِ تياو کنُ در حال سیگار کشیدن بّد

. رِ بُ اىیر کُ آٍنگش تياو شدٌ بّد خداحافظی بنندی کردو کُ ىرد بُ سيتً چرخید
 .تّجَی نکردو ِ رِ بُ ىسیّ سری تکان دادو
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 .خدا بُ ٍيراٍت دخترو، ٍر خبری شد ىنّ بی اطالع نذار- 

 .حتيا- 

 .بُ ىسیّ گفتُ بّدو ىاٍچَرٌ دیشب بًَ پیاو دادٌ کُ فردا حتيا بُ عيارت بیاو

خبرای خّب شب ...بیا تّ»ىن ًٍ گفتُ بّدو تا عصر خّدو رِ ىی رسّنً کُ جّابً شد 
 «!قرارٌ اتفاق بیّفتُ

ُ ی . ٍرکاری کردو بیشتر از این تّضیح نداد شاید بَترین اتفاق بعد از اِن شب، رابط
ٌ چَرٌ بّد کُ خینی صيیيی شدٌ بّدیً قبِه ترک کردن عيارت بَش گفتُ . ىن ِ ىا

بّدو ٍر خبری از فرزاد شد بُ ىن بگُ؛ ِمی اِن در این ىدت حتی سری بُ ىادر ِ 
ٌ چَرٌ خبرش رِ بُ ىن بدٌ  .خّاٍرش نزدٌ بّد تا ىا

بُ سيت . دل تّ دمً نبّد تا خبرٍای عيارت رِ بفَيً. با اىید زیاد رستّران رِ ترک کردو
 .خیابان راٌ کج کردو

ٌ رٍِا رِ پّشاندٌ بّد  .با احتیاط قدو برىی داشتً تا میز نخّرو. کيی برف سطح پیاد

 .دِبارٌ با ٍرقدو رفتً بُ این سُ ىاٌ گذشتُ

 .پّزخند زدو

یک ىاٌ اِِل قبه از رفتنً از عيارت، شب ٍا تا صبح چشً انتظارش بیدار خّابی 
 .ترس از نااىیدی داشت...چشيً دیگُ ترس از تاریکی نداشت. ىی کشیدو

. استکان چای رِ پر ىی کردو ِ سینی بُ دست بیرِن ىی نشستً تا دِبارٌ کنارو جا بگیرٌ
شرکت یا ٍرجا کُ ...بیيارستان... صبح ٍا پریشان بیرِن ىی زدو تا ردپایی ازش پیدا کنً

ٌ ٍا پراز ترحً ىی شد. با ًٍ دِنفری رفتُ بّدیً  .با ٍر نااىیدی نگا
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گّش تیز . رِزٍای اِل فریبا از فرزادی ىی گفت کُ ىسئّمیتش رِ با ٍرىز تقسیً کردٌ
ُ او ىی ذاشتً تا رسّای عامً نشً از رنگ بُ رنگ . ىی کردو ِ دست رِی قنب نبض گرفت
دل بُ دل »شدنً پی بُ حس درِنیً ىی برد کُ کنار حرف زدناش نصیحت ىی کرد 

 !کُ ىن اعتراف ىی کردو ىرد ىن بّد« برادرش ندو؛ ىرد زندگی نیست

ِ در دل « ىادرش دختری رِ نشّن کردٌ کُ دیر یا زِد عقدش ىی کنُ»نصیحت ىی کرد 
 !فریاد ىی زدو ىن زنش بّدو

بی تاب ٍر بار بُ دٍانش خیرٌ . از نگاٌ ىشتاقً دیگُ حرفی از برادرش جنّی ىن نيی زد
زنانگی رِ با بّدن کنارش حس . ىی شدو تا حرف بزنُ؛ اىا از کنارو بُ راحتی ىی گذشت

ُ و ... برسّنُ (اِج)ىی کردو؛ اىا نبّد کُ کنارش رِح زنانگیً رِ بُ ارج نبّد کُ ببینُ ساق
 .رِ شکستُ

 .با این ِضعیت نيی تّنستً اداىُ بدو

ٌ ی عيارت ِّ ىرد ُ ٍای ىَرِ...ج ٌ ٍای فریبا...نیش ِ کنای ً غر سکّت ...حضّر باجی ِ چش
ُ ی ِیرانً...ٍرىز ٍزاران دمیه بّد کُ بُ دست ِ پای تاج امينّک ...ٍيُ ِ ٍيُ چیز...الن

 .بیفتً تا اجازٌ بدٌ

اىرِز . پاٍاو گزگز ىی کرد، دیگُ جانی در بدن نداشتً. نفسً رِ از ٍّای سرد پر کردو
ُ کنندٌ ِ شنّغی بّد  .خینی رِز خست

ىسیّ . ِقتی تاج امينّک رضایت داد، آفتاب نزدٌ بیرِن ىی زدو تا خّدو آشپزی کنً
ٌ ٍایی کُ داشتً اِن جا رِ از یک رستّران قدیيی بُ یک . اعتراضی نيی کرد با اید

پیشنَاد ىن بّد برای اىیِر نابینا ساز جدید ِ . رستّارن جّان پسند تبدیه کردو
ٍر چند غذاٍای ىتنّع ِ . راحت تری تَیُ کنیً تا کيکی برای جذب ىشتری بشُ

ٌ ی ىن باعخ شد خینی زِد ىشتری جذب کنیً رِشن دل بّدن اىیرکيک . خّشيز
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ُ ش عنی ًٍ، . ىی کرد ىشتری ٍا پّل بیشتری بابت صدا ِ ٍنرش بدن برادر شش سام
 .کيک دست صدرا بّد

بُ تنَایی . از ىّقعی کُ پاو بُ رستّران ىسیّ باز شد، نظً ِ تيیزی چند برابر شدٌ بّد
این فشار کاری باعخ ىی شد کيتر فکر ِ . ىسئّمیت آشپزخّنُ رِ برعَدٌ گرفتُ بّدو

ُ گه ٍای ىرىّز از ٍيان رِز اِل کاری، . خیال کنً ِ از نظر رِحی داغّن تر نشً دست
ٌ ای بُ ناو گنبرگ کَکشان فرستادٌ ىی شد کُ دمیه کيی جان گرفتنً  بدِن ٍیچ فرستند

 .شد

ُ ٍای شب تّ رستّران ىی گذشت  .گاٍی ًٍ پیش عاطفُ...رِزٍاو تا نیي

ىنتظر بّدو بُ اىیدی کُ ىن رِ ىی خّاست ِ دنیا ...خّب یا بد ىی گذشت...ىی گذشت
 .رِ بُ ًٍ ىی ریخت

ىحه . پارسا ِ عاطفُ از این کُ کً بُ عيارت ىی رفتً شک کردٌ بّدن؛ اىا حرفی نيی زدن
ٌ ٍای خّدىّن رِ داشتیً ُ نفر  .ٍيیشُ س

چند باری ًٍ برادرش رِ ىجبّر کردٌ بّد تا آراىً کنُ؛ ...ایال گاٌ ِ بی گاٌ بًَ زنگ ىی زد
ُ قدر خجامت کشیدو از آرازی ...صبر... صبر کنً...از این کُ صبرکنً ِ خدا ىی دِنست چ

 .کُ از راٌ دِر ىردانُ نصیحتً ىی کرد

ُ گه ٍای بی ناو ِ نشان . این ِسط رفتارٍای کاٌِ ىشکّک تر شدٌ بّد خینی پیگیر دست
ُ گه ٍا فرستادٌ ىی شد ِ نيی تّنست ردی از فرستندٌ  بّد؛ اىا ٍر بار از یک ىنطقُ دست

 .بگیرٌ

برعکس پیش بینیش، رفتارٍای آژند عادی بّد ِ تياو صحبت ٍاىّن حّل ِ حّش حامً 
ٌ و ىی گرفت  .بّد یا آب ِ ٍّایی کُ گاٍی خّدو ًٍ خند
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رفت ِ آىد ٍاش بُ عيارت زیاد شدٌ بّد، تقریبا ٍر رِز ٍفتُ آژند رِ تّ عيارت 
 .ىی دیدو

 .نفسً رِ با آٍی بیرِن دادو

. با رفتن ٍیرىند آدو ٍای زیادی رِ پیدا کردو کُ خامصانُ بًَ عشق ِ ىحبت ىی ِرزیدن
ىسیّ کُ ىحه یک پدر حيایتً ىی کرد یا صدرا، اىیر ِ عنی کُ برادرانُ ىحبت ىی کردن؛ 

ىن ...اىا ىن این رِ نيی خّاستً، نيی خّاستً ادىی غیِر اِن بًَ گه بدٌ یا تحسینً کنُ
 .خینی چیزٍا ىی خّاستً کُ گً کردٌ بّدو

سُ ىاٍی کُ ٍر رِزش اعتراف ىی کردو بیاد؛ حتی اگر . سُ ىاٌ بُ ٍيین ىنّال گذشت
 .بازیچُ شدٌ باشً

ُ ٍا ِ حرف ٍای . دمً عادت کردٌ بّد...دمً بی قرار بّد جسً ِ رِحً نیاز بُ بـ ـّس
ُ اش داشت گنبرگی کُ اِن شب ُىرد، اعتراف ىی کرد کاش شبی بّد کُ باز ًٍ . عاشقان

 .کنارو داشتُ باشيش

 .مبخند زدو؛ اىا ىن تنَا نبّدو

 .اِمین حقّقً شد یک عرِسک برای طفنکً کُ عجیب تنَایی ٍاو رِ پر کردٌ بّد

ٍيُ چیز زیادی عجیب . دست رِی شکيً گذاشتً ِ برای اِمین ىاشین دست بنند کردو
 .ِ غيناک بّد

*** 

از شانس قشنگً، چند کّچُ پایین تر ىاشین پنچر کرد ِ ىجبّر شدو پیادٌ سراشیبی رِ 
 .نفس نفس زنان از دیّارٍای عيارت گرفتُ حرکت ىی کردو. باال بیاو

 .درب عيارت نیيُ باز بّد، آٍستُ پا بُ داخه گذاشتً
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ُ رِو مبخند بزنً ٌ ی رِب ُ او نيی ذاشت با مذت بُ ىنظر غرِب ٍای باغ رِ فراىّش . دل پیچ
ُ قدر زیبا ِ رِیایی ىی تّنست باشُ  .کردٌ بّدو کُ چ

چُ ...چُ رِزٍایی رِ پشت سر گذاشتً. اعتراف ىی کردو دمً تنگ این عيارت ًٍ بّد
ُ فنک کشیدٌ...شب ٍایی تُ باغ ِابستُ ...در یک النُ سگ...بین اِن درخت ٍای سرب

ُ قدر پّست کنفت بّدو کُ ٍنّز ًٍ دمتنگ . عاشق شدو ِ شکستً...دل بستً...شدو چ
 .ٍّای این عيارت بّدو

ُ کشی باغ بّدن تياو چراغ ٍای باغ رِشن بّد ِ بّی . تعداد زیادی کارگر ىشغّل ریس
 .نً خاک زیر بینی ىی پیچید

 .حس ٍای خّب زیر پّستً جریان پیدا کرد

ىیکائیه با محن سرخّشی کُ تا بُ حال ازش ندیدٌ بّدو، بنند بنند دستّر ىی داد تا ٍر 
 .چُ سریع تر کار رِ تياو کنن

ً ٍاش گرد شد حتيًا بُ این . ىی دِنستً رنگً پریدٌ. ٍيین کُ بُ سيتً چرخید، چش
 .ىنظّر آشفتُ بُ سيتً پا تند کرد

 خّبی؟ چرا پیش دخترا نیستی؟- 

ُ ی تیيّر خان باعخ ىَربانی ٍيُ شد  .فراىّش کردٌ بّدو بگً سکت

ٌ و رِ پایین فرستادو ِ با مبخند ىحّی گفتً  :آب دٍان خشک شد

 چُ خبرٌ ىکائیه؟ عرِسی داریً؟- 

ُ ای بند اِىد چشً رِی ًٍ فشرد ِ زیر مب بُ . مبخندش با صدای باجی بُ نفس کالف
 .ترکی پرحرص حرفی زد
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 .احتياالً از غرغرٍای باجی ِ دستّرٍاش کالفُ بّد

دستً رِ بُ . باجی آٍستُ با زانٍّای دردىندش بُ سيتيّن قدو برىی داشت
ُ گاًٍ بشُ قبه . نيی تّنستً بیشتر از این سرپا بایستً. نزدیک ترین درخت گرفتً تا تکی

 .از گرفتن خستگیً، صدای باجی بنند شد

 این جا چیکار ىی کنی؟...ىَرِ- 

 .ىقابنً ایستاد تا از زیر بازِو بگیرٌ. بُ زِر مبخندی زدو ِ سالىی دادو

 چرا رنگت زرد شدٌ؟ ىریضی؟- 

از بّی تندی کُ ىی داد عقی بّد کُ . ناخّدآگاٌ دست رِ شکيً گذاشتُ بُ جنّ خً شدو
ُ  ًٍ طاقت نیاِردو. ىی زدو ُ ٍاو رِ ىاساژ ىی داد، خینی سعی . حتی برای یک محظ شان

 .کردو دستش رِ پس بزنً؛ اىا ِل کن نبّد

 .حتيًا غذای ىّندٌ خّردی...چیزی نیست- 

ُ گه پسرش سردمً ىّندٌ. تّ دمً پّزخند زدو  .نيی دِنست دست

کارگرٍا دست از کار کشیدٌ، بُ ىن نگاٌ . بی حال رِی زىین نشستً. دیگُ نا نداشتً
 .ىی کردن

باجی بُ ترکی چیزی بُ ىیکائیه گفت کُ ىیکائیه ًٍ با تذکر بَشّن بُ سيت ىاشینش 
 .پا تند کرد

 .بُ زِر از زیر بازِو گرفت تا بنند بشً

 .باید بریً دکتر تا شبيّن رِ زٍر نکردی...پاشّ دخترو- 
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بدِن ىخامفتی بُ طرف . خّدو ًٍ نگران شدٌ بّدو، چند رِزی ِضعیتً ٍيین بّد
ً تر از بی آبرِییً بُ نظرو . ىاشین حرکت کردو ُ او ىَ در اِن محظُ ترس از سالىتی بچ

 .رسید

*** 

از عالیيی کُ داشتً آزىایش ...نزدیک ترین بیيارستان شد کنینیک تخصصی پزشکان
این آزىایش اِن ًٍ پیش باجی استرسً رِ زیاد کردٌ بّد ِ . خّن یک ساعتی دادو
 .حامت تَّعً رِ بیشتر

با ٍر عقی کُ ىی زدو دمً سینی ىحکيی بُ ٍیرىند ىی خّاست کُ ىن رِ در این شرایط 
 .قرار دادٌ بّد

یک ىاٌ دیگُ جنسیت بچُ ىشخص ىی شد ِ ىن نيی تّنستً بیشتر از این ِجّدش رِ 
ُ چیز رِ بگً. ىخفی کنً ِ پای قّمً بيّنً با . شاید بَترین فرصت بّد تا بُ باجی ٍي

 .این فکر کيی از استرسً کاستُ شد ِ راحت تر یک ساعت رِ گذرِندو

*** 

ٌ ی دمنشینش ىی اِىد  ُ جا کرد ِ با مبخندی کُ بُ چَر ُ ی آزىایش رِ تّ دستش جاب برگ
 :گفت

 .این عالئً ىربّط بُ بارداریتُ...ىبارکُ عزیزو- 

... - 

 .ِاسُ ضعفت دارِ ىی نّیسً تا بعدًا پیش ىتخصص بری- 

ُ جا کردو  .مب گزیدٌ، خّدو رِ خینی ىضطرب سِر جاو جاب
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 !چی؟- 

ٌ ی باجی بّد کُ صندمی کنارو نشستُ بّد  .صدای بَت زد

 .خانً دکتر حتيًا اشتباٍی شدٌ- 

ٌ ی بنندی سرداد ِ چادرش رِ رِی سرش ىرتب کرد  .گیج خند

 .این اصالً ازدِاج نکردٌ- ...

 !این؟ از دخترش شدو این

بُ این فکر کردو کی ىی تّنست ىن رِ از حق قانّنی خّدو ىنع کنُ کُ با قاطعیت از 
ُ قدر تُ اِن باغ بُ ىن سر . ازدِاج ىن صحبت ىی کرد ِ بًَ بی احتراىی ىی کرد ىگر چ

ُ و ىی کرد تا حرفی بزنً ٌ  حّام ً غر  .ىی زد کُ االن ىدعی بّد ِ چش

با . خّدکار بین انگشت ٍای دکتر خشک شد ِ با ابرٍِای باال رفتُ نگاٍيّن ىی کرد
 :مبخنِد تيسخرآىیزی رِ بُ باجی گفت

 ...اىا- 

 :نذاشتً اداىُ بدٌ، ىحکً ِ جدی با صدای رسا گفتً

 .ىن باردارو...اشتباٌ نشدٌ- 

 .باجی ىتحیر بُ طرفً چرخید

 ...کارت این بّ...ٍیچ ىعنّو ٍست چی ىیگی؟- 

 :رِ بُ دکتر گفتً

 .سرو ىداو گیج ىیرٌ ِ حامت تَّع دارو...چند رِزی ىیه بُ غذا ندارو- 
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 :دکتر مبخنِد اِمیُ رِ نداشت؛ اىا با خّش رِیی گفت

ُ ت تقّیتی ىی نّیسً، برای پیگیری باید پیش ...از کً خّنی ِ ضعیفی ًٍ ىیشُ-  ِاس
 .دکتر زنان بری

 .مبخنِد ىحّی زد ِ دِ دقیقُ بعد نسخُ رِ بُ طرفً گرفت

ىعطه نکردو ِ با تشکر کّتاٍی از . باجی با کشیدن چادر رِی سرش بُ سرعت بیرِن زد
ُ ش رِ داشت از اتاق خارج شدو  .دکتر کُ ٍنّز نگاٌ بدبینان

تا جایی کُ یادو بّد باجی از پا درد شکایت ىی کرد؛ اىا ىحه . تندتر از ىن حرکت ىی کرد
این کُ جنایت ىن بُ قدری زیاد بّد کُ راٌ رفتن کنار ىن حکً پرگناٍی ىی آِرد ِ جَنً 

 .خدا رِ حالمش ىی کرد

یک قدو نزدیک بّدو کُ با گاز پرسرعت ىاشین سِر . بی تّجُ بُ ىن سّار ىاشین شد
 .جاو خشک شدو

 .ىعنّو نبّد بُ ىیکائیه چی گفت کُ بُ این سرعت رفت

ً دار شد ُ ٍاو ن  .گّن

ُ طّر برگردو  .بی انصاف حتی نگفت بدِن کیف چ

با . با آٍی بُ سيت ایستگاٌ حرکت کردو. پّل تُ جیبً فقط کفاف اتّبّس رِ ىی داد
این ِاکنشی کُ داشت ىی دِنستً بُ عيارت برو دعّای ِحشتناکی رِ پیش رِ دارو؛ 

اىا از ٍیچ چیزی ابا نداشتً، ىن گـ ـناٌ نکردٌ بّدو ِ تا آخرش ًٍ پای کارو 
اجازٌ نيی دادو باجی یا فریبا بًَ . اِن کسی کُ گّل خّرد ىن بّدو. ىی ایستادو

ُ چیز ىشخص ىی شد. بی احتراىی کنن  .باید ٍيین اىشب ٍي

*** 
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ٌ ٍای باغ ىی کشیدو ٌ و رِ رِی سنگ ریز ٍّا تاریک ِ سردتر شدٌ . پاٍای خستُ ِ یخ زد
ُ ٍاو سنگینی ىی کرد. بّد  .خستگِی این چند رِز بُ یک بارٌ بُ رِی شان

ُ قدر قّی. از این باری کُ رِ دمً غيباد شدٌ بّد...از تنَایی...دیگُ بریدٌ بّدو ٍر ...ٍر چ
ُ قدر بی تفاِت  .طاقتً طاق شدٌ بّد...ىن ًٍ آدو بّدو...چ

ُ ٍای تاریک عيارت رِ یک نفس باال ىی اِىدو؛ ِقتی غریب  ِقتی با ترس ِ مرز کّچ
بیشتر دمً ...ِسط خیابان تنَاو گذاشتن یا ِقتی کسی رِ نداشتً زنگ بزنً سراغً بیاد

ُ ٍای . بیشتر زخً خّردو از این تنَایی کُ رِز بُ رِز بیشتر ىی شد...شکست ِقتی ىین
سرد اتّبّس رِ بین اِن ٍيُ جيعیت گرفتً، فَيیدو ٍیچ کس رِ تّ زندگیً نداشتً 

 .تا ٍيدو این رِزٍاو بشُ

قدو برىی داشتً . زیر دمً ىی سّخت...اشک ىی ریختً از سرىا؛ از درد...نفسً بریدٌ بّدٌ
 .دست ٍاو بی حس ِ قرىز شدٌ بّد از سرىا. تا غيً رِ فریاد بزنً

ٍيُ رٍگذرٍایی بّدن کُ یادآِر ...ٍیچ کس نبّد بُ ىن خيیدٌ دل بی قضاِت نگاٌ کنُ
ُ قدر نیاز داشتً تا یک بار دیگُ باشُ! ىی شدن راٍیُ کُ ىی گذرٌ تا ...آخ کُ خدا گّاٍُ چ

 یک بار دیگُ از تُ دل صداو کنُ؛ چرا بُ فکر خّدو نیستً؟

سرىای دمً رِ . سرىا کرخت ِ بی حسً کردٌ بّد. پامتّی نازکً کفاف سرىا رِ نيی داد
 چی کار ىی کردو؟

ُ و یا پاٍای . حدس ٍایی ىی زدو. سرتاسر باغ رِشن ِ چراغّنی بّد ٍرچند بدن کّفت
ٌ و نيی ذاشت بیشتر از این خّشحامی کنً یا با ٍّای دمً خّش خیامی کنً  .ِرو کرد

ٌ ای خّدو رِ ىَيان  دِست داشتً کناِر بخاری با حرارت زیاد بنشینً ِ قَّ
 .سرخّش بّدو حسابی...کنً
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دیگُ . نزدیک درب عيارت کُ شدو بّی پّست گّسفند ِ خّن حامً رِ زیر ِ رِ کرد
 .تّان عق زدن نداشتً کُ فکً درد ىی کرد از بس بُ زِر کش اِىدن

ُ ٍا گذشتً . جنّی بینیً رِ با دست ىحکً گرفتً ِ با قدو ٍای تند شدٌ از رِی خّناب
ُ تر ىی کنُ  .کيی نزدیک تر بّی اسپند دمً رِ نرو تر ِ نفسً رِ گرفت

ٌ ی اِمین رِز . صدای زنگ باال درب باعخ ىیشُ دمً ٍری بریزٌ این صدا ٍيیشُ خاطر
اِن رِز ترس ِ دمَرٌ داشتً؛ اىا . انگار یک قرن گذشتُ بّد. رِ براو زندٌ ىی کرد

 !مطفًا خدا...بی تفاِت بّدو ِ سرد؛ فقط کيی خّاب تا ابد نیاز داشتً...حاال

ُ ی سامن اصنی سراسر . حال ِ ٍّای عيارت ىينّء از آراىش بّد مّسترٍای چندشعن
نفس . بّی بَار، بّی زندگی ىی داد...رِشن ِ بّی اسپند ِ عّد ٍنّز ًٍ حس ىی شد

ُ جا برق ىی زد از تيیزی ِ سر زندگی؛ برعکس رِزٍای ...عيیقی کشیدو از تُ دل ٍي
ٌ ی گذشتُ  .ىرد

ُ ای کز کرد گرىای دل انگیز عيارت خّن ىنجيد . قنب بی تابً عجیب آراو ِ ساکت گّش
 .زیر پّستً رِ بُ جریان انداخت

 .بی خیال دنیای اطراف...چشً بستُ ِسط سامن ایستادٌ دو ِ بازدىی ىی گرفتً

 !خانً اِىدن- 

در عرض چند جانیُ، از این صدای جیغ ىانند کُ گند زد بُ کرختی ِ حس ِ حامً، 
ُ چیز بُ ًٍ خّرد  .سرجاو پریدو ِ از ترس دست رِی قنبً گذاشتً. ٍي

ُ رِو با فاصنُ زیاد ایستادٌ بّد. بُ سيت صدا چشً باز کردو اخً . رِیا بّد کُ طنبکار رِب
ٌ چَرٌ ِ فریبا ًٍ با فریادش از زیر پنُ سر . داشت ُ ای نگذشت کُ پشت بندش ىا جانی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1005  

ٌ و بُ . ٍيگی مباس فرو رسيی پّشیدٌ بّدن. رسیدن ً ٍاشّن بین شکً ِ چَر چش
 .چرخش دراِىد

انگار با این کار ىی خّاستً . ناخّاستُ قدىی عقب برداشتً ِ دست رِی شکيً گذاشتً
 .از زیر عینک بدبینی در اىان باشً

ٌ ٍا چیزی جز دٍن مقی باجی برداشت نيی شد ٌ و بُ گزگز . از این نگا ُ ٍای یخ زد گّن
ٌ ی ِحشتناکی بُ جانً افتاد. کارو سخت تر شد. افتادٌ، سرخ شد  .بُ یک بارٌ دمشّر

ُ ی آشکاری گفت  :رِیا حق بُ جانب تر از بقیُ با کنای

 .خّب جاپاتّ باز کردی...رِزی کُ اِىدی بَت نيی خّرد این کارٌ باشی- 

ٌ چَرٌ دادو کُ با ترس یا شّک عجیبی نگاًٍ ىی کرد! جاپاىّ  .نگاٌ گنگً رِ بُ ىا

 :اخً کرد؛ تند ِ تیزتر از رِیا قدىی بُ جنّ گذاشتُ، دست بُ کير گفت. نّبت فریبا شد

ُ ای؟-  ُ ش ىرد حاال تّ ازش حاىن  خّشحامی کُ بچ

ٌ ی داغ ...ىتّجُ ىنظّرشّن نيی شدو. ابرِیی باال انداختً ىن فقط نیاز شدیدی بُ قَّ
بعد ىغز ىنجيدو شرِع ...با پتّی ضخیيی داشتً تا از این کرختی ِ سرىا خالص بشً

 .بُ فعامیت ىی کرد

ُ شّن بُ ًٍ خّرد آِار زندگیش شدی؟ دیدی ...خینی ِقیحی ىَرِ: فریبا دیدی رابط
 برادر ىن نُ یکی دیگُ؟

 با شب بیداریات جّاب داد؟: رِیا

بدِن . دِزاریً زیادی  ًٍ کج نبّد کُ نفَيً از چی حرف ىی زدن ِ از کجا ىی سّختن
 .ىجامی ىی بریدن ِ قضاِت ىی کردن
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حتی دمً نیّىد برای تياو سختی ٍایی کُ در این ىدت در کنار ٍرىز کشیدو پّزخند 
ُ زنکی ...ٍرىز بیشتر از این ٍا برای ىن ارزش داشت. بزنً بیشتر از تّجیُ حرف ٍای خام

ُ فکر؛ اىا ىزد سکّتً شد؛ تَيت  .شد حّامُ دادنً بُ رِح بی خبرش...یک عدٌ کّت

طّری حرف ىی زدن کُ انگار . نیازی بُ تّضیح نيی دیدو؛ ِمی از رفتارشّن عصبی شدو
 !خّبُ ىی دیدن فقط با ىن آراو ىی شد. تا دیرِز ىن ىحه چسب بُ ٍرىز چسبیدٌ بّدو

ُ ی مبً گفتً  :بی رِح با پّزخندی گّش

 ...ىن ِارد زندگی کسی نشدو- 

 .چشيی بُ طرف رِیا چرخّندو

 !اِنی کُ فَيید زنشّ نيی خّاد ىحه الشخّر بَش چسبید ىن نبّدو، تّ بّدی- 

ٌ چَرٌ شستش رِ بُ ىعنی تشکر باال آِرد. صّرتش از عصبانیت سرخ شد ِ با خندٌ ...ىا
 .مب زد« دارىت»

 .بُ رِیا گفت کُ تا ىغز استخّانً سّخت« ِمش کنی»فریبا با سخاِتيندی 

ُ قدر ىی تّنست رنگ عّض کنُ؟  یک آدو چ

ٌ ای آب ِ غذا با محن جدی ِ  ٍيین طّر کُ قدو برىی داشتً بُ سيت آشپزخّنُ برای ذر
 :اخطاری رِ بُ ٍرسُ گفتً

ُ ی ٍر کی کُ باشُ بُ شياٍا ٍیچ ربطی ندارٌ-   ...این بچ

ُ راٌ آشپزخّنُ بّدو کُ باجی از در بیرِن اِىد نگاٍش بًَ گرٌ خّرد . در ٍيین حین نیي
ً ٍاش شعنُ زد ٍنّز رفتاری کُ چند ساعت . کُ بُ یک بارٌ آتش خشً ِ نفرت تّ چش

با اعصابی داغّن ِ ...ىات سرجاو ایستادو. پیش باٍاو داشت رِ فراىّش نکردٌ بّدو
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ُ ای کُ ازش بُ دل گرفتُ بّدو ٌ و زیادی بَش سنگین تياو شد. کین با . این نگاٌ خیر
کّمی بازی کُ اىرِز بُ سرش زدٌ بّد، با حرصی کُ از تُ گنّش ىشخص بّد، بُ سيتً 

ُ ای بازِو بین ...سرعتش کً بّد. پا تند کرد درد پا داشت؛ اىا ٍرچُ بّد بُ جانی
ُ ٍاش قفه شد  .صدا بنند کردٌ ىن رِ بُ زِر ىی کشید. پنج

ِضعشّ ...خدا ازت نگذرٌ، چُ جّری دمت اِىد بُ دِستت خــ ـیانـت کنی؟- 
ُ شّ ندیدی؟...ندیدی؟  ىردن بچ

... - 

 نيک بُ حرِو کً کيکت کرد؟...خدا از زنایی ىحه تّ نگذرٌ- 

رِی نّک پا خّدو رِ نگُ داشتً؛ اىا زِرش ...ىحکً ىی کشیدو تا از سامن بیرِنً کنُ
 .دست ٍای بی حس ِ سردو رِ دِر ىچ دستش گرفتً. بیشتر از ىن نفس بریدٌ بّد

 .ِمً کن...ٍق زدو

شاید تياو این ترِر کردنً بُ دِ دقیقُ نرسیدٌ بّد کُ فرصت ٍیچ حرفی رِ بًَ 
این گرفتگی نفس زىانی شدت گرفت کُ ٍنيا ِ تاج امينّک از صدای سر ِ . نيی دادن

 .صدای ىا بُ سامن اِىدن

دِست داشتً جیغ بکشً؛ اىا بُ خّبی ىی دِنستً ىن ًٍ اگر کنترمً رِ از دست بدو 
 .بد دٍاِن بی چاک ِ بستً باز ىیشُ

ٌ ی گالِیز شدن باجی با ىن بّد  .تاج امينّک ىتحیر، خیر

 .چرا ىی خّای بیرِنش کنی...ِمش کن باجی- 
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اگر خّدو رِ نگُ نيی داشتً پخش . دستً رِ با ضرب ِل کرد. جیغ باجی بیشتر شد
انگار تازٌ کسی رِ برای خامی کردن خّدش پیدا کردٌ بّد کُ یک نفس . زىین ىی شدو

 :گفت

ٌ ی خّدو ىی خّاو یُ ٍـ ـرزٌ رِ بیرِن کنً-  نيی خّاو این جا ...خانً ىن با اجاز
نياز ىی خّنیً، نيی خّاو ٍر نجسی کنارو کار ...ىا تّ این خّنُ قرآن ىی خّنیً...باشُ
 .کنُ

ً ٍای قرىز شدٌ، نگاًٍ آزردٌ بین ٍنيا ِ  با دست ىخامف بازِو رِ ىاساژ دادو ِ با چش
 .بیشتر از ٍيیشُ بُ خّدشّن رسیدٌ بّدن. تاج امينّک بُ چرخش دراِىد

 .ٍنيا با صدای بً ِخش دار، عصبی داد کشید

 .بگّ چی شدٌ تا ٍردِتّنّ بیرِن نکردو- 

ٍنّز ًٍ ٍيُ ازش ...نگاٌ ِ فریاد ٍنيا ِحشتناک بّد. باجی بُ یک بارٌ ساکت شد
 .حساب ىی بردن

دل دردو بیشتر شد؛ یعنی . نفس نفس ىی زدو. از خجامت بُ دیّار پشت سرو تکیُ زدو
چرا در ىّرد خصّصی ترین قسيت زندگیً حرف ىی زدن؟ چرا ...ِضعیتً رِ نيی دیدن؟

ُ ی . باید بُ این آدو ٍا تّضیح ىی دادو؟ بدتر مج کردو تا سکّت کنً تا بشنّو فقط تشن
یک قطرٌ آب بّدو؛ ىحه ىاٍی مب ٍاو رِ باز ِ بستُ ىی کردو تا حرف بزنً تا نفسی 

 .بگیرو

 چرا فکر ىی کردو این قدر شجاع ٍستً تا بُ ٍيُ بگً؟ اصالً حرفً رِ باِر ىی کردن؟

 .ىن ىی خّاو با باجی تنَا صحبت کنً- 

 .بدِن ٍیچ فکری...این رِ بُ زِر با صدای ضعیفی گفتً
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گيان ىی کرد نيی خّاو تاج امينّک . باجی امتياس نگاًٍ رِ گذاشت پای الپّشّنی کارو
 .چیزی بفَيُ

 .ٍيُ ىتحیر نگاٍشّن بُ سيت باجی چرخید

ٌ ی پنَانی  ُ ِار با شکّ باجی کُ در صبّری زبانزد بّد، با صّرت قرىز نیشخندی زد ِ نام
 :رِ بُ تاج امينّک گفت

فریبا ىی گفت ...دختِر بی پدر ِ ىادر بَتر از این نيیشُ. دیگُ بُ کی ىیشُ اعتياد کرد- 
 .ىی گفت ًٍ پی فرزادٌ، ًٍ ِِر دِل ٍرىز...سرِگّشش زیادی ىی جنبُ

ٌ و رِ بُ طرف فریبا کشیدو؛ با مب گزیدنی . زبانً بند اِىد. قنبً فشردٌ شد نگاٌ رنجید
فکر ىی کردن بعِد اغفال . پس نگران پسرش بّد کُ این قدر بال بال ىی زد. سر خً کرد
 ...ٍرىز نّبت

 .ِای بُ رِزی کُ این زن ىی فَيید. دمً عزا گرفتُ زار زد

اگر قنبً سرشار از ىحبت بّد، دل بُ ىحبت ٍای ...حق داشت، ىن اگر ىادری داشتً
 .پسرش نيی دادو

 .تاج امينّک عصبی عصاش رِ بُ زىین کّبید

 .نيی خّاو با این حامش این دخترِ ببینُ...بگّ باجی، االن تیيّر بیدار ىیشُ- 

بی اختیار ...تیيّرخان برگشتُ. پس حدسً درست بّد...قنبً عین گنجشک نبض گرفت
ُ ی مبً نقش بست مبخندو از . مبخند غیرکنترمی کُ ٍیچ درک درستی ازش نداشتً گّش

ُ پاو خندید ِ بقیُ نگاٍشّن بدبینانُ ِ خشيگین تر . دید ٍیچ کس پنَان نياند ٍنيا پاب
 .شد
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سر پایین یک قدو کشیدٌ . باجی با ضرب آستین پامتّو رِ گرفت تا قدىی بُ جنّ بردارو
 .آستینً رِ تکان داد. شدو

ً دردش شدٌ چیزی بَش ...چند رِزی ىیشُ جیک تّ جیک ٍرىزخان شدٌ بّد-  گفتً ٍ
 ...نگً

 .نفسی گرفت

 .عق ىی زنُ...رنگ ِ رِش زردٌ...اىرِز دیدو خانً حامش بدٌ - 

 .با حرص...دستً رِ بیشتر کشید

 .نگّ خانً ِیار داشتُ- 

 .صداش باالتر رفت

ُ ست-   .از شٍّر دِستش... حاىن

. دستً بین دستش شرِع بُ مرزیدن کرد. طّری فریاد کشید کُ نفسً از مرز رفت
ُ ی پنکً پرید ُ ای ًٍ تجربُ کردٌ . گّش ىن تياو اِن شب بیداری ٍا رِ با کس دیگ

 .بّدو

ً ٍای تاج امينّک پربَت سریع بُ سيتً چرخید آب شدنً حتيی بّد، خّدو رِ . چش
 .جيع کردو

ُ ی کیُ؟-   !نگّ کُ از ٍرىزٌ...این بچ

 .ُىردو... سرخ شدو...مب گزیدو...چی داشتً ىی گفتً...ِای بر ىن
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ُ چیز خبر . ٍنيا ابرِیی باال انداختُ، با تعجب نگاًٍ ىی کرد شاید اِن بَتر از ٍيُ از ٍي
ُ ای  داشت؛ اىا حرف ىن حجت بّد یا ٍنيا؟ اصال چُ حرفی داشتً ِقتی نُ شناسناى

 بّد نُ فرزادی؟

 .صداش ناخّاستُ بنند ِ ىرتعش شد. تاج امينّک کيی فاصنُ گرفت

باید ىی فَيیدو رِز اِمی کُ ِاسُ کَکشان غش ِ ضعف ىی کردی چُ جّنّری - 
 !ٍستی

ُ ایً حاصه شد، مب زدنً با مب ٍای  در اِن محظُ تنَا چیزی کُ از شّک یکدفع
ٌ و بّد . سرىا خّردگی ًٍ حتيًا قّزباالقّز ىصیبت ٍاو ىی شد. گنّو ىی سّخت. خشکید

 .اخً تاج امينّک ِحشتناک بّد

 .ىن ازدِاج کردو- 

ٍيین جينُ برای طغیان ِ از کاسُ . ٍيین یک جينُ نفسً رِ قطع ِ ِصه کرد...ٍيین
ً ٍا کافی بّد ُ ای سکّت نفس گیری کُ انگشت ٍای اتَاو زِو ىن ... دراِىدن چش محظ

 .بّد تّ سامن پیچید

 :تاج امينّک با ٍيان حرص ِ عصبانیت عصا بر زىین کّبیدٌ گفت

 !تّ ازدِاج کردٌ بّدی کُ برای تیيّر دمبری ىی کردی؟- 

ىن ٍیچ ِقت اٍه . از چی حرف ىی زد؟ سرو گیج شد؛ اىا با تياو تّانً پّزخند زدو
چرا باید چنین حرفی بُ ىن بزنُ؟ ٍيُ ىحق ...اِن ًٍ برای تیيّرخان...دمبری نبّدو

 !شدٌ بّدن

انگار ىی خّاست این نيایش ٍر چُ . گفت« تاج امينّکی»ٍنيا بی تفاِت ِ خّنسرد 
 .زِدتر تياو بشُ تا بُ خّاب شبانگاٍیش برسُ
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 .این بار فریبا ِ رِیا بّدن کُ بُ حيایت از باجی زبان باز کردن

ىداو سراغ ...این ىدت خینی سعی داشت بُ ٍيُ نزدیک بشُ؛ ِمی ىن نذاشتً: فریبا
 .برادرو رِ ىی گرفت

 .باجی حرصی آٍی کشید

 ...چند باری  ًٍ خّاست ىا رِ ىحه خّدش کنُ؛ اىا: رِیا

ٌ چَرٌ بُ حيایت از ىن دراِىد  .ىا

گالی رز سر راٍش ...تا چند رِز پیش کُ آرزِت گّشُ چشيی از ٍرىزخان بّد- 
 !ىَرِ گّمت زدٌ بّد...ىی ذاشتی تا یُ شبً شدٌ کنارش باشی

 :رِ بُ فریبا اداىُ داد

تّ نبّدی ىی گفتی کاری بکنیً فرزاد ىَرِ رِ نبینُ ىبادا عاشقش بشُ، این ىدت - 
 حاال شد بدکارٌ؟...چندبار ِادارىّن کردی بَش درِغ بگیً

 .باجی تشر زد

خدا رِ شکر اِن قدر ىتدین ٍست تا بُ اىحال ...دٍنتّ ببند، بُ پسِر ىن چیکار داری- 
 .این نگاٌ نکنُ

ُ ش مبخنِد تنخً پررنگ تر ىی شد چُ . خّدو رِ بُ زِر سرپا نگُ ىی داشتً. با ٍر کني
 .ىن اینی بّدو کُ ترِرو ىی کردن... حيایتی داشتً بُ جز درستی حرف ٍاشّن

با چُ رِیی از اِن شب ٍایی ىی گفتً کُ تّ سگ مرزٍاو گرىای حضّر کسی رِ داشتً 
 .حياقت کردو...کُ ازو پنَانش ىی کردن؟ با چُ رِیی ىی گفتً
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شاید ِاقعا ًىن زیر پای ٍیرىند نشستُ بّدو کُ ترکً ...چی داشتً بگً؟...چی ىی گفتً؟
 .کرد

ُ شّن برای ىتقاعد کردن تاج امينّک باال گرفتُ بّد ٍنيا با ریزبینی . جیغ جیغ ٍي
ُ ای پا رِ پا انداختُ، نشست تا شاٍد ذمتً باشُ  .گّش

 .چُ خبرٌ این جا؟ نيی فَيید ىریض خّابیدٌ- 

. بی حال ِ شکست خّردٌ بُ زانّ افتادو. این بار از خجامت کيرو خً شد. نفسً بند اِىد
 .دِست داشتً زىین دٍان باز ىی کرد تا ىن رِ ببنعُ

اىشب بُ عشق تیيّرخان زِد . از بیرِن اِىدٌ بّد. پشتً بَش بّد،دیدی بَش نداشتً
 ...شاید ًٍ...برگشتُ بّد

 .باجی بُ سيتش چرخید ِ بدِن ىکحی با محن ناخّشایندی دٍان باز کرد

 یُ تکیُ جّاٍرِ بُ این پاپتی ترجیح دادی؟...دستت درد نکنُ ىادر- 

ٌ ش چُ شکنی شدٌ ابرٍِای بّرش باال پریدن؛ با مبخنِد . ندیدٌ ىی دِنستً حامت چَر
ُ ای سِرًٍ کنُ ِ باجی رِ دست بندازٌ ً ٍاش برق ىی زدن تا جين  .کجی چش

 جّاٍرو کجاست؟ از بین این سُ تا باید انتخاب کنً؟- 

ُ ای سکّت ىزخرفی بینيّن برقرار شد  .محظ

 .ىن باید بُ ٍرىز تّضیح ىی دادو...دستً رِ ىشت کردو

 .از بازِو گرفت تا بنند بشً. در کيال تعجب، تاج امينّک خّنسرد بُ سيتً اِىد

 .نيی خّاو تیيّر ببیندش... از اِمً اِىدنش اشتباٌ بّد...ٍرىز اینّ از این جا ببر- 
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ً ٍاو تار ىی دید چرخیدو بُ پشت سر ِ دیدن . ِای بر ىن...ٍق ٍقً رِ خفُ کردو. چش
ً ٍاو رِ ىی بندو ِ با . کاش ىی ىردو. ٍرىز سخت ترین حقارت دنیا بّد ناخّدآگاٌ چش

 .فشاری بُ طرفش ىی چرخً

 !ىَرِ: ٍرىز

 .ُىردو برای بَت صداش کُ باز ًٍ بُ نرىی صداو ىی کرد تا نگاٍش کنً

ُ ست ىیگُ از تّئُ-   !ٍيُ دِست دارن پدرت کنن...ىعنّو نیست از کی حاىن

ُ ٍا رِ ىی گفت  .تاج امينّک با بی رحيی کني

 .تياو حّاسً رِ بَش دادو...حرفی نيی زد...صدای ٍرىز قطع شد

 .کشتً ٍرچُ اعتيادی کُ داشت...حامش رِ ىی فَيیدو

 !ىَرِ- 

 .پنک ٍاو رِ ىحکً بُ ًٍ فشار دادو ِ با تردید باز کردو. این بار نتّنستً تحيه کنً

ىردىک ٍای آبی رنگش . الل شدٌ بّدو ِ فقط ىی تّنستً با نگاٌ خّدو رِ تبرئُ کنً
 .مب ٍاش نیيُ باز شدن. ناباِرانُ صّرتً رِ ىی کاِید

ُ ی چشيً چکید ُ ای مب زدو. اشکی از گّش  .سرو رِ بُ چپ ِ راست تکان دادو ِ ن

ً ٍای نيناکً نگاٌ کرد ِ بعد دستی بُ صّرتش کشیدٌ با صدای گرفتُ  ُ ای بُ چش محظ
 :ِ خش دار گفت

ُ و این کارِ بکنید-   .بَتّن اجازٌ نيیدو با ىادر بچ

 .قبه از این کُ بفَيً چی گفت باجی تّ گّشش زد ِ تاج امينّک بَت زدٌ ٍرىزی گفت
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 :بدِن این کُ بُ رِی خّدش بیارٌ، رِ بُ باجی پرخاشگرانُ اداىُ داد

رنگّ رِشّ ندیدی؟ تّ ...نيی بینی دارٌ از ترس ىی مرزٌ؟...ِضعیتشّ نيی بینی؟- 
 ىسنيّنی؟

 .چی داشت ىی گفت؟ باجی رنگش پرید. مب ٍاو خّد بُ خّد از ًٍ باز شد

 .نيی خّاو یُ ٍـ ـرزٌ رِ بچسبّنی بُ این خانّادٌ...ىن باید با تّ حرف بزنً: تاج امينّک

با چند گاو بنند خّدش رِ بُ ...ٍيین طّر کُ سری بُ تایید تکان ىی داد ِ دستی در ٍّا
 .ىن رسّند ِ از کيرو گرفت تا بَش تکیُ بزنً

ُ ىُ-   .ىاٌ دیگُ ىیریً از این جا...زیادو این جا نيی ىّنیً...فعالً کُ ىادر بچ

 .مبخندی بُ رِو زد

ٌ و کيی قّت گرفت درِغ چرا، دیگُ ترس از رسّایی بین این جيعیت . پاٍای سست شد
ُ گاٌ . نداشتً نُ کُ از حيایت ِ بُ گردن گرفتنش خّشحال بشً؛ احساس کردو یک تکی

ُ ش طّری نگاًٍ کرد کُ بی صدا فریاد ىی زد ىن . ىحکً پیدا کردو این بار با اتياو جين
 .بَت اعتياد دارو

ُ ی پدرت ٍيین بّد؟-   پس از اِمً نقش

این صدای شّک زدٌ ِ غيگین چیزی بّد کُ نگاٌ ٍيُ رِ از ىن ِ ٍرىز کند ِ بُ سيتش 
ُ ای . چرخّند با پیراٍن نخی سفید کُ ىخصّص خدىتکارٍا بّد، با ىٍّای ژِمیدٌ گّش

ً ٍاش اشکی بّد. ایستادٌ بّد نيی دِنً از ِکی اِن جا ایستادٌ بّد؛ اىا نگاٍش . چش
ً ٍای ٍرىز ِ دست دِر کيرو رنجیدٌ چرخید  .بین چش

 :با نگاٌ ترسناکی خیرٌ بُ ىن گفت
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ُ چیز بشی؟-  ُ ی ىنّ کشتی تا خّدت ِارث ٍي  بچ

ً تر شد  .بی اختیار بدنً ىنقبض شد؛ دست ٍای ٍرىز ىحک

ً ٍاش برق خشيگینی زد ِ  ُ شّیی»ٍرىز چش  .گفت« خف

ً ٍاش از حدقُ بیرِن زدٌ جیغ کشید  .اىا ىَرِ چش

ُ ی ىنّ تیکُ تیکُ کردی کُ بُ این برسی؟-   بُ اسً کَکشان بچ

ٌ ی عصبی ٍرىز بنند شد ُ ی چشً . کالفُ پّفی کرد. صدای تک خند « آرِو باشی»از گّش
 .فَيید ىی مرزو. گفت

 ىی دِنی این کیُ؟- 

 .گفت« ٍرىزی»ٍرىز خّاست دٍان باز کنُ کُ تاج امينّک اخطاری 

 .مب زدو« خّاٍش ىی کنيی»بُ امتياس افتادو ِ با صدای گرفتُ ِ آراىی 

 .اصالً تّقع چنین چیزی رِ نداشتً. ىی تّنستً برای اِمین بار ىعنی ترس رِ بفَيً

 :بدِن این کُ نگاٍش رِ ازو جدا کنُ با ِحشتی تّ صداش اداىُ داد

 .حتيًا ىحه اِن زىینا ٍرىزو بُ ناىت زد...بابای بدذاتت از اِل ىی دِنست- 

نگاٍش پر از عالىت سّال بُ طرفً . با این حرف دست ٍای ٍرىز از کير سر خّرد
 .ىن اىشب ىی ىردو. خدایا رحً کن. چرخید

ُ ی زىین رِ تکرار کرد  .ٍنيا با کنجکاِی بنند شد. تاج امينّک زیر مب چند بار کني

این نيایشی بّد کُ راٌ انداختُ بّدن ِ . باجی ِ دخترٍا از ترس جیکشّن در نيی اِىد
 ...حاال
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 :ٍرىز ىشکّکانُ ِ عصبی با اخً غنیظی گفت

 از چی حرف ىی زنی؟- 

 .بی ارادٌ یک قدو عقب برىی دارو

 .برای آنتریک کردن ٍرىز...ىَرِ خندید بُ تيسخر

ُ ست-   .رِ دست خّردی ىَندس...گنبرگ یکی دیگ

 .ناگَان با خشً بی طاقت بُ سیً آخر زدٌ جیغ کشیدو

ُ شّ-  ُ شّ، خف  ...خف

ُ شّن عقب عقب ىی رفتً ِ بُ . ِاقعًا از تّانً این ٍيُ سکّت ِ صبر خارج بّد رِ بُ ٍي
 .شکيً ىی کّبیدو

ُ ی فرزاد-   .فرزاد...این بچ

 :رِ بُ باجی گفتً

ُ ی پسرت-   .بچ

 .رِ بُ ىَرِ نگاٌ اشکیً رِ دادٌ، ٍّار کشیدو

 .خراب کردی...احيق...خراب کردی- 

ٌ و رِ بُ طرف خّدو گرفتً  .انگشت اشار

 ...اِن کسی کُ باید گالیُ کنُ ىنً، نُ شياٍا- 

 .بُ دیّار خّردو ِ با درد ِ صدای تحنیه شدٌ رِی زىین سر خّردو...ٍق زدو
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چرا ...ىن تياو عشقيّ گذاشتً پای آدىی کُ ىی گفت ىال ىنُ...ىن ذرٌ ذرٌ ىردو
 .گـ ـناٌ ىن فقط عشق کّرو بّد...نيی ذارید ىن ًٍ حرف بزنً

 .ٍاج ِ ِاج نگاًٍ ىی کردن...باجی رنگش بُ کبّدی زد

ُ قدر ىی فَيیدیش؟ غیر از این بّد کُ ٍيیشُ فریبا از -  ُ قدر از پسرت خبر داشتی؟ چ چ
 فراری بّدن برادرش ىی گفت؟ حاال ىدعی چی شدی؟

 .ٍرىز ىیان حال خرابً با صّرتی قرىز ِ دست ٍای ىشت شدٌ عربدٌ زد

 ...ساکت شّ- 

ٌ و شد. احساس سبکی ىی کردو...خفُ شدو ِ آراو نگاٍش کردو . نگاٌ اِ ًٍ اشکی خیر
ً ٍای اِ چیز دیگری بّد. اخً ًٍ داشت ُ و بُ . از اخيش ىی ترسیدو؛ اىا اخ سین

 .خس خس افتاد

. خیسی مب ٍاو رِ حس کردو. ٍنّز نگاًٍ از ٍرىز کند نشدٌ، پشت دٍانً سّخت
باجی بّد کُ با . تياو ٍیکنش رِ رِی ىن انداخت ِ ىٍّاو رِ با ضرب تّ ىشت گرفت

فریبا ًٍ . فحش ىی داد ِ نفرین ىی کرد...تياو نفرت بُ جانً افتادٌ ىشت ِ مگد ىی زد
 .بدتر

ٌ چَرٌ ِ ٍنيا دِنفری بُ فریادو رسیدن ٍرىز ًٍ سعی ىی کرد باجی رِ از رِو بنند . ىا
صدایی از گنّو بیرِن  . نای جیغ زدن ًٍ نداشتً. فریبا ىشت بُ پَنّش ىی زد. کنُ

دست ٍاو رِ ىحافظ شکيً گرفتً تا طفنکً ٍدف نفرت کسی ...شبیُ ىرگ...ىی اِىد
 .نشُ

ٌ ای از ىٍّاو از ریشُ کندٌ شد ٍنّز بُ خّدو نیّىدٌ ضرب شسِت بعدی رِ . طر
ُ ای . سرو بی حس شد. ىی خّردو مگدی بُ رِن پاو زد کُ دمً ضغف شدٌ بُ گّش
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باجی ىحکً ...ٍرىز نعرٌ ىی زد ِمش کن. از درد بُ خّدو پیچیدٌ، نامُ ىی کردو. افتادو
 .تا آراو بشُ...ناسزا ىی گفت. نفرینً ىی کرد...ىی زد تا نابّدو کنُ

ً ٍاو سیاٍی ىی شد کُ  ...کً کً چش

 .ِمش کن- 

 خّاب بّد یا رِیای قبه از ىرگ؟ صداش آشنا نبّد؟

ُ ی مبً سرازیر ىی شد ٌ ٍای . بُ خس خس افتادو، خّناب از گّش سرفُ ىی کردو ِ قطر
ٌ ای ٍّا پشت سِرًٍ نفس  ً ٍاو پایین ىی ریخت ِ برای ذر اشک بی صدا از چش

ُ ای راٌ تنفسیً باز شد. ىی گرفتً  .ٍيُ کنار رفتن؛ برای محظ

فریبا از زیر بازِی باجی گرفت ِ ٍیکه نحیفش کُ بُ نظرو چند تنی بّد بُ زِر از رِی 
ٍنّز معن ِ نفرین ٍاش رِ با شیّن فریاد ىی زد ِ آتش بُ دل ِ جانً . پاٍاو بنند کرد

 .ىی زد

حرفی نداشتً جز خاطراتی کُ ىرِرش برای ىن ًٍ دردآِر . جای ٍیچ دفاعی نداشتً
تياو این ىدت دِست داشتً از این حقارت فریاد . جز خجامتی کُ فریادش زدو. بّد

ً ٍایی ناشی از درد سر  بکشً؛ اىا خّددار برای ٍيان اندک غرِری کُ ىاندٌ بّد، با اخ
 .پایین گرفتً

ٌ چَرٌ بُ فریاد ٍنيا رسید کُ بی نصیب از کتک ٍا نياندٌ بّد؛ اىا ٍنيا با پرخاشگری  ىا
 .دستش رِ پس زد ِ با اعصابی خرد شدٌ پیش تاج امينّک رفت

 .فقط ىن ىاندٌ بّدو دراز بُ دراز خیرٌ بُ سقف، اشک ىی ریختً
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ُ جا بشً فقط نفسً . دِبارٌ رگ سیاتیک پا ِ کيرو گرفتُ بّد ٌ ای جاب نيی تّنستً ذر
در این چند جانیُ خفت، تنَا کسی کُ کنارو ىّند ِ بُ آغّش کشیدو تا سِرپا . ىی کشیدو

 .آراو ىقابنً زانّ زدٌ کيک کرد تا بنشینً. بشً ٍرىز بّد

. تّ آغّشش ىی مرزیدو ِ گریُ ىی کردو. این بار عطر پیراٍنش ىتفاِت تر زیر بینیً پیچید
 .ٍیس آراىی تّ گّشً زىزىُ ىی کرد؛ ىحه یک الالیی ىادرانُ؛ ىحه یک حيایت پدرانُ

انگار قبالً ًٍ یک بار دیگُ یک . صداش زیادی یادآِر غً بّد...عطرش زیادی آشنا بّد
 .جای دیگُ این آغّش گرو ِ این حس رِ تجربُ کردٌ بّدو

آراو شدٌ . ٍيین حس باعخ شد کيی رگ ٍای عصبیً باز بشُ ِ بتّنً بنشینً
ُ قدر تّ زندگیً باارزش بّد...بّدو  .حاال ىی فَيیدو ِجّد ٍرىز چ

ً ٍاش ىی دزدیدو ِ بی صدا بُ این رِزگار زار ىی زدو  .نگاًٍ رِ از چش

ً ٍاش رِ نداشتً ىن از اعتيادش ...ىن اشتباٌ کردٌ بّدو. تّان نگاٌ کردن بُ چش
 .سّءاستفادٌ کردٌ بّدو ِ رِی دیدنش سخت بّد

ُ ی پرىحبتی زد تا ننرزو یا بیَّش نشً . آٍستُ بُ طرفً خً شدٌ رِی سرو بـ ـّس
دست ىردانُ ِ گرىش رِ بنند کرد ِ . ىحبت ٍای خامصانُ کُ بّی ناب پدرانُ ىی داد

ُ و رِ ىرتب کرد  .ىٍّای آشفت

ٌ ٍا رِ گً کردو ً ٍاو کّر بّد، ٍیچ ِقت ندیدو این ٍيُ ىحبت ِ عشق رِ. ِاژ  ...چش

آشنا بّد؛ اىا رِح . خيار صدای بيی بّدو کُ بُ دادو رسیدٌ بّد. تّ حال خّدو نبّدو
ًِ دمً بّد تا صدای فرشتُ نجاتً رِ باِر کنُ ُ او نااىید تر از غ  .خست

بغضً با . ٍیچ کس نبّد...نبّد...کيی تکان خّردو ِ نگاًٍ رِ بُ اطراف چرخّندو
ٌ ىانندی کشیدٌ شد ُ ی آ  .صدای ٍرىز بُ نام
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سّختً . دستيال ابریشيی از جیب کتش بیرِن آِرد ِ آراو رِی زخً گّشُ مبً گذاشت
 .ِ با درد چشً جيع کردٌ دست رِ دستش گذاشتً

 چرا بًَ نگفتی؟- 

... - 

 .ىی دِنستً چیزی رِ ازو پنَان ىی کنی- 

ٌ و ىی کرد ٌ ش بیشتر شرىند  .سکّت کردو ِ بی صدا ُىردو. صدای رنجید

 :سر خً کرد تّ صّرتً ِ آراو تر گفت

 .فرزاد پای کارش نيی ىّنُ- 

 .غيگین ِ دمشکستُ...آراو نگاٍش کردو

از حرفش پشیيان شدٌ نگاٌ دزدید ِ ىن تياو حّاِس دمً پی صدایی رفت کُ ناشی از 
ُ ش؟ اِن ىردترین ىرد قنبً بّد. تًٍّ بّد  .پای کارش نيی ىّند؟ پای بچ

ُ ٍای فریبا عذابً ىی داد. مبخنِد تنخی زدو کاش ٍرىز بُ جای گرفتن . صدای باجی ِ گری
ٌ و رِ بستً تا نفسی بگیرو. دیدو، گّش ٍاو رِ ىی گرفت ً ٍای تار شد  .چش

 .این جا ٍنّز بی صاحب نشدٌ کُ ٍرکی صداشّ باال ببرٌ- 

ٌ و شنیدو ُ ی داخه سامن یک دفعُ . صدای بً خّش آٍنگی ىیان نفس ٍای برید ٍيَي
ً ٍاو غیرارادی . ىن این صدا رِ بُ خّبی ىی شناختً. بُ سکّت سنگینی رسید چش

 .ٍیجان زدٌ باز شد

 ...شاید خّاب بّد یا رِیا

 .بغض داری گفت« دِر از جّن»صدای باجی قطع شد ِ
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 .یُ عفریتُ زیر پای پسرو نشست...بدبخت شدو آقا- 

 .آقا؟ کيی سکّت شد

ٍيین اىشب ِساینتّ جيع ىی کنی برای ٍيیشُ از این جا ىیری تا زیر پای پسرت - 
 .کسی نشینُ

ً تری گفت! زیر پای پسرت؟  :با صدای بنند ِ ب

 .این جا غربت خّنُ نیست- 

 .باجی بُ حامت غش نفسی گرفت ِ دِبارٌ بُ کّمی بازی زد

 .درٍيان حامِت نشستُ، بیشتر از کنار ٍرىز خً شدو تا با چشً دل ببینً 

 .خدایا خّاب نبّد...یک بار، دِ بار. پنک زدو

ُ رِ ترکید ٌ ی تنخی خیرٌ بُ رِب ىی خّاستً زار بزنً تا تياو . بغضً از دمتنگی با تک خند
ُ ٍا ایستادٌ بّد ِ دست بُ ىینُ نگاًٍ . دل ىشغّمی ٍای این ىدت رِ خامی کنً رِی پن

ُ ٍا رِ شکار نکردٌ بّد تا زِدتر ببینيش. ىی کرد  .نگاًٍ پن

ً ٍایی ىی کردو کُ از اشک تار ىی دید یا قنبی کُ بی قرار ىی تپید؟  باید اعتياد بُ چش

شنّار جین آبی با پیراٍن . ىحه ٍيیشُ تيیز ِ آراستُ با اخيی غنیظ ایستادٌ بّد
. ىٍّاش بنند ِ کيی پراکندٌ رِی پیشانیش ریختُ بّد. سفیدی کُ رِی شنّارش بّد

ٌ ی یک بندانگشت گّد شدٌ بّد ً ٍای خيار ىشکیش بُ انداز ُ قدر الغر . زیر چش خدایا چ
ُ ٍای پَنش پر از قدرت بّد ُ ی ستبر ِ شان ٌ ی یک . شدٌ بّد؛ اىا ٍنّز ًٍ سین بُ انداز

 .دنیا دمتنگش بّدو

ُ ای کُ ًٍ دمتنگ بّدو ِ ًٍ... نفسً رفت  ...ُىردو؛ برای محظ
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ٌ ش زِو دست ٍای قفه شدٌ ىن ِ ٍرىز شد . قنبً نزدیکی دٍانً ایست کرد. نگاٌ تیر
ُ چیز . دمً آشّب شد برای حدسی کُ ىی زدو ٍرىز چند دقیقُ پیش چی گفت؟ یعنی ٍي

 ...رِ شنید؟ خدایا

 :ٍيین طّرکُ ىی ایستاد دستً رِ فشرد ِ زىزىُ کرد. ٍرىز بَتً رِ پای ترسً گذاشت

 .تّ دیگُ چیزی نگّ...خّدو صحبت ىی کنً- 

ً ٍا رِی ٍیرىند بّد ُ ی چش ُ  ًٍ نگاٌ . ٍي ىنتظر عکس امعينش بّدن؛ اىا اِن یک محظ
ً ٍاو برنيی داشت  .پراخيش رِ از چش

 .باید ببرىش بیيارستان...حامش خّب نیست- 

خینی دمً ىی خّاست بُ جبران تياو بی ِفاییش رِ ازش بگیرو ِ پا تند کردٌ بیرِن 
دل ىن دیّانُ بّد؛ فقط ازش یک اشارٌ ىی خّاست . بزنً؛ اىا نگاٍش بد کار دستً داد
ٌ ای کُ عشقً بّد ُ ی گيشد طفنکً حس ...دمً از حضّرش آراو شد. جانً بّد... از نیي

 !کردٌ بّد

 .چشً ِ دمً دمتنگ بّدن ِ بی خیاِل گنُ ِ شکایُ شدٌ بّدن

ً تر ىیشُ، ىی فَيً تياو حيایت ٍای ٍرىز رِ شنیدٌ . ٍيین کُ نگاٍش رنجیدٌ ِ پراخ
جّاب ٍرىز ىیشُ بی ىحنی ِ دست بُ جیب بردنی کُ دمً ضعف شد برای ژست ٍایی 

ً کً از خاطر بردٌ بّدو  .کُ ک

ُ ی مبً رِ با پشت دست پاک کردو ِ خّدو رِ کيی عقب کشیدو ٍرىز . رد گّش
ُ ای ىتعجب بُ ِاکنشً خیرٌ شد . بعِد حيایتش تّقع این کار رِ نداشت. محظ

نفس نفس ىی زدو ِ بَش نگاٌ ىی کردو، نيی تّنستً در برابر نگاٌ پرحرفش تّجَی بُ 
 .دٍانً از بَت ِ شّک حضّرش باز شدٌ بّد. ٍرىز کنً
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 .تاج امينّک یک قدو بُ ىن نزدیک شد

 .تا تکنیف حرفاشّن ىعنّو نشُ کسی حق ندارٌ بیرِن برٌ، حتی اگر جّن بدٌ- 

چرخید رِ بُ ىَرِیی کُ با رنگ ِ رِیی زرد . این رِ خیرٌ ِ با خشً رِ بُ ٍرىز گفت
 :شدٌ ایستادٌ بّد، اداىُ داد

ٌ ی کَکشانی؟-   گنبرگ کیُ؟ تّ چی کار

ُ ای تالقی پیدا کرد ٍردِ سکّت کردیً ِ . نگاٌ ترسیدٌ اِن با نگاٌ خنحای ىن محظ
 .چشيی بّد کُ رِىّن ىی چرخید

ٌ ی ٍیرىند شدو ُ ی مبً کشیدو ِ بی اختیار با ٍزاران حرف خیر تعبیری برای . دستی گّش
ً ٍای پرغرِرش نداشتً  ٌ ٍای دمتنگً رِ ىی داد. چش  .جدی سرد ِ خّنسرد جّاب نگا

 .شاید ًٍ آخر دنیا...ىی دِنستً دیگُ آخر خط این جاست

ُ چیز بُ طرز ِحشتناکی رِ شدٌ بّد؛ اىاحرفی نيی زد فقط . آب از سرو گذشتُ بّد ٍي
ُ ی پنکً بُ سرعت پشت سِرًٍ ىی پرید. نگاًٍ ىی کرد  .گّش

 :رِ بُ ىَرِ، با ٍيان صدای بً خش دار گفت

 افسار پارٌ کردی  ٍار شدی؟...چرا اداىُ نيیدی؟- 

 :با خّنسردی اداىُ داد...یک پنُ پایین تر قدو برداشت

ُ ست-   .ٍيّن کُ یُ ىدت نگَش داشتی...دختر نگَبان کارخّن

 .تاج امينّک ناباِرانُ نگاٍش از ٍیرىند بُ طرف ىَرِ چرخید

ُ ای ىکخ کردٌ، بُ ِاکنش تاج امينّک خندید  .از رِی ترس...ىَرِ محظ
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 نُ؟...بزرگ شدو- 

ً ٍای ٍيُ بُ این خندیدن بی ىّرد گرد . فَيید ٍیچ راٌ فراری نداریً. تسنیً شد چش
 .شد

 :دستی زد ِ رِ بُ ٍرىز گفت

ُ ی ...اِن کسی کُ قربانی انتقاىت شد گنبرگ نبّد...رِدست خّردی ٍرىزخان-  بچ
ُ ت کردی  .خّدتّ فدای کین

ُ چیز، فقط ىن قربانی این نقشُ ...جامب بّد ىَرِ ٍنّز ًٍ گيان ىی کرد با رِ شدن ٍي
 .ىی شدو

ُ ی مبش، دست بُ جیب، خّنسرد ِ امبتُ کيی عصبی نگاٍش  ٍیرىند با پّزخند گّش
ٌ ی ٍرىز رِ از سر خشً حس کردو. ىی کرد  .فکش ساییدٌ شد. نفس حبس شد

 .تیيّرخانی کُ ىن از ٍّشش شنیدٌ بّدو باید زِدتر از اینا ىی فَيید- 

... - 

 !تیيّرخان بزرگ- 

ُ ش رِ پر کنایُ گفت ُ خّد از ٍيُ باز شد. رِ بُ ٍیرىند جين  .مب ٍاو خّدب

ً ٍاو تار شد انگار کسي تنُ زد بُ تياو . ٍنّز اعتراف ٍاش تياو نشدٌ بّد دنیا جنّی چش
 .باِرٍاو

 :تاج امينّک بی طاقت عقب عقب رفت ِ با بی صبری گفت

 گنبرگ ِاقعی کجاست؟ تیيّر تّ خبر داشتی؟- 

 تیيّرخان؟...اسيی كُ شنيدو درست بّد...صداٍا رِ نيی شنیدو
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ً ٍاش . تياو ىعادالت ذٍنً بُ یک بارٌ بُ ًٍ خّرد. ٍنيا نیشخنِد پررنگی بُ رِو زد چش
ُ ای احساس كردو ساعت ٍا ىتّقف شدن صداٍای گنگی تّ گّشً . برق زد چرا؟ محظ

 .پررنگ شد

ٌ ش با مبخندی بُ سيتً نشانُ گرفتُ شد  .انگشت اشار

ٌ تر از اِنی کُ فکر ىی کنید-   .گنبرگ این جاست...خینی ساد

 .چرا ىَرِ خفُ نيی شد؟ چرا ساکت نيی شدن تا بُ حال خّدو باشً

یکی جیغ زد، یکی ِایی . صدای ٍيُ از شّک بنند شد. ٍنيا نگاٍش خّشحال تر شد
یکی ًٍ ىحه ٍرىز طّری بُ طرفً چرخید کُ صدای ...فریاد زد، یکی تّ گّشش زد

ٌ ٍای گردنش رِ حس کردو دست ٍاش ىحکً بُ ًٍ ىشت شدن ِ نگاٌ . شکستن ىَر
 .آبی رنگ ىَربانش بُ یک بارٌ طّفانی

پّزخنِد تنخی بُ این نيایش ىضحکانُ زدو کُ تياو درِغ ٍای دِست داشتنی رِ برىال 
 .ىی کرد

ىن ناباِرانُ ِ اِ باز ًٍ جدی ِ . فقط ىن ِ اِ بّدیً کُ فارغ از ٍيُ خیرٌ بُ ًٍ بّدیً
 چرا فکر ىی کردو کيی دمتنگی ًٍ بّد؟...با اخً

ُ چيز تياو ىی شد... اىشب  .اىشب ىرگ ىن بّد...ٍي

ىات بُ این چند ِقت، دست بُ ىرِر خاطراتً . ٍّشیار شدو. صدای قنبً بنند شد
ٌ ی اسکار تنخ ترین زندگی ىی شد. ىی زنً ُ ای کُ برند  .ىحه فینً کّتاٌ چند دقیق

ُ ت درستش کنن...این جا مّنُ سگ تیيّرخانُ» شب برگشت، تیيّرخان »...«ىیدو ِاس
 «اِن تیيّرخان بّد؟»...«خّدش رِ ٍیچ ِقت ىعرفی نکرد
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ٌ ی ذٍنً شرِع بُ چیدن کردن. بغضً ترکید ً شد اِن رِز دِ ىرد کناِر . پازل ٍای گ
 ...یکی تیيّرخان، یکی...ىاشین تیيّرخان بّدن

ُ ٍا فقط یک چیزی شنیدو ُ ی جين ُ او . نيی خّاستً باِر کنً. از ٍي صدای قنب شکست
تياو رِیاٍا ِ . تياو خّشی ٍا ِ دمبستگی ٍاو از حضّرش پّدر شد. تّ گّشً پیچید

ُ او نابّد شد  .بُ دنیای تنخی پرت شدو کُ پر از سیاٍی ِتباٍی بّد. خیال بافی ٍای شبان

ُ ی بی نگینً تّ انگشت ظريف مرزانً تنگ تر شد ُ و دٍن کجی ...حنق بُ آرزٍِای دختران
 .ىی کرد

 .«ٍيیشُ تّ رِیاٍاو انگشتر حنقً نگین دار بّد»

تا باِر کنً ...پنک نيی زنً تا باِر کنً اِنی کُ بدِن ٍیچ احساسی ىقابنً ایستادٌ بّد
 .ىرگ تياو رِیاٍاو رِ

ُ ش ىًَ نیست جز خّاستن خّدش...تیيّرخان ٍیچ احساسی ندارٌ»  .«ٍیچ کس ِاس

ُ ای گیج ىی زنً. دمً بُ ًٍ پيچید  .چند جانی

کَکشانً بیياری ... از قبنً ىی دِنست قرارٌ چُ حرفایی زدٌ بشُ...یُ دعّای سادٌ بّد»
 .«قنبی داشت

ُ ی تاریک...شب آخر...قاته پدرو تیيّرخان ىن . خّدش بّد...ٍیکه تنّىندش...سای
 .خدایا...اِن دست ٍا رِ قبالً خّنی دیدٌ بّدو

ُ ی دٍانً بّد مب زدو  .با ٍيان اشک ِ خّنی کُ گّش

 تیيّرخان؟- 
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ُ ی سامن صدای ضعیف ىن شنیدٌ شد تاج امينّک بُ . ٍيُ ساکت شدن. بین ٍيَي
پرتَدید ٍیرىند ِ دست ٍای ٍنيا « آرِو باش»قصد زدنً قدو برداشت کُ با فریاد 

 .ىتّقف شد

 :ٍنيا با نگاٍی خنحی، جدی گفت

 پس باالخرٌ شناختی شٍّر ىنّ؟- 

ٌ و رِ با ...جگرو سّخت...دمً زیرِرِ شد...از مفظ شٍّر عقی زدو ُ ٍاي خاىّش شد تين
 ...گٍّر زنش بّد ِ ىن ًٍ...ٍنيا زنش بّد...امتياس بَش دِختً

ىن ...ىن فرزادِ دِست دارو...ىن...قرار نیست...ىن قرار نیست با تیيّر ازدِاج کنً»
 .«قرارٌ با فرزاد ازدِاج کنً

 .فرزاد ِاقعی کاش ىحه گنبرگ ِاقعی، فقط یک اسً اشتباٍی داشت

 :تاج امينّک ٍنّز تّ شّک بّد با صّرتی برافرِختُ گفت

ُ ی فرزاد نیست-   !این بچ

 اصالً فرزادی ًٍ بّد؟...در دمً پّزخند زدو

 .فرزاد سعیدی...« سعید...خانً شيا بُ ىن بگید»

ُ او ىي ريزٌ پازل ٍا ... دمً فرياد ىی خّاست، نُ آٍی، نُ بغضی...آخرین اشک از رِی گّن
 .کاىه تر شدن

 «!تیپش؛ حتی راست ایستادنش...دِستت خینی شبیُ خّدتُ»

 «برادرو شبیُ تیيّرخانُ»

 .تياو شدو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1029  

ُ قدر خّب شد صدای باجی قطع شد. ىن بیشتر...ٍيُ تّ شّک بّدن ىغزو خامی . چ
ٌ و. بّد ُ و؛ ىحه شب ٍای بی ستار ُ ی یک دنیا . ىحه رِیاٍای غً گرفت از دِر با فاصن

 .غربت نگران نگاًٍ ىی کرد

ِمی ىی خّاو داشتُ ...نيی تّنً پا رِ خینی چیزا بذارو...نيی تّنً فراىّش کنً»
 .«باشيت

تاریخ انقضای تياو خّاب ِ رِیاٍاو بُ یک بارٌ تياو . ىعنی تياو دِدمی ٍاش رِشن شد
 .شد

 .اشک ٍای سيج رِ عقب زدو. مبخند زدو، از ٍيان ٍايي کُ براش جان ىی داد

 !تیيّرخان؟- 

ٍيُ با ِحشت ِ ىتعجب نگاًٍ . دمً کباب بّد...ٍیستریک ِ با درد...بنند تر خندیدو
 .کردن

 تیيّرخان؟- 

با ٍيان گیجی بُ جنّ . ىحه جّک، زیر مب ىداو برای خّدو تکرار ىی کردو ِ ىی خندیدو
. احساس احيق ٍا رِ داشتً. تياو ِجّدو ىی سّخت...خً ىی شدو ِ عزاداری ىی کردو

 .دیّانُ شدٌ بّدو

 .حسً ىردنی بّد...صداٍا تّ گّشً بی رحيانُ سادگیً رِ فریاد ىی زدن

 ...بگّ کُ تّ فرزاد ىنی...بگّ کُ درِغُ؟- 

ُ گاٌ بدنً کردو یک بار، دِبار، سُ بار ىحکً از دیّار گرفتً تا . دست ٍای مرزانً رِ تکی
ُ گاًٍ کردو ِ . مرزش بدنً ىشخص نشُ با ٍق ٍق بی صدایی، بُ سختی دیّار رِ تکی

ٌ و بُ یکبارٌ سّخت؛ اىا از این باِر ِ شّک بی حس بّد. بنند شدو  .بدن خشک شد
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 .خييدٌ شدٌ با دستی کُ زیر دمً گرفتُ بّدو... بُ طرفش چرخیدو

 بگّ اشتباٌ کردو؟- 

 :ٍيین طّرکُ از دیّار گرفتُ حرکت کردو، بریدٌ بریدٌ اداىُ دادو

 بگّ ىن عاشق کی شدو؟- 

 .ٍیستریک...فریاد کشیدو...ٍيُ با نگرانی نگاًٍ ىی کردن

 تّ تیيّرخانی؟- 

ُ ای رِی دستی کُ زیر دمً گرفتُ بّدو جابت ىاند نگاٍش ...نگاٌ جدی ِ سرخش محظ
ُ و؟...غيگین شد  ىی دِنست حاىن

ُ ی تیيّرخان بّد؟ خندیدو نفسً ...ىی شناختيش...نگاٍش پرعذاب ِ درد شد...بچ
 .سخت خّدش رِ کنترل ىی کرد...بّد

ُ طّری ِارث دار بشُ! تیيّرخان نیاز بُ ِارث ندارٌ»  .«خّدش بندٌ چ

 از چی حرف ىی زنُ تیيّر؟- 

ٌ ی تاج امينّک بّد ٍيُ گیج ِ ىتعجب نگاًٍ ىی کردن؛ االا اِیی کُ حاال . صدای بَت زد
ُ ای سکّت سنگینی شد. اخً داشت ُ و کرد. قنبً فشردٌ شد. برای محظ دست . بغض خف

ىحکً پشت سِر ًٍ . اشک ٍاو جنّی دیدو رِ گرفت. چپً از درد رِي پَنّو نشست
 .پنک زدو ِ زىزىُ کردو

ُ و کنی؟...ىی خّای بازو اذیتً کنی؟-   ىگُ چیکارت کردو؟ ىی خّای دیِّن

ُ و فقط »...«چرا ترسیدی؟ ىگُ زنً نیستی؟ ىگُ نگفتی پای ٍيُ چیز ٍستی؟» ِاس
 .«خّدت ىًَ بّدی
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. نفسً باال نيی اِىد. ىن چی کار کردٌ بّدو. خندیدو، با صدای بنند، با بغضی درگنّ
 .بریدٌ بریدٌ از دیّار گرفتُ قدو برىی داشتً تا بَش برسً

ً ٍای . از تُ گنّو چیزی شبیُ خرخر بنند شد ایستادو ِ با مبخنِد ىحّی رِ بُ ٍيُ با چش
ٌ و گفتً  :گشاد شد

 .ىنً... دختر کَکشان- 

 .آٍستُ ِ کش دار...نفس گرفتً

 .این ىدت ىن گنبرگ بّدو- 

 .با اشک ٍایی کُ تياىی نداشت نگاًٍ از رِی تک تک رد شد

 شياٍا بگید این آدو کیُ؟- 

ٌ چَرٌ اشک ریخت تاج امينّک ٍر . ٍنيا بی تفاِت نگاًٍ کرد...ىَرِ عصبی مب گزید...ىا
باجی، فریبا ِ رِیا ًٍ با خیال راحت تياشا ىی کردن این ...محظُ سرخ تر ىی شد

 .بیچارگی رِ

. نگاٌ آخرو جابت رِی ٍرىز ىاند کُ با غيگین ترین حامت ىيکن نگاًٍ ىی کرد
ً ٍاش سرخ ِ صّرتش ىنتَب بّد  .چش

 .از تُ حنقً خش دار ِ بی نفس مب زدو

ُ رِو ایستادٌ، آدىی کُ حامیش نیست زنش دارٌ -  ٍرىز تّ بًَ بگّ این آدىی کُ رِب
 جّن ىیدٌ، کیُ؟

 .صدای جیغ کّتاٌ تاج امينّک تّاو شد با صدای ضعیف ىن

 تیيّر این چی ىیگُ؟- 
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... - 

 این دختِر کَکشانُ؟ تّ دختر کَکشانّ عقد کردی؟! زنش- 

 .فریادش اخطاری بنند شد

ٌ بازی رِ تيّىش کن-   .گنبرگ این ىسخر

 .انکار نکرد...تیر خالص رِ زد

ٌ و ِ بُ مب ٍاو کُ ٍیستریک کج ىی شدن کرد از ...بُ جنّ خً شدو. نگاٍی بُ پنک پرید
 ىن چیزی  ًٍ ىّندٌ بّد؟

 :خیرٌ بُ ىن با اخيی ِحشتناک گفت

ُ ىّنّ فریب داد تا بُ دخترش آسیبی نرسُ...این ىدت تّ بازی کَکشان بّدیً-   .ٍي

دِبارٌ صداش تّ گّشً . تا حرف بزنُ...با دیدی کُ بُ شدت تار شدٌ بّد ایستادو
 .پیچید

 «!ٍنّز ىّندٌ خینی چیزا رِ درک کنی»

 .از تُ دل جیغ کشیدو

 ...بگّ...بگّ معنتی- 

پشیيان بّدو، از خینی چیزٍا، از این کُ تا االن صبر کردٌ بّدو، از این کُ چرا پاٍاو 
ُ ٍا . اِن قدر قدرت نداشت تا فرار کنً خشک شدٌ بّدو ِ بُ اِنی کُ بی ىَر رِی پن

 .نگاًٍ ىی کرد چشً دِختً تا حرفی برای بی تابی ىن بزنُ

 :تاج امينّک چشً رِ ًٍ فشردٌ، شيردٌ شيردٌ گفت
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 !فقط بًَ بگّ این دخترِ عقد کردی؟ دختر قاته پدرتّ- 

ً ٍاو گذشت  .پازل تکيیه شد. قاته پدرش؟ تصّیر جّان ىرد این خّنُ از جنّ چش

ٍنّز پاٍای آِیزِنش کُ ...سنی نداشتً کُ جنّی چشيای خّدو جّنشّ گرفتن»
ُ ش کاری کنً...ىی مرزید یادىُ  .«نتّنستً ِاس

 .ٍیرىند...مب زدو

 .«یُ عير عادت کردو با اسً پدرو زندگی کنً»

ٌ ای گفت  :ٍنيا با تک خند

ُ  ًٍ ٍست-   .حاىن

 :این بار ٍرىز ىات مب زد

 چی ىیگُ تیيّر؟- 

ً ٍای ...بُ شدت سعی داشت آراىشش رِ حفظ کنُ نفس عيیقی کشید ِ خیرٌ بُ چش
 :تارو گفت

 .ىجبّر شدو عقدش کنً- 

زیر پاو خامی شد؛ اىا با غرِری ىسخرٌ برای این پیرِزی رِ پاٍای مرزانً ! ىجبّر شدٌ
 .ایستادو

ُ خاطِر ٍيین عقدت کردو...از رِز اِل فقط ىنتظر ٍيین محظُ بّدو»  .«ب

 :با بی رحيی رِ بُ تاج امينّک اداىُ داد

 ىگُ ٍيینّ نيی خّاستی؟- 
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ً ٍای اشکیً پّزخند زد  .رِ بُ چش

 .با دست خّدش پیش قدو شد برای بدبختیش...انتقاو شیرینی بّد- 

ُ  ًٍ ...تاج اميّک عقب عقب رفت ٍنيا با پّزخندی دست بُ سینُ نگاًٍ ىی کرد ِ بقی
گفتُ بّد دِستت ...چسبيدٌ بُ ديّار... ٍرىز ُىرد...اىا ٍرىز...ىات زدٌ ایستادٌ بّدن

ً ٍای شفافش یک چرای بزرگ بّد. پّزخند زدو! دارو غرِرو مُ ...نگاًٍ کرد، تّ چش
 .برای انتقاو بازیچُ شدو. ِجّدو شکست...شد

 :تاج امينّک با تتُ پتُ گفت

 ٍرىز تّ، تّ چی چکار کردی؟...پس اِن بچُ- 

... - 

 پست فطرت با ٍردِشّن بّدی؟- 

 .خّدو رِ با شرو بغه کردو، قنبً برای خّدش ىرجیُ خّاند...مب گزیدو

ٍردِ . ٍرىز بدتر از ىن غافنگیر درِغ بُ این بزرگی، با صّرتی عرق کردٌ ىات ایستاد
ُ ای الل شدٌ زبان بُ تکذیب باز نکردیً  .جانی

سرخ شدٌ با دستی کُ رِ قنبش گذاشت ... رنگ ٍیرىند ٍر محظُ بُ کبّدی ىی زد
 .یک دفعُ فریاد زد

 با ًٍ بّدید؟- 

ُ ای خنک شد، با مبخند ىحّی نگاٍش کردو. پّزخندو خشيگین ترش کرد . دمً محظ
ٍرىز ًٍ سکّت کردٌ، با سری پایین قصد بیرِن رفتن . بدترین عذاب ٍا حقش بّد

 .داشت
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 .گنبرگ دختِر تّرجُ- 

 .دار ٍیرىند ىحه ناقّس ىرگ تّ عيارت پیچیدبُ یک بارٌ صدای دِرگُ ِ خش 

 .قنبش رِ فشرد ِ با صّرت جيع شدٌ رِی پنُ نشست

 .شبنً حاىنُ بّدٌ ِقتی فرار ىی کنُ- 

ٌ ای»ٍنيا بدتر از اِن . تاج امينّک جیغی فریاد ىی زنُ بدنً تحيه . گفت« اىکان ندار
ُ ی سامن نقش بست. ِزن بیشترش رِ نداشت ً آبی غيگینی گّش . تصّیر ىرِد چش

ٌ ش . چشيی با خیامی آسّدٌ باز ِ بستُ کرد. مب ٍاو با ناباِری مرزید از تصّیر ىحّ شد
برای کداو حقیقت جان . با زانّ افتادٌ، خدایایی فریاد زدو. یک بارٌ زیر پاٍاو خامی شد

 .ٍيُ چیز رِ فراىّش کردو...بدنً شرِع بُ مرزیدن کرد ِ الی پاو خیس شد. ىی دادو

ُ و-   ...بچ

بُ جنّ خً . زیر دمً درد ِحشتناکی پیچید. ٍرىز سِر جاش خشک شدٌ نگاًٍ ىی کرد
ٍیرىند با صّرت عرق کردٌ با قدو ٍاو کند خّدش رِ بُ . شدٌ جیغی از ترس کشیدو

ٍيین کُ دست ىقابنً دراز کرد، بی اختیار . ٍیچ کس حرکتی نيی کرد. سرعت بًَ رسّند
جدی تّ صّرتش با دندان ٍای . با نگاٍی خیس ِ ِحشت زدٌ خّدو رِ عقب کشیدو

 .چفت شدٌ از درد غریدو

 .بًَ دست نزن- 

 .ىات سرجاش ایستاد

 .صدای ىَرِ کُ تا اِن محظُ ساکت بّد از پشت سرش بنند شد

ُ ت بيیرٌ...تّ ًٍ یُ آشغال ىحه پدرتی-   .خّدو جشنشّ بگیرو...اىیدِارو بچ
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ُ ای». از این نفرین بند دمً پارٌ شد از تُ دل فریاد کشیدو ِ ٍرىزرِ با امتياس « ن
ٍرىز عقب . ٍیرىند  ٍاج ِ ِاج ىقابنً ایستادٌ بّد. کيک ىی خّاستً. صداش زدو

ً ٍاش ىی بارید ازو فاصنُ گرفت  .عقب رفتُ با اشکی کُ از چش

 :ىات مب زدو

 .ٍرىز- 

ٌ ی زیر دمً بیشتر شد کُ با آخ بنندی از ضعف رِی زىین پخش شدو . درد پیچید
ً ٍاو ٍر محظُ تارتر ىی شد ىات ٍرىز ِ عکس امعينش بّدو کُ یکدفعُ ٍیرىند از . چش

با ٍر قدو فریادی از درد . زیر زانّو گرفت ِ با گفتن مجباز پرغیظی بُ سيت بیرِن دِید
عطرش اشکً رِ بیشتر ىی کرد، ىن این نزدیکی رِ . خّدو رِ سفت نگُ داشتً. ىی زد

ُ ی زیر پیراٍنش سّختً. نيی خّاستً فقط ...ٍيُ خبر داشتن، کاٌِ، آیال، آراز. از رد بخی
 .کاش ٍيُ چیز یک خّاب بّد...ىن بّدو کُ

ُ ای از حرکت ایستاد؛ اىا با . با رىقی کُ دیگر نياندٌ بّد، دست رِی قنبش گذاشتً محظ
ً ٍاو با مبخنِد .. جانی کُ دِبارٌ گرفت قدو ٍاش رِ تند تر کرد قبه از بستُ شدن چش

 .تنخی زىزىُ کردو

 .ىن دِِست داشتً- 

ً ٍاو ِ فریاد ...گفت« گنی»بغض دار   .اِن« یا خدای»تکرار مبخندو شد تاریک شدن چش

*** 

 باِرت کُ بًَ بریزد،»

 «!ىی شّد بارِت، جَنً ىی کند دمت را
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ٌ و رِ با بزاق دٍانً  تر ىی کنً ِ چند بار دِر مب ٍاو ىی کشً ِ از درد  زبان خشکید
ٌ ٍای 90دٍانً بُ تنخی شکالت تنخ . صّرت جيع ىی کنً درصد بّد ِ بّی پس ىاند

ُ ٍا رِ ىی داد  .غذای گرب

عرق کردٌ . رگ دستً سنگینی ىی کرد. پّست صّرتً ىی سّخت. بدنً گزگز ىی کرد
داغ ...تّی تب ىی سّختً. مباس بُ تنً چسبیدٌ بّد ِ کش دار نفس ىی کشیدو...بّدو

 .داغ بّدو

در این شرایط تنَا چیزی کُ بُ آراىش دعّتً ىی کرد ...بّی امکه بینیً رِ اذیت ىی کرد
ُ چیز تياو شدٌ . صدای صّت قرآن زیر مبی کنار دستً بّد چشً باز نکردٌ ىی فَيیدو ٍي

ُ ی ِیران . ِ بُ آخر دنیا رسیدو ٌ ٍای یک الن دنیایی کُ برای خّدو ساختُ بّدو، تّ آِار
ٌ و رِ بُ تباٍی کشاند  .کُ زندگی ِ آیند

ُ چیز رِ دِِر تند بُ جنّ ىی رفت ُ ی . ٍي ىن کجا بّدو؟ حتی تّ گیجی ًٍ صدای گری
یک دفعُ ...ىی فَيیدو باید نگرانش باشً؛ اىا دست ٍاو خامی بّد. نّزادی آزارو ىی داد

 .ذٍنً ٍّشیار شد

ً ٍاو تا آخرین  بی اختیار از ترسی کُ تّ ِجّدو رخنُ کرد، دست رِ شکيً گذاشتً ِ چش
 .با ٍيان مب ترک برداشتُ مبی ناىفَّو زدو. حد باز شد

 .صندمی کنار دستً عقب کشیدٌ شد ِ صدای قرآن قطع شد

ٍنّز . حسش ىی کردو. مب برچیدٌ بُ سقفی کُ نّر ىَتابی چشً رِ ىی زد خیرٌ بّدو
ُ ی ریزی زیر دستً بّد ٌ و با خیال آسّدٌ آزاد شد. ًٍ قپ ٍنّز آخر ...نفس حبس شد

ُ ای از ِجّدش رِ داشتً...دنیا نبّد  .ىن تک

ٌ ی نگران ِ اشک آمّد باجی جنّی نّر ىَتابی رِ گرفت  .اخً کردو...چَر
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عيارت ...ایستگاٌ اتّبّس...ٍّا سرد بّد»ىن کجا بّدو؟ ...اِمین سّال ذٍن ٍّشیارو
ِ...» 

ُ چیز رِ بُ یاد ىی آِرد چُ شکنی  ٌ و کُ ٍر محظُ ىّ بُ ىّ ٍي ٌ ی بَت زد نيی دِنً چَر
ُ ای آب بًَ برسّنُ ِ زیر مب ذکری بگُ  .شد کُ بُ ٍّل ِِال افتاد تا جرع

حریصانُ دٍان باز کردو ِ . با میّان آبی کُ سردیش بُ پّست صّرتً چسبید برگشت
 .طعً دٍانً گس شد. در ٍيان حامت درازکش جرعُ جرعُ آب بُ خّردو داد

 :کيی کُ حامً جا اِىد عقب کشیدو، با صدای خش دار ِ محنی ِحشت زدٌ پرسیدو

 اِن ِاقعًا تیيّرخان بّد؟- 

ٍنّز ًٍ باِرش سخت ...این بار قنبً ترسیدٌ ایست کرد تا جّابی اىیدِارکنندٌ بشنٌّ
 .بّد

نفرین ٍای باجی، با برچسب ٍای زیبایی کُ . چند جانیُ با شک ِ رنگ پریدگی نگاًٍ کرد
ٌ و بّد  .بُ ناىً زد شاید اِمین تننگر ذٍن انکارکنند

 ...تّ بُ ىن گفتی ٍر- 

ُ ی آشکاری ىیان کالو  ُ پت دستپاچُ میّان آب رِ رِی ىیز کنار تخت گذاشت ِ با تت
 :شک دارو گفت

ُ تّن ساميُ-   ...آقا بُ ىّقع رسّندت...خدا رِ شکر بچ

 ...بچُ ىن با! اىا بچيّن...پس حسً اشتباٌ نبّد...مبخنِد خستُ ِ گنگی زدو

چرا ٍر چی فشار بُ ذٍنً ىی آِردو ٍیچ تصّیری بُ جز اِن شب معنتی ازش بُ یاد 
نداشتً؟ باید باِر ىی کردو اِنی کُ باٍاش خاطرٌ ساختً از ىن نفرت داشت؟ باید باِر 
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ُ و فدای انتقاىی شد کُ پدر ٍيیشُ ازش بیً داشت ىن سر ...ىی کردو رِیاٍای دختران
 سِر سادگی دمً یا عشق اشتباٍیً؟...چی باختً؟

ُ چیز با جزییات پررنگ تر  چرا دِبارٌ نيی خّاستً اِن شب رِ فراىّش کنً؟ چرا حاال ٍي
 ىی شد؟

 .نگاٌ ازش گرفتً ِ دِبارٌ ىات تر بُ سقف خیرٌ شدو

ٌ او از گّشُ چشيً چکید نفس عيیقی کشیدو ِ . بی اختیار قطرٌ اشکی برای دل ساد
ُ و کُ بُ شدت ىی سّخت گذاشتً ُ ی سین حتی نيی خّاستً بُ این فکر . دست رِ قفس

ُ ی کی رِ در بطن داشتً ُ ای کُ حاصه نفرت ِ انتقاو بّد...کنً بچ  .بچ

ىن ٍنّز ...نفسً گرفت...انگار ٍيین چند رِز پیش بّد بُ خّنش تشنُ بّدو؛ اىا حاال
ً انگیزترین تراژدی دنیا...ًٍ ىی خّاستيش  .غ

ُ و گذاشت ِ بُ آٍستگی ىاساژ داد تا راحت تر نفسً باال بیاد  .باجی دست رِ شان

ُ ٍا بی جّن ترت ىی کنُ...آرِو باش دخترو-  ُ ت خّب نیست...این گری  .برای بچ

ُ ش کابّس بّد، نُ؟-   ٍي

 .سر بُ سيتش چرخّندٌ بُ دستش چنگ زدو

 .ىن دختر بدی نیستً باجی، ىی تّنً پسرتّ خّشبخت کنً- 

خّدو ًٍ ىی دِنستً ٍذیّن ىیگً؛ اىا دست خّدو نبّد، از شّکی کُ بًَ دست دادٌ 
 .بّد ضيیر ناخّدآگاًٍ دست بُ انکار ىی زد یا قبّل ذٍنیتی کُ خّدش ىی بافت

ُ رِو رنگش بُ شدت پرید  .بُ آنی نگاٍش بارانی ِ شرىندٌ شد. پیرزن رِب

 ...فکر کردو زیر پای ٍرىزخان نشستی...ببخش دخترو...خدا از قضاِتً بگذرٌ- 
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 گفت ىن دختر تّرجً؟ ٍيّنی کُ ىدت ٍاست تّ خاطر و زندٌ بّد؟...ٍرىز؟

ُ چیز رِ بُ یاد ...خرخر ىی کردو ِ ٍین ىی کشیدو. شدت تنگی نفسً بیشتر شد ٍي
 ...شبنً...تّرج...ىادر...پدر...آِردو

 .صدای ىادرو تّ گّشً پیچید...آٌ کشیدو

 دينين بامدان شيرين دير»

 «دِداغْيند سؤز باالو

 الاليي تّ ٍستً فرزندو»

 «فرزند چشً ِ ابرِ آبی ىن

ً ٍای آبی رنگ ٍرىز ُ اش ٍرىز ...چش دمیه بغض الالیی ٍاش پسر سُ چَار سام
ُ طّر دمش اِىد ترکش کنُ؟...بّد  چ

ُ ی رِسریش پا کردٌ رِی صندمی نشست کاش ...ىتّجُ حامً نبّد...اشکش رِ با گّش
 .ُىردٌ بّدو

بًَ حق ...عيرىّ پاشّن گذاشتً...با پّل کارگری بزرگشّن کردو...ىنً ِ یُ دِنُ پسر- 
 .بدٌ

ُ ی پنبُ...تیيّر آریایی اعداو شد  !راز پدر...آتش سّزی کارخّن

ٌ ٍای رِزناىُ. انگار یکی طناِب دار دِر گردنً انداخت دست ٍای بستُ ...برید
ٌ ش  عيّو بّد؟...شد

ٌ ای تنفس بُ گنّ چنگ زدو  .غیرارادی برای ذر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1041  

ُ ی ...ازو انتقاو پدرش رِ گرفت انتقاو خّنی کُ بُ ناحق ریختُ شد، ىن شدو ِ یک بچ
ً ٍاو تا آخرین حد گشاد شد...قرىز شدو... بی گـ ـناٌ  .ِخرخرو بیشتر. چش

 .چرا بَترین آدو ٍای زندگیً این ٍيُ سال بًَ درِغ گفتن

 :کيی با دٍان باز نگاًٍ کرد، بعد داد زد

 ...پرستار...آقا آقا- 

ٌ ای ٍّا تنفس . پا بُ بیرِن گذاشت ِ ىن کبّدتر از رِی غریضُ دست ِ پا ىی زدو تا ذر
 .کنً

 .نيی خّاستً ببینيش...بُ آنی کّبیدن در ِ صدای آشنای گنی گفتنش تّ اتاق پیچید

معنتی ٍنّز ًٍ ...زیر سرو رِ بنند کرد. نگران ِ ِحشت زدٌ بّد. بُ سرعت بُ سيتً دِید
 ...ىن دمتنگش بّدو؛ اىا...نفسً تنگ تر ِ دیدو از اشک ٍاو تارتر. بّی عطرش آشنا بّد

ُ ش کّبیدو ِ  پرستار ِ دکتر . فریاد زدو« برِیی»با ٍيان ذرٌ تّانی کُ داشتً بُ سین
ٌ ش رِ کنار زدن پرستار با . پشت سرش بُ داخه دِیدن ِ چَرٌ ىتعجب ِ بَت زد

با تياو ىنگیً تیرٌ ِ خشيگین شدن . پرخاشگری تذکری بَش داد تا کنارتر بایستُ
ً ٍاش رِ ىی دیدو احتیاج بُ کپسّل ٍّا . قرىز شد؛ ىحه ىن نفس ٍاش بنند شد. چش

ُ ای مب زدو ِ دِر خّدو پیچیدو. بی رحً قدىی عقب گذاشت...دیدو تار شد. داشت . ن
 .ٍّا رسید؛ ِمی نفسً رفت...بُ زِر ىاسکی رِ دٍانً گذاشتن...نباید تنَاو ىی ذاشت

 .بُ ٍيین سادگی...صدای کّبیدن در ِ سّزش دستً، قنبً رِ آتش زد

*** 

 ...عزیزو- 
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نگاٌ بی تفاِتً بُ سيت پرستاری کُ زیادی با ناز ِ ادا صحبت ىی کرد ِ بی نَایت 
ٌ ی ىَربان ِ دمنشینی داشت چرخید  .چَر

ُ ش شد دل کندن از 24 ساعتی بّد کُ تنَا بُ در ِ دیّارٍای اتاق زل زدٌ بّدو ِ نتیج
ُ چیز ُ چیز باید عينیش ىی کردو؛ اىا . ٍي ُ ای کُ خینی قبه تر از فَيیدن ٍي نتیج

خّش بینانُ پای کسی ىاندو کُ دِستً نداشت ِ حاال رسیدٌ بّدو بُ خط پایانی کُ جز 
 .تنَایی چیزی نداشت

ٌ ی گرفتُ آراو داخه اتاق ىی شد تا از حامً سر دربیارٌ؛ اىا ٍر  باجی ٍر چند دقیقُ با چَر
ٌ ی داخه شدن بُ ٍیچ. بار با جیغ گّش خراشی بیرِن پرتش ىی کردو کس رِ اجاز

صدای صحبتش از . نيی دادو؛ االا اِیی کُ ٍر محظُ ىنتظرش خیرٌ بُ در نشستُ بّدو
پشت در ِاضح شنیدٌ ىی شد؛ اىا حاضر نبّد یک بار دیگُ برای دیدنً غرِرش رِ نادیدٌ 

فقط با صدای بً ِ کنفتش دل ِ دینً رِ ىی برد ِ بیشتر . بگیرٌ ِ پا بُ این اتاق بذارٌ
 .ىصييً ىی کرد تا برای ٍيیشُ فاصنُ بگیرو از دمی کُ ىنطق سرش نيی شد

ُ خاطِر ...امبتُ کُ اِن دیگُ احتیاجی بُ نقش بازی کردن نداشت تا االن ًٍ فقط ب
ُ ش صبر کردٌ بّد  .بچ

ُ تر ىداو برای . این فکر ىحه ىّریانُ سِر خامی ِ سنگینً رِ ىی خّرد ِ قنبً رِ شکست
 !ىن زن سّو تیيّرخان ٍستً...خّدو تکرار ىی کردو تا راحت تر فراىّش کنً

 .پّزخند زدو

ىی ترسید . نگاٍش از این سکّت پر از دمَرٌ شد. با احتیاط عالئً رِ چک ىی کرد
 .یک دفعُ بُ سرو بزنُ ِ جیغ بکشً

 :ٍيین طّرکُ چیزی یادداشت ىی کرد با ىالیيت گفت
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بَترٌ کيتر ...حاىنگیتً ىی تّنُ از پا درت بیارٌ...عزیزو بُ شٍّرتً گفتیً خینی ضعیفی- 
ُ ت باشی...گریُ ِ فکر ِ خیال کنی  .تّ فقط باید بُ فکر بچ

ً ٍاش از بی خّابی . دِر اتاق آراو باز شد ٌ ی باجی ىیان چَارچّب در کُ چش دیدن چَر
 .قرىز شدٌ بّد عصبیً کرد

ُ ای ىکخ کرد ِ بُ سيتش چرخید. اخيی کردو . باجی بُ رِی خّدش نیاِرد. پرستار جانی
 .با مبخنِد ىحّی آٍستُ داخه شد ِ کنارو نشست

 خب ىادر چی داشتی ىی گفتی؟- 

ٌ ی ٍیچ دفاعی  ُ طّر با دخترش سرو آِار شدن ِ اجاز ِقتی کُ از ذٍنً ىی گذشت چ
ُ طّر ٍیرىند جنّی یک عدٌ نابّدو کرد، بُ حد ىرگ عصبی ِ  بًَ ندادن یا بدتر، چ

 .دیّانُ ىی شدو

اصالً از تصّر ِ یادۀِری بالیی کُ ٍيُ سرو آِردن، سرتاسر ِجّدو رِ خشً فرا 
 .ىی گرفت ِ دِست داشتً فریاد بزنً

 .پرستار دستً رِ بُ نرىی فشرد تا حّاسً رِ ىعطّف خّدش کنُ

 .مبخنِد دندان نيایی زد. با خشً نفسی کشیدو ِ چشً چرخّندو

ُ ت باش-  کيتر عصبی ...نيی دِنً تّ زندگیت چی گذشتُ؛ اىا االن تّ ىادری...بُ فکر بچ
 .شّ

ُ ی . اخيً شدت بیشتری گرفت طّری حرف ىی زد ِ رفتار ىی کرد کُ انگار با یک دیّان
 !اصالً انگار جای ىن ِ ٍنيا عّض شدٌ بّد...زنجیری صحبت ىی کرد

ٌ ش غیر از این برداشت نيی شد حتيا رِد . الزو نبّد حدسی بزنً؛ از ترحً تّ چَر
ُ ی رِان پریشیً ىی دید  .خراش ٍای رِی صّرتً رِ نشان
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بُ شٍّرت ...دکترت این دِ رِزی کُ بستری بّدی بَت سر زد؛ اىا ٍر بار خّاب بّدی- 
 .ِضعیتتّ تّضیح ىی داد

... - 

دِبارٌ بی احتیاطی کنی این بار نيیشُ ...خطر سقطّ داشتی...فعالً استراحت ىطنقی- 
 .کاری کرد

حرف ىی زد ِ ىن ىات بَش خیرٌ بّدو؛ حتی بُ خّدو زحيت نيی دادو تا برای این 
ُ چیز آراو ىی گرفت. خبر احساس ناراحتی کنً  .با رفتنً ٍي

ُ ای رِ زیر ِ  ُ ٍای زیر دستش شد برگ ٌ ی نّشت ىابین صحبت ٍاش، چشً ریز کردٌ، خیر
 :با ىکحی اداىُ داد. رِ کرد

 .بچُ ىشکنی ندارٌ...اِِو، خدا رِ شکر آزىایشتً ىحبت بّدٌ- 

 !آزىایش؟- 

ٌ ی زخيیً ادا کنً خّشحال از این کُ بُ . بُ زحيت تّنستً یک کنيُ رِ از ىیان حنجر
 :حرف کشیدو، مبخندی بُ باجی کُ اىیدِارانُ نگاًٍ ىی کرد زد ِ گفت

 .شٍّرت گفت ازدِاج فاىینی بّدٌ...آزىایش قبِه ازدِاج- 

 .چشيک ریزی زد

 !فقط باید یکً پّل خرج کنی...از این ىّردا زیاد داریً- 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشار دادو قرار بّد تا کی درِغ ٍاش رِ بشُ یا ىن پی بُ احيقی . چش
چرا االن باید یادو بیاد؟ چرا اِن ىّقع فکر ىی کردو ! خّدو ببرو؟ آزىایش قبِه ازدِاج

ىًَ فقط رسیدن بُ اِنُ؟ حاال ىعنی نگاٌ ىحضردار ِ اسکانس ٍای رد ِ بدل شدٌ رِ 
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ٌ و ِ حاال . ىی فَيیدو حتيًا بُ اِن ٍاو این درِغ ٍا رِ تحّیه دادٌ کُ ىن یک زن بدکار
 .با پّل درصدد جبران اشتباٍشُ

 .پرستار خندٌ ریزی کرد

بت خّب جایی گیر کردٌ...اىا تّ یکی خینی خّش شانسی-   ...خّشگه، پّمدار ِ ...قالا

ٌ و، باجی ٍیجان زدٌ بُ حرف  ُ ش چاقّیی بشُ رِ قنب پارٌ پار قبه از این کُ ٍرکني
 .اِىد

 اِن یکی آزىایشً ىحبتُ؟- 

ُ ی دیگُ ىیاد-   .اِن ٍفت

 چُ آزىایشی؟- 

ٌ ای پرسیدو  .بُ حامت کنترل شدٌ ِ شّک زد

پرستاِر از ٍيُ جا بی خبر ِ پرچانُ، سریع . باجی فّرًا مب گزیدٌ، چادرش رِ ىرتب کرد
 :گفت

  شيا ِ آقای آریاییDNAآزىایش - 

ً ٍای باجی زدو رنگ بُ رنگ . پّزخندو رِ نتّنستً نگُ دارو ِ با صدای بنند رِ بُ چش
ىن نباید از این ىّضّع بّیی ...خطا کردٌ ِ ىطيئنًا تنبیُ سختی در انتظارشُ. شد

این شکی بّد کُ ٍیرىند یا ٍرىز داشتن؛ اىا ىن ىطيئن بّدو ىن ِ ٍرىز . ىی بردو
ً خّنیً؛ چّن عذاب ٍای ىادرو یا نگرانی ٍای پرتشّیش پدرو رِ دیدٌ بّدو ىن . ٍ

ُ چیز رِ در بی خبری شاٍد بّدو؛ اىا نتّنستً کاری برای خّدو انجاو بدو ِ حاال  ٍي
 .جّرچین زندگیً حه شدٌ بّد
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 سّامی نداری؟- 

 .با ٍيان نگاٌ بی تفاِت ِ آتشین سری تکان دادو ِ بُ باجی اشارٌ کردو

 .اینّ از این جا ببر- 

ُ ای دست ِ پاشّن رِ گً کردن کيی عقب . نگاٌ ِ محنً بُ قدری جدی بّد کُ ٍردِ جانی
 .ایستاد ِ مبخنِد ىحّی زد

 .چیزی الزو داشتی زنگّ بزن- 

 .ىی خّاو تنَا باشً- 

دیگُ تحيه دیدن آدو ٍای اِن عيارت رِ . این بار صداو بنند تر ِ خارج از کنترل شد
ً ٍاو تازٌ بّد. نداشتً احتیاجی ًٍ بُ این دمسّزی ٍا نداشتً، . نُ تا زىانی کُ ٍنّز زخ

ُ چیز شکستُ بّد  .نُ حاال کُ حرىت ٍي

 :باجی بنند شد ِ با این پا اِن پا کردنی، آٍستُ ِ شرىندٌ گفت

 .آقا گفتن چشً ازتّن برندارو تا خدای نکردٌ آسیبی بُ بچُ نزنید- 

ً ٍاو گرد شد ُ ی خّدو...آسیبی بُ بچُ بزنً...چش ُ قدر ! بچ یعنی نيی دِنست ىن چ
 بچُ دِست دارو؟

 .یکی تّ ىغزو فریاد زد

ُ ش ىَيُ»  .«حال تّ ىًَ نیست...دیدی اشتباٌ نيی کردی، فقط بچ

ٌ و ً ٍای تاز  .حرفش خنجری شد رِی زخ

بدِن این کُ اجازٌ بدو باجی اشک ٍاو رِ ببینُ، طّری فریاد زدو کُ صداو بُ بیرِن از 
 .ىطيئن بّدو ٍنّز ًٍ پشت اِن در معنتی ایستادٌ...اتاق ًٍ برسُ
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 .ىحه ىن کُ تّ رِ نشناختً...ٍنّز ىنّ نشناختی...بُ اربابت بگّ- 

 .جیغ کشیدو از تُ دمً

 ...بیرِن- 

بالفاصنُ بعِد رفتنشّن . بُ پشت چرخیدٌ دراز کشیدو ِ ىالفُ رِ رِی سرو کشیدو
شيردو ...صدای باز ِ بستُ شدن در ِ نفس ٍای عصبی آشنایی سکّت اتاق رِ شکست

 .چشً رِی ًٍ فشردو...چَار...سُ...بیا معنتی...دِ...یک

بغضً ...چند جانیُ صدای قدو ٍای ىحکيش تّ اتاق پیچید، بعد ًٍ کّبیدٌ شدن در
 .آٍستُ دست رِ شکيً گذاشتً ِ برای نابّد شدن این دل پارٌ پارٌ اشک ریختً. ترکید

ُ  ًٍ ٍيراٍیً نيی کرد ٌ و زار زدو کُ یک محظ خّدو ًٍ ...برای این قنب ِاىاند
 .نيی دِنستً چی ىی خّاو؛ فقط کيی دل داری یا نازکشیدن حقً بّد

کاش با دیدن بی ِفاییش، این دل . ىن قصد بازی داشتً؛ ِمی بازی خّردو. دمً پر بّد
ُ تر دمتنگ ىی شد  .ًٍ کيی عاقه تر ىی شد؛ اىا افسّس کُ دیّان

 .تاِان دیّانگی ىادرش رِ پس ىی داد...دمً برای طفنک ِجّدو ىی سّخت

*** 

ٌ ی غرق خّاب باجی دادو، خرِپفش دنیا رِ برداشتُ بّد چادر . نگاٌ پراسترسً رِ بُ چَر
ىشکی رِ از رِی پاش برداشتً ِ مخ مخ کنان با دىپایی ٍای پالستیکی سفید رنگ 

ُ تاریک کشیدو. بیيارستان، اٍستُ در رِ باز کردو ٍیچ کس . اِل سرکی بین سامن نیي
قدو اِل پراسترسً، با . چادر رِ بُ تقنید از باجی زیِر گنّ جيع کردو ِ رِ گرفتً. نبّد

ُ رِی اتاق یکی شد  .خشک شدن پا ِ نگاٌ حریص ِ دمتنگً بُ صندمِی رِب
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پاٍاو بی اجازٌ، ىطیِع دِل بی قرارو بُ . قنبً کّبندٌ دِر برداشت ِ نفسً بُ شيارش افتاد
دمتنگ ِ ناخّدآگاٌ دستً . ىقابه صّرتش زانّ زدو. سيت صندمیش ىشتاقانُ پرِاز کرد

ُ ٍای خیسش فرِد اِىد بُ حامت . بُ طرف صّرت غرق خّابش کشیدٌ شد ِ رِی گّن
جنینی سُ صندمی رِ پر کردٌ بّد؛ اىا با این حال ًٍ صندمی ٍا گنجایش ٍیکه درشتش 

ُ ٍاش سفید. رِ نداشتن ً ٍای خّش حامتش گّد شدٌ بّد ِ کنار شقیق خدایا . زیر چش
 چُ بالیی سرىّن اِىدٌ بّد؟ ٍیرىند ىن کجاست؟ این تیيّرخان بّد؟

ُ ش تا پیشانیش رِ آٍستُ ميس  انگار برای باِرو، بی ىَابا نّک انگشتً از انحنای چان
 .کرد

ُ قدر دمتنگش بّدو بعِد دِ رِز ٍيان مباس ٍا رِ بُ تن داشت این یعنی تياو ىدت . چ
دست ٍای بی قرارو بُ سيت ىٍّای . مب گزیدو تا زىان رفتن اشکی نریزو! تنَاو نذاشتُ

ُ قدر ىّی بنند . ناىنظً رِی پیشانیش کيی ریختُ بّد. بنندش کشیدٌ شد خدایا چ
باند کّچکی پشت . بَش ىی اِىد، صّرت جدیش رِ ىَربان ِ جّان تر کردٌ بّد

ُ ی پیراٍنش باز . مب ٍاو رِ ىحکً گاز گرفتً تا  ٍای ٍایً بنند نشُ. گردنش بّد یق
ُ اش زدو...بّد ُ ای رِی سین  .بی اختیار بـ ـّس

ٌ چَرٌ گفتُ بّد قنب تیيّرخان رِ عيه کردن؛ اىا ىِن بی خبر، بی اٍيیت سادٌ گذشتً  ىا
 .ِ فقط آرزِی سالىتیش رِ کردو

 .زیر مب غریدو

 قرص نخّر؟...نگفتً بَت سیگار نکش- 

ُ چیز ىحه قبه بّد تا فرزادگّنُ سربُ سرت ىی ذاشتً...بغضً ترکید حریصانُ . کاش ٍي
ُ ش دادو ً ٍای بست خّابش سبک بّد؛ اىا قرص ٍای ىسکن از پا . نگاًٍ رِ بُ چش
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ُ ای دراز کشیدٌ بّد رنگ ِ رِش ٍنّز زرد بّد ِ از درد . درش آِردٌ بّد کُ بی حال گّش
ُ ش راٌ گرفتُ بّد ُ  تا چان ٌ ٍای عرق از شقیق  .اخً کردٌ ِ قطر

ُ ش زدو ِ بغض دار مب زدو ُ ی نرىی رِی گّن  .بـ ـّس

ُ قدر خّب ىی تّنی باشی-  اِن ىّقع بیشتر باِرت ...کاش بًَ نشّن نيی دادی چ
 .ىی کردو

باید زِدتر ىی رفتً؛ ٍيان ...باید ىی رفتً برای ٍيیشُ...نيی تّنستً با خّدو کنار بیاو
ُ ی کسایی ًٍ . سُ ىاٌ قبه کُ خّشبینانُ پای تّجیَی شب ٍاو رِ صبح ىی کردو از ٍي

 .کُ با درِغ این ىدت سرگرىً کردن نيی گذشتً

ىن ٍیرىند خّدو رِ ىی خّاستً کُ از رِی سادگی عاشقً کرد؛ نُ تیيّرخانی کُ 
 .نيی شناختً ِ از رِی انتقاو پایبندو کرد

*** 

ٍر چی دِر تر از . سست ِ بی جّن تنّتنّخّران قدو برىی داشتً ِ از سرىا ىی مرزیدو
بُ پَنای صّرت اشک . بیيارستان ىی شدو، صدای بّق ىاشین ٍا بیشتر ىی شد

جایی براو نيّندٌ بّد کُ خبر ...نيی دِنستً کجا باید برو. ىی ریختً ِ قدو برىی داشتً
 .نداشتُ باشُ

 .زار زدو، خدایایی فریاد زدو...ىی دِنستً از ٍيین حاال دمً دمتنگش ىیشُ

ً ٍاو از اشک تار ىی دید  .نفس ىی کشیدو از ٍّای دمی کُ بی تاب رفتن بّد. چش

 ...صدای بّق ٍا از پشت سرو ِحشتً رِ بیشتر کرد، اگر بّد

ُ ی خیابان پارک شدٌ بّد، پا تند کردو ِ بی تعارف  بُ طرف ىاشین شاسی بنندی کُ گّش
 .گرىای ىطبّعی تّ صّرتً خّرد. یک دفعُ در رِ باز کردو ِ صندمی جنّ جاگیر شدو
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 .پسر جّانی کُ با گّشی صحبت ىی کرد، ِحشت زدٌ بُ سيتً چرخید ِ چشيی گرد کرد

 !خانً اشتباٌ گرفتین- 

 :آىیز گفتًبا ٍق ٍقی کُ ىی زدو ِ صدای خش دارو امتياس

 (...)فقط ىنّ ببر بُ خیابّن - 

ُ و ِ مباس بیيارستان کرد ً نگاٍی بُ چادر کنار رفت  .نی

 از بیيارستان فرار کردی؟- 

ُ ت دردسر نيیشً-   .خّاٍش ىی کنً...ِاس

ُ ای ىکخ کردٌ، بُ ىاشین ٍایی کُ پشت سرو راٌ ىی گرفتن نگاٌ کرد ِ نفسی گرفتُ  جانی
ُ ای بعد دستش بُ سيت ضبط دراز کرد ِ آٍنگ غيناکی رِ . با تردید حرکت کرد جانی

 .سرو رِ بُ شیشُ چسبّندو ِ آزادانُ کنار یک غریبُ اشک ریختً. کرد (play)پنی

*** 

 .بعِد یک ساعت ِ نیً، اشکً بند اِىدٌ، ىات بُ بیرِن با فکری درگیر خیرٌ شدٌ بّدو

 خانً این جاست؟- 

ً ٍاو سری چرخّندو اىیدو . فقط یک بار پا بُ این جا گذاشتُ بّدو. گیج از سّزش چش
ُ و این بار یاریً کنُ  :بُ طرفش چرخیدو ِ با مبخند بی حامی گفتً. بُ این بّد حافظ

 .ٍیچ ِقت فراىّشتّن نيی کنً- 

ٌ اش رِ در  ُ ای کرد ِ با تک ابرِیی باال رفتُ کُ بی نَایت چَر ٌ ی بنند ِ دمبران تک خند
 :عین زشتی بانيک کردٌ بّد گفت
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 !سعی کن فراىّش کنی، دِ تا زشت بُ کار ًٍ نيیان- 

ٌ ی بی حامی کردو ِ با دست ٍای مرزان پیادٌ شدو  .خند

ُ ی ِیالیی کننگی با دِر سفید فنزی  .بُ سيتش قدو برداشتً. خّدش بّد...خّن

با تک بّقی سری تکان داد ِ بی ىعطنی . ٍيین کُ زنگ در رِ زدو دست بنند کردو تا برٌ
 .نفسی گرفتً ِ با آخرین جانی کُ در بدن داشتً بُ دیّار تیکُ زدو. رفت

ٌ ش بنند شد مبخند . قبه از این کُ با نااىیدی دِبارٌ دست بنند کنً، صدای سرىاخّرد
 .زدو ِ اشک ٍای پشت پنکً رِ پاک کردو

ٌ ش ً زىان شد با چشً تّ چشً شدنً ِ گنبرگ بَت زد  .صدای تیک باز شدن در، ٍ

ُ ای زدو  .مبخنِد نصفُ نیي

 ىَيّن نيی خّاین؟- 

 .گیج بُ جنّ خً شدو ِ سرو رِ گرفتً. نای ایستادن نداشتً

 ...بذار بیاو تّ- 

ُ ای فریاد زد  .بُ خّدش اِىد ِ ىحيد ِ تَيین

ُ ش  قبه از این کُ با سر فرِد بیاو دستی دِرو حنقُ شد ِ با صدای پرغرِر ٍيیش
 :تّبیخی گفت

 !نصفُ شبی این جا چیکار ىی کنی؟- 

 .چشً بستً ِ زیر مب غری زدو

 ...ٍنّزو خّدتی- 
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*** 

 نيی خّای چشياتّ باز کنی؟...گنبرگ- 

 .ىاىان بذار استراحت کنُ- 

. پشت پنکً پرید! تعجب کردو؛ ٍنّز تا این ِقت رِز خّنُ بّد. صدای ىحيد بّد
 :تَيینُ ٍّل شدٌ گفت

 .بیدار شد ىحيد- 

کنارو رِ دِزانّ نشستُ بّد ِ با . از صدای پا ِ حس حضّرش، بی اختیار چشً باز کردو
 .ىالفُ رِ باالتر کشیدو ِ سالو زیر مبی دادو. اخً عيیقی نگاًٍ ىی کرد

 چُ بالیی سر خّدت آِردی؟- 

ناراحت شدو، . باز ًٍ بدِن در نظر گرفتن حال ِ رِزو، بی ىقدىُ ِ طنبکار حرف ىی زد
ٌ ش کُ  ىن دیگُ دختر سابق تّ خّنُ نبّدو، حاال ىادر ِ یک ٍيسر بّدو ِ این نگاٌ خیر

 .تّقع تّضیح داشت ىعذبً ىی کرد

ِِ نصفُ شب چرا سر از این جا درآِردی-   اِنً با مباس بیيارستان؟...د

ُ و شد جّاب  .مبخند تنخ ِ نگاٌ پایین گرفت

 :تَيینُ کُ سيت راست تشک ىن ِ ىقابه ىحيد نشستُ بّد، آٌ پرسّزی کشیدٌ گفت

 .رنگ بُ رِت نيّندٌ...پاشّ یُ چیزی بخّر کُ ضعف کردی- 

نيی خّاست . ىی دِنستً این حرف عّض کردن تَيینُ بابت کنجکاِی ىحيد بّد
 .ىحيد درگیر ىن بشُ
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ٍنّز ًٍ بدنً کّفتُ بّد ِ پاٍاو از درد گزگز . با کيکش بنند شدو ِ تکیُ بُ بامش دادو
ٌ ای بنند ِ نخِی تَيینُ رِ بُ تن داشتً کُ بی نَایت راحت بّد؛ اىا . ىی کرد پیراٍن قَّ

 .با ٍر حرکت زیر دست ِ پا ىی اِىد ِ دردو رِ بیشتر ىی کرد

 .ىحيد از جيع کردن صّرتً ِ آخ آخ ریزو، جدی تر اخً کرد

 صّرت ِ بدنت چرا پر از زخيُ؟ کتک خّردی؟- 

تَيینُ طّری ىحيد ! محنش بی نَایت نگران ِ تعصبی بّد. ىتعجب چشيی گرد کردو
 .پرغیظی گفت کُ از صدتا خفُ شّ بدتر بّد

بی تّجُ بُ حرص تَيینُ، ابرِیی برای ىحيد . این بار مبخندو رنگ ِ بّی بدجنسی گرفت
 :باال دادو ِ خّنسرد گفتً

 !این چند ىاٌ زیادی ِحشی شدٌ...از ىَرِ کتک خّردو- 

طّری کُ اکبری با دِ ِ ِحشت از حیاط خّدش . تَيینُ با ٍینی ىحکً رِ دستش زد
ٌ ای گفت  .رِ بُ حال رسّند ِ چی شد

ً ٍای عصبی ىحيد زدو  .پّزخندی تّ عيق خیرگی، بُ چش

 ىَرِ کجاست؟ حامش خّبُ؟- 

 !این تعصب ِ عصبانیت اِمش برای ىن بّد یا ىَرِ؟! پس ٍنّز ًٍ نگران ىَرِ ىی شد

 .اِنً از دست ٍرىز کتک خّرد- 

ىی خّاستً از ىّضّعی ىطيئن بشً کُ عجیب بَش شک . رِ ٍرىز با ناز ىکخ کردو
 !داشتً

 .پیشانیش رگ بُ رگ شد، اخيش از پّزخندو پررنگ تر
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ُ ای درستُ-   .حاىن

ُ ٍاو افتاد ِ رنگً . باالخرٌ زٍرش رِ ریخت از حامت دفاعی دراِىدو ِ خینی سریع شان
 .پرید

اکبری ًٍ با بدبینی کيی نزدیک تر شد ِ مِب . پربَت تَيینُ ضربان قنبً رِ باال برد! چیِ 
چند جانیُ سکّت شد کُ آخر ىحيد با خّنسردی . پنجرٌ نشست تا حرفی بزنً

ُ ش رِ بُ تَيینُ گفت  :ٍيیش

ٌ ش نفَيیدی؟-   از شکً برآىد

ُ و کردٌ بّد؛ حتی از خصّصی ترین ىسائه  مب گزیدو، با این کُ ىحيد بارٍا ىعاین
ُ و بُ عنّان دکتر خبردار ىی شد؛ اىا این بار ازش خجامت ىی کشیدو  .دختران

 .سرزنش آىیز ِ با محنی ناراحت پرسید. نفس تنگی تَيینُ رِ حس کرد

 !آرٌ گنبرگ؟- 

ُ خّد تا آخرین حد خً شد ِ ىالفُ رِ تّ ىشت جيع کردو  .سرو خّدب

 برای ٍيین فرار کردی؟...سرتّ باال بگیر ببینً- 

 .ىعنّو نیست چُ گندی زدٌ کُ نصفُ شبی بُ این جا پناٌ آِردٌ- 

 .ىحيد بّد کُ با نیشخندی ٍيین طّر کُ از کنارو بنند ىی شد ىی گفت

 تّ این دخترِ نيی شناسی؟...بذار حرف بزنُ! ىحيد- 

محن اخطاری ِ حيایتی اکبری شجاع ِ جسّرترو . ٍیچ ِقت نخّاست ىن رِ بشناسُ
 .کرد
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صدا بنند کردو ِ یک دفعُ برای دفاع از خّدو با سرتقی کُ در برابر این خانّادٌ بُ خّبی 
 :یاد گرفتُ بّدو گفتً

ِِ عزیز تّ کُ...ىن گند زدو؟-  ُ و از شٍّر قانّنیيُ یا ىَر  ...ىنی کُ بچ

ً ٍای گرد شدٌ  ً کً بُ ىرحنُ سرخی ىی رسید با چش یک دفعُ خیرٌ بُ ىحيدی کُ ک
ً ٍاو پررنگ شد. سکّت کردو ٌ ی ٍرىز جنّی چش حق نداشتً برای دفاع از خّدو، . چَر

 .از درد برادرو ىی گفتً

ُ ای ىکخ کردو ِ با نفسی رِ بُ تَيینُ، بی اٍيیت بُ ىحيد گفتً  :جانی

ُ ی ٍرىزٌ-   .بچ

ً نگاٍی بُ ًٍ کردن ِ بُ آنی ٍر دِ بُ ىرز سکتُ نفسشّن  ُ ای اکبری ِ تَيینُ نی محظ
اکبری ًٍ دسِت کيی ازش . فریاد زد« خدایایی»تَيینُ ىحکً بُ صّرتش کّبیدٌ . رفت

 .نداشت، پشت سِرًٍ رِ پاٍاش ىی زد ِ ِای ىصیبتایی ىی گفت

ىحيد از رفتار پدر ِ ىادرش ِسط ٍال کّچک خشکش زد؛ اىا ىن ِاقف بُ این درِغ، 
 .از حدسً ىطيئن شدو

 :تَيینُ با نفسی کُ بُ سختی ىی گرفت گفت

 .باید بندازیش...این بچُ حرِِو حرِىُ...ىا باید بَت ىی گفتیً...تقصیر ىا بّد- 

 .خّنسرد با مبخند ىحّی دست رِ شکيً گذاشتً

 چرا باید چنین کاری کنً؟...نُ خالف شرعُ ِ نُ قانّن- 

 !برای این ىَرِ کتکت زدٌ؟ برای شٍّرش- 
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ىتّجُ نشدو تعجبش بابت کتک ىَرِ بّد یا خــ . محن ىحيد نااىید ِ ىتعجب شد
 !ـیانـت شٍّرش

 !نتّنست قبّل کنُ شٍّرش عاشق ىنُ- 

ُ ای از این درِغ مرزیدو؛ اگر ِاقعاً   .حتی فکر کردن بَش ِحشتناک بّد...محظ

بیشتر از این اداىُ ىی دادو . پردردی گفت« آرِو باش»تَيینُ بنند زد زیر گریُ ِ اکبری 
 .سکتُ ىی زد

ُ و رِ دادو بَش ِ بغض دار زىزىُ کردو  :نگاٌ پرغص

 پس شياٍا خبر داشتین؟- 

 :با نفسی بریدٌ گفت. شدت اشک ٍاش بیشتر شد ِ سری تکان داد

 با برادرت؟ زنش شدی؟...تّ چی کار کردی گنبرگ؟- 

 نيی دِنستین ىنً قنب دارو، ىنً آدىً؟...چرا ازو چیِز بُ این ىَيی رِ ىخفی کردین؟- 

اکبری بنند شد کنارش نشست ِ با اشک ٍایی کُ ازش ...صّرت تَيینُ رِ بُ کبّدی بّد
ُ ٍاش رِ کيی فشرد  .تا بُ حال ندیدٌ بّدو شان

 .بنندی گفت« یکی بُ ىن بگُ چی شدٌ»ىحيد  ٍاج ِ ِاج 

ُ ش، با شرىندگی رِ بُ پسرش گفت  :اکبری با ٍيان بغض ىردان

ُ  ًٍ...ٍرىز برادر گنبرگ از یک پدرٌ-   ...این بچ

 :نذاشتً اداىُ بدٌ

ُ ی تیيّرخانُ-   .بچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1057  

ُ ای دست از سرِصدا کشیدن ِ با بَت نگاًٍ کردن  .تَيینُ ِ اکبری برای محظ

 .فقط حدس ىی زدو ىی دِنید- 

 .تَيینُ یک بار دیگُ ىحکً تّ گّشش زد. اکبری الامُ االاهلل ای گفت

 .تیيّرخان زندگیيّنّ سیاٌ ىی کنُ- 

*** 

ٌ ی صبحانُ رِ با ِسّاسی کُ از تَيینُ ىی شناختً ىقابنً رِی زىین پَن کرد نیً . سفر
ىحيد ًٍ با کنی غرغر . ساعتی بّد کُ آراو شدٌ بّد ِ ىحيد رِ فرستاد تا نان تازٌ بگیرٌ

 .تنَاىّن گذاشت

ُ ای ىسکّت نشستُ ِ با دمی کُ ىامش ىی رفت  دست ِ صّرتً رِ شستُ بّدو ِ گّش
ٌ ی سفرٌ بّدو ُ پز خیر  .برای ىرباٍای تَيین

 :چَارزانّ زدٌ ىقابه سفرٌ، با غً گفت

 .بشین چند مقيُ بخّر، از دیشب چیزی نخّردی- 

ً نگاٍی بُ شکيً کرد  .نی

ُ ىّن بدبخت ىیشیً-  ُ ی تیيّرخان بیاد ٍي  .بالیی سر بچ

 .پّزخند زدو ِ با اکراٌ بنند شدو ِ چَارزانّ ىقابنش نشستً ِ بی ىیه تکُ نانی برداشتً

ُ  ًٍ بّدو ٍر ىّقع بًَ غذا ىی دادی ىی گفتی آقا ناراحت ىیشُ نخّرو-  بزرگتر ...بچ
 !االنً ىیگی تیيّرخان...شدو گفتی غذا بخّر جّن بگیری رِ فرو بیای

ُ ای کُ ىشخص بّد اداىُ دادو  :نیشخند زدٌ با عقدٌ ِ گالی
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 !ٍیچ ِقت ىحبت ٍات ىال ىن نبّد- 

 .آقا مّست ىی کرد کافی بّد، نيی خّاست ىنً مّست کنً- 

 .سریع سر باال بردو ِ کيی صداو بیشتر از حد ىعيّل بنند شد

 !پدر ىنّ مّس ىی کرد- 

 :با ٍيان زبانی کُ زیادی حرف دل داشت گفتً...پّزخند زدو

ىحيد ٍر حرفی ىی زد سریع قبّل ىی کرد؛ ...ىحبتای اِنً نسبت بُ ىحيد بیشتر بّد- 
 .اىا ىن باید امتياس ىی کردو

 .آقا چیزی برات کً نذاشت...این حرفّ نزن- 

ً ٍای پر آب  ُ دارش بینی باال کشیدٌ با چش ٌ ی غص مب برچیدٌ، با دمی پر، خیرٌ بُ چَر
 :گفتً

ُ و چیزی کً نذاشت؛ اىا بًَ یاد نداد ىحبتّ از کسی گدایی نکنً-  بًَ یاد نداد ...ِاس
اِن قدر تّ خّنُ نگًَ . بًَ یاد نداد دميّ ارزِن بُ کسی نفرِشً...برای خّدو زندگی کنً

ٌ ٍاش  .داشت نفَيیدو اِن بیرِن پر از گرگُ، ىنً یُ طعيُ برای گـ ـنا

 .اشک ٍاش رِان شد ِ سری از رِی تأسف تکان داد

 .کاش بُ جای کدبانّگری قّی بارو ىی آِردی- 

 .آٍی کشید

 .فکر نيی کردو دل بُ دل تیيّرخان بدی ِ با یُ بچُ فرار کنی- 

 .صداو آراو آراو پر از حسرت شد
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ٍر ىّقع ...شياٍا کُ ٍیچ ِقت نبّدین...شد ٍيُ کسً...بعد از پدر شد ىرًٍ تنَاییً- 
ُ طّر ...بابا بًَ ىحبت ىی کرد شياٍا از دىاغً درىی آِردین تّ فقط بًَ یاد دادی چ

 .عرِسکی باشً

این بار تَيینُ با گرفتن اشک ٍاش، چپ چپی نگاًٍ کرد ِ با حرصی کُ زیادی آشنا بّد 
 :گفت

 .شش ىتر زبّنت فقط ِاسُ ىنُ- 

 :چشيی تّ کاسُ چرخّندو کُ بدتر اداىُ داد

ىردیّ اسیر خّدت کردی کُ ...خّدو ىی دِنً چی آتیشی ٍستی...بدو کُ بارت نیاِردو- 
ُ ش صف کشیدن  .از تّ خّشگه تراش ِاس

عین حقیقت بّد، ٍیرىند . برای فرار از دیدن مبخندو، کيی ىتيایه شدو ِ زانّ بغه کردو
 .گاٍی در برابرو زیادی نرو ىی شد

ُ ش، مبخندو ىحّ شد نفسی کشیدو ِ با پس . از فکر این کُ االن نگران ىن ىیشُ یا بچ
ُ ِار خّدو رِ بُ آغّش کشیدٌ پرسیدو  :زدن خیامش، یک دفعُ زىزى

ٌ ای ندارو؟-  ُ ٍاش ٍیچ خاطر چرا ىادرو ٍرىزِ ِل ...تَيینُ چرا ىن از ىادرو بُ جز گری
 کرد؟

 :سر بُ سيتش چرخّندو ِ امتياس آىیز گفتً

 .خّاٍش ىی کنً ٍيُ چیزِ بگّ- 

 .یُ بچُ گذاشتن تّ داىنش...ىادرتً تا اِىد عاشقی کنُ- 
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اشک ٍاو رِ پاک کردٌ، دستپاچُ طرز نشستنً رِ درست کردو ِ با نگاٍی سّامی بُ 
 .طرف اکبری کُ در حال ِارد شدن بُ ٍال بّد چرخیدو

باز ًٍ مِب پنجرٌ، رِ بُ حیاط نشست ِ با دستی رِ زانّ با مبخنِد تنخی ىحه یک خاطرٌ 
 :خیامی، خیرٌ بُ بیرِن گفت

ىادرت یُ زن ...رِز اِمی کُ آقا ىا رِ استخداو کرد ٍنّز با ىادرت ازدِاج نکردٌ بّد- 
 .فراری بّد کُ برای گرفتن طالقش پناٌ آقا شدٌ بّد

 .نيی خّاست عاشق کسی بشی...پدرت نيی خّاست ىحه ىادرت ضعیف باشی- 

ٌ ای بَش کرد تا اداىُ بدٌ. این رِ تَيینُ با سرزنش زىزىُ کرد  .اکبری بی حال اشار

ُ ش ىًَ نبّد-   .اىا تّ ًٍ ىحه ىادرت دختر احساساتی بّدی کُ ٍیچ چیز ِاس

ُ خراب ِ بی ىغز بّدو ُ و ...تّ خّدو بیشتر جيع شدو، ىن فقط یکً کن نُ کُ چیزی ِاس
 .دو ِ بازدو عصبی گرفتً! ىًَ نباشُ

ً خانً ٍيّ خینی دِست داشتن-  اِن ىّقع نُ ىن نُ اکبری خبر نداشتیً از ...آقا ِ شبن
ُ ی شٍّرش فرار کردٌ فکر ىی کردو یُ دختر فراری یا بی پدر ِ ىادرٌ کُ کسی ...خّن

ُ ای داشت...ىحه تّ ظریف بّد. سراغشّ نيی گرفت ُ ی دخترِن بَش نيی خّرد ىادر ...جح
 .یُ بچُ باشُ

ُ ی ىعيّمیشّن در ىّرد ...بدِن ٍیچ قید ِ بندی جنّی آقا ظاٍر ىی شد-  ىکامي
ً خانً فحش ىی داد ِ از تعصبشّن . تیيّرخان ِ تّرج ناىی بّد ىداو شبن

ُ طّر از دستشّن ...کینُ ازشّن بُ دل داشت...ىی گفت شب ِ رِز نقشُ ىی کشیدن چ
ُ ی تیيّرخانّ نداشت...راحت بشُ  .آقاو ِکیه بّد؛ اىا تجرب

ُ تر اداىُ داد  :اکبری حرفش رِ قطع کرد ِ گرفت
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از اِن شب بُ بعد تّ زندگیشّن . یُ شب آقا با رنگ ِ رِیی پریدٌ خبر ىرگ تّرجّ داد- 
ِقتی دکتر خبر . خانً از شنیدن خبر حامش بد شد ِ غش کرد. یُ رِز خّش ًٍ ندیدن

 .حاىنگیشّ داد ترس ِاقعی رِ تّ چشيای آقا دیدیً

ٌ تر اضافُ کرد  :تَيینُ شرىند

ُ جا بی خبر قبّل کردیً بُ ...ٍيّن شب بُ ىنّ اکبری ِعدٌ ِعیِد پّل داد-  ىا ًٍ از ٍي
این ٍيُ سامً ىجبّر بّد تحينيّن کنُ ِ ٍرچی خّاستیً بی چّن ِ . کسی حرفی نزنیً

 .چرا ىحیا کنُ

ُ آىیز شد  .پّزخند زدو ِ محن صداو طعن

ُ ی تحصیه پسرت-   !این خّنُ یا سکّتش در برابر تٍّینات بُ ىن...ىحه ٍزین

 ...ىحيد چیزی نيی دِ- 

 !ىی دِنً نباید بفَيُ چُ پدر ِ ىادر زحيت کشی داشتُ- 

 :ٍردِ شرىندٌ نگاٌ دزدیدن ِ با سری پایین اداىُ دادن

ً خانً حاىنگی سختی داشت-  تّ حرفاش . شبا کابّس ىی دید؛ ٍذیّنً ىی گفت. شبن
 .فَيیدو تّرج شٍّرش بّدٌ ِ یُ پسر چَار سامُ داشتُ کُ ِمش کردٌ

 :تَيینُ با ىکحی مبخنِد شیرینی زد ِ اداىُ داد

ُ ت...ِقتی بُ دنیا اِىدی-  شبنً . عقد آقا ِ خانً ٍيزىان شد با گرفتن شناسناى
. ِقتی خبر ىریضی پسرشّ شنید ِضعیتش بدتر شد. افسردگی بعِد زایيان داشت

ً خانً . نيی تّنست بَت شیر بدٌ، ازت ِحشت داشت از ترس تیيّرخان، آقا با شبن
ىن ...ىن بزرگت کردو. راٍیيّن کرد یکی از شَرٍای شيامی، پنج سامی اِن جا بّدیً

ُ پات بیدار ىی ىّندو  .ىادرت نيی خّاستت...شب تا صبح پاپ
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 .پدر شریک جرىش بّدٌ...ىنّ نيی خّاست چّن عذاب ِجدان پسرشّ داشت- 

اشک ٍاش رِ با پشت دست پاک کرد، تَيینُ زیادی . مبخندو در عین تنخی پرىَر بّد
ُ ٍای افتادٌ ِ کير خيیدٌ، پایین نشست ِ ىحه پدری . دل نازک شدٌ اکبری با شان
 :ىَربان گفت

ً کً ازش نفرت پیدا کنی ِ با -  نيی خّاست یک دفعُ ٍيُ چیزِ بفَيی، دِست داشت ک
ُ ت . این قضیُ کنار بیای، یکی از دمیالی اِن ِصیت این بّد ىی دِنست اِن راز ِاس

ُ ی کسایی کُ خبر داشتن سپردٌ بّد ٍرىّقع سراغشّن رفتی ٍرچی  ىًَ ىیشُ، بُ ٍي
 .کُ ىی دِنن بَت بگن

ٍر بار با . از رِزی کُ از دِر اِن پرِرشگاٌ بیرِن اِىدو، شکاً بُ پدر بّد. آٍی کشیدو
ٌ ی . پیدا کردن یک سرنخ، این شک پررنگ تر ىی شد ُ چیز، چَر حقیقتًا اگر در کنار ٍي

 .ِاقعی پدرو ًٍ یک بارٌ رِ ىی شد کسی بُ ناو گنبرگ ِجّد نداشت

اگر تیيّرخان ىی فَيید . ىَرِ دختر نگَبان کارخّنُ بّد، تّ ًٍ دختر تّرج- 
 .پنَان کاریتّ ىی بخشید، ىَرِ ًٍ بُ حرىت زن پسرعيّش زندان نيی رفت

ُ ی سادٌ خبر نداشت ىن ِ ىَرِ چُ گندٍایی زدیً ىن با شجاعت تياو قبِه رِ . تَيین
ُ چیزرِ مّ دادو ِ ىَرِ ُ چیز، تّ صّرت تیيّرخان ٍي  ...!شدن ٍي

ُ چیزِ فَيیدی؟ ىی دِنی این چند ىاٌ ٍر رِزش -  تّ بگّ چرا االن اِىدی؟ چُ طّر ٍي
 ىنتظر بّدو تا بیای ازو بپرسی؟ حاال با یُ بچُ فرار کردی؟

نيي خّاستً حتي یک كنيُ ًٍ تَيینُ از رِزٍای قشنگ بی خیامیً بدِنُ، . مب گزیدو
 :فقط با غً ِافری آٍستُ گفتً
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رِزای اِل بُ پدر شک کردو، دِست نداشتً از راز چیزی بدِنً ِ ازش ىتنفر بشً - 
ً کً پایبند شدو ِ  ...ىی خّاستً برو؛ اىا ک

ُ و سرخ شد ِ مب گزیدٌ سکّت کردو، ٍر دِ مبخنِد ىعناداری رد ِ  صّرتً از بیان جين
 .بدل کردن

خینی دِست داشت تیيّرخان خّدش بُ جای ٍرىز پاپیش ىی ذاشت، ىی دِنست - 
زنش اٍه نیست اذیتش ىی کنُ، ىی گفت گنبرگ ىی تّنُ آراىشّ بُ اِن عيارت 

 .برگردِنُ

این رِ اکبری در حینی کُ بنند ىی شد ىی گفت، بعد با سر تکان دادنی ىن ِ تَيینُ رِ 
 .بُ سيت تَيینُ چرخیدو! درست شنیدو. ابرِیی بُ حرفش باال فرستادو. تنَا گذاشت

یعنی اِن قدر بی ارزش بّدو کُ ىنّ بُ ىردی سُ زنُ با کنی ! پدر ِاقعًا اینّ ىی خّاستُ؟- 
ُ ای ىی داد؟  صیغ

. ىن عاشق چنین ىردی شدٌ بّدو. خّدو ًٍ از حقیقتی کُ با صدای بنند گفتً شکستً
 .بی اختیار بغض کردو ِ دِبارٌ زانّ بغه گرفتً

 :تَيینُ برای دل داری یا دل سّزی کُ از غً صدا ِ نگاًٍ خّندنی بّد گفت

ُ ت، ىرِد بدی نیست، تّ ىی تّنی راىش کنی-   .ٍرکاری کردٌ قبه از تّ بّدٌ، برگرد خّن

ُ و اصالً دل . با تياو جرِتيندیش برای زجرکشً شرط زندگی تّ عيارت رِ گذاشت! خّن
ٌ و بُ درک، با چُ رِیی تّ صّرت تک تک اِن اٍامی کُ باعخ ِ بانی  ُ شد م

بدبختی ٍاشّن پدر ىن بّدٌ نگاٌ ىی کردو؟ پدری ٍر چند اسيی؛ اىا ىادرو چی؟ با چُ 
ً ٍای ٍرىز نگاٌ ىی کردو؟ عشق بُ کَکشان این قدر ارزش داشت کُ  رِیی تّ چش

ُ ٍاش رِ فدا کنُ؟ ٍزار دمیه داشتً تا راٌ برگشتنی نيانُ  .زندگی بچ
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ُ ای از حياقت ىن بُ . اٍيیتی بُ حرفش ندادو از ٍیچ چیز خبر نداشت، اگر گّش
ُ و ىی کرد ُ ٍاش دیّان  .گّشش ىی رسید با نیش ِ کنای

 .تیيّرخان میاقتتّ دارٌ...تّ ًٍ چیزی کً نداری- 

 !یا ىخامفت ىی کردی از پسرت دِری کنً؟...برای ٍيین تحقیرو ىی کردی- 

ٍیچ ِقت تا بُ حال بُ این صراحت از ىخامفتش . بُ ِضّح از بی پرِاییً جا خّرد
 .نگفتُ بّدو

ُ ای کُ ٍیچ ِقت ازش ندیدٌ بّدو گفت ُ ی ىادران  :رِی دستش زد ِ با غص

ىخامفت ىن عشق تّ بّد، تّیی کُ حساس . ىن خّدو بزرگت کردو، کی بَتر از تّ- 
بّدی، ٍيُ ىی دِنستیً از رِ احساسات نّجِّنیت دل بُ ىحيد دادی کُ ىداو دِرت 

ُ ای ىی بینی از طرف ىن باشُ نُ ىحيد. ىی چرخُ تّ برای ىحيد . ىی خّاستً ٍر ضرب
فقط خّاٍر بّدی، بُ حد ىرگ دِِست دارٌ، ٍنّز ًٍ رِت تعصب دارٌ، فقط 

 .نيی تّنست دستتّ بُ اسً ٍيراٍش تّ دست بگیرٌ

 .آٌ عييق ِ پرحسرتی كشيد

ُ و خّدش بیشتر اذیت ىی شد ِقتی ٍر بار بی ىحنی ىی کرد تا ازش دِری کنی-  . بچ
 ...دمشً پیش ىَرِ بّد، بُ درد ًٍ ىی خّردن، پدر ىادراشّن

 .اشک ٍایی کُ بی اجازٌ ىی بارید رِ با ٍقی ٍقی پس زدو

 ...خّشگه تر...باٍّش تر- 

 .بالفاصنُ اخً پررنگی کرد

ُ ت باشی؟-   گنبرگ ىن تّ رِ این جّری بار آِردو کُ فقط بُ فکر قیاف
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در این ىدت بُ قدری ٍیرىند تّ قنب ِ ذٍنً جا گرفتُ بّد ِ از عشق . سری تکان دادو
ُ ای بُ بی ىحنی ٍای ىحيد فکر نکنً فقط حامً خيني داغّن بّد ِ . مبریز بّدو کُ محظ

 .بی بَانُ اشک ىی ریختً تا کيی آراو بشً

 ...ىَرِ بُ ىحيد ىی رسید، تّ ًٍ...اگر تیيّرخان خّدش پا پیش ىی ذاشت- 

ً جانی حرفش رِ خّرد ِ ىادرانُ گفت  :با مبخند ک

 .برگرد زندگیتّ بساز- 

 .کيی عصبی ِ ىضطرب شدو از حرفی کُ تَيینُ قصد راضی کردنً رِ داشت

 برگردو ٍِّ بشً؟- 

 .با آراىش چشيی باز ِ بستُ کرد

ُ ست-  ُ  ًٍ داری، ىی تّنی ىیختّ خّب بکّبی...زنش دیِّن  .ازش بچ

رِىّ سيت پنجرٌ چرخّندو ِ تّجَی بُ گنبرگ گفتنش نکردو؛ حتی نيی خّاستً 
ُ ای بُ حرف ٍاش گّش بدو  .ٍیچ کس جای ىن نبّد. محظ

اکبری تند ِ فرض خّدش رِ با دِ بُ سفرٌ رسّند ِ دستپاچُ، نفس زنان با برداشتن 
 :تکُ نانی گفت

 .ىحيد اِىد- 

 ...ىاىان- 

ُ جا شد ِ با ىرتب کردن ىٍّای کّتاٌ سفیدش کناِر اکبری  تَيینُ سریع سِر جاش جاب
ُ چیز طبیعی بُ نظر بیاد  .نشست تا ٍي

 .آٍستُ با پچ پچی اشارٌ کرد
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 .نيی خّاو ىحيد قاطی این بازی ٍا بشُ- 

 .سری تکان دادو ِ بی حرف ىن ًٍ سِر سفرٌ نشستً...از مفظ بازی تُ دمً خامی شد

*** 

 ...ىن در ىسیرتّاو

 از تّ، با تّ، در تّ

 .آن قدر کُ دستً بُ خّدو نيی رسد

 ٍر نفسی

 قنبً برای تّ ىی تپد

 .ِ ٍرقدىی پایً برای تّ ىی رِد

ُ او؛  ىن در تّ خالص

 حتی اگر ناو ىرا

 بُ یاد بادٍا سپردٌ باشی،

 دِستت خّاًٍ داشت

 فرسنگ ٍا دِر از ىردىک ٍایت

 .کُ ىرا نيی بینند

 (بَراو حيیدیان)

ىن ًٍ قبه از مّ رفتن، تندی . ىسیّ شيارش پّل ٍای بین دستش ىتّقف شد
 .تشکرٍای ىشترِی پرچانُ رِ بی خیال شدٌ بُ طرف کنج آشپزخّنُ دِیدٌ، پنَان شدو
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ُ ٍای بخارگرفتُ؟ . رنگً پرید...قنبً نبض گرفت یعنی اشتباٌ دیدٌ بّدو از پشت شیش
 ىگر چند نفر چنین ىاشینی داشتن کُ این رستّران رِ ىی شناختن؟

باز ًٍ یکی ! شاید باز ًٍ خیال بّد! ىن چُ ىرگً بّد؟. آب دٍانً رِ پر صدا قّرت دادو
 !یک تًٍّ...از ٍيان خیال ٍای شیرین این چند ِقت

ُ  ًٍ صبر نکردو ِاضح تر ببینً  .حتی یک محظ

خدایا خّدش . یک قدو با ترس ِ مرز نزدیک تر شدو ِ پشت سکّ ایستادٌ، پنَان شدو
 .ىن ندیدٌ حسش ىی کردو...بّد

ىسیّ ٍنّز ًٍ ىبَّت ٍیبت ٍیرىند پشت شیشُ بّد کُ با ٍيان نیً َىن اخً، گّشی 
گاٍی . بُ دست دادِبی داد ىی کرد؛ طّری کُ صداش نرسیدٌ که رستّران رِ پرکردٌ بّد

زیادی ىی ىاندو بین این آدو ِ ىَربانی ٍایی کُ خرجً ىی کرد؛ ٍنّز ًٍ تیيّرخانی 
ً ٍای جدیش . ٍضً نشدٌ بّد در این ىغز پّچ ِ دل ِاىاندٌ ٍنّز ًٍ در تصّراتً چش

پر از حرارت بّد؛ اىا ىن کجای دمً تیيّرخانی ىی ذاشتً کُ پدرو رِ کشت یا کير بُ 
 انتقاىً بست؟

ُ ای رِ باز  گّشی بیچارٌ بین دستش خردٌ شدٌ، قطع کرد ِ با اعصابی داغّن در شیش
ىات ىاندو با چشً ِ دمی دمتنگ ِ . بی ٍّا رفتً تّ ٍپرِت خّاستنش... دمً رفت. کرد

 .ٍزاران فکری کُ زیادی بی حیایی خرج ىی کرد

با غدبازی کُ اعصاب خرابش بدترش کردٌ بّد، بی سالو ِ ىحنی فقط سری تکان داد بُ 
ِّ بیچارٌ کُ ٍنّز ًٍ ىتعجب ِ با دٍان باز نگاٍش ىی کرد انگار نُ انگار چند . ىسی

ىاٍی ىی شد سری بُ این جا نزدٌ تا حال ِ احّامی با این دِست ٍای باىراو ِ 
ُ اش داشتُ باشُ ٍر چند ىسیّ بُ مطف ىن، ٍر چیزی کُ ٍیرىند در این چند . ناشناخت
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سال قصد پنَان کردنش رِ داشت فَيیدٌ بّد، شاید ًٍ تعجب ىسیّ بابت ٍيین بّد، 
ٌ ش برای یک شَر کافی بّد  !تیيّرخانی کُ آِاز

ً ٍای گرد شدٌ صدرا رِ کُ از حضّر  با قدو ٍای ىحکً ِ قاىت راست، زیرچشيی چش
ناگَانیش تی بُ دست ِسط سامن خشکش زدٌ بّد یا مب ٍای آِیز عنی ِ اىیری کُ 

ُ ای پی بُ عادی نبّدن اِضاع بردٌ بّدن، از نظر گذرِند ِ بی اٍيیت بُ سيت  گّش
 .ىیزٍا راٌ کج کرد

ً ٍاو رِ ىیخ کردو تا انتخابش  بیشتر بین چَارچّب در پنَان شدو ِ تا جا داشت چش
دعا دعا ىی کردو بُ سيتی کُ دل ىن این ىدت بُ یادش خّش بّد راٌ . رِ سرىیز ببینً

 .کج کنُ ِ یادو رِ ٍرچند جزئی بُ یاد بیارٌ کُ چُ برسر باِرو آِردٌ

ُ ای ىردد بین ىیزٍایی کُ نزدیک بُ ًٍ چیدٌ شدٌ بّد ىکحی کرد نگاٍش داد . جانی
اِن . در این ىدت بُ کسی اجازٌ ندادٌ بّدو رِش بنشینُ! ىی زد ىیز بی گه رِ شناختُ

ٌ ی یک قرن فاصنُ داشتن از ًٍ. ىیز فقط ىختص دِ نفر بّد ِ ...دِ نفری کُ بُ انداز
ُ و بدو ِ بُ سيتش بال دربیارو؛ بُ  فقط کافی بّد افسارو رِ بُ دست قنب بی جنب

آنی از این فکر مبخند رِی . آغّش بکشيش ِ  ٍای ٍای گریُ کنً برای این دمتنگی
 .ىن باید فراىّشش ىی کردو...مب ٍاو خشک شد

ً ٍاش بُ جای خشً غيگین شد، نفسی گرفت ِ یَّ صندمی ىیز رِ عقب  حاال چش
 .کشیدٌ بی تعنه نشست

دمً خّن . ٍّاش حسابی ٍّاییً کردٌ بّد. مبی بُ دندان گرفتُ پنکی زدو تا اشک نریزو
 .شد از این یار بی ِفاو کُ مُ کرد دمی کُ ىست دیدنش بّد

ِّ بنند ىشکیش  ُ ی پامت کالٍش رِ درنیاِرد، با ژستی کُ ىختص بُ خّدش بّد از گّش
ُ ی چّبی سیگار رِ بیرِن کشید ِ رِی ىیز پرت کرد اخً ظریفی رِی پیشانیش . جعب
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ً ٍای زیادی دِست داشتنیش. نشست یک نخ سیگار . آخ کُ ىن ىی ىردو برای این اخ
ٌ ش گذاشت ِ فندک طالییش رِ با تیکی  ٌ ای ىیان انگشت ٍای بنند کشید کنفت قَّ

 .آتشی کرد ِ زیرش گرفتُ پکی ىحکً زد

فکر این عشق . تا جان ىن رِ بُ مب نيی رسّند آدو نيی شد. این ىرد آدو نيی شد
ٌ ش بّد؟ آخ اگر این سُ ىاٌ ىی فَيیدو  الىذٍب نبّد کُ این قدر ٍیجان زدٌ ِ پرشّرخیر

ُ ی بیيارستان چشً بستُ، ىی ىردو کاٌِ ِ آیال بُ یقین . بی شک ىی ىردو...گّش
ُ قدر بی جنبُ ِ اسیر این َىردو  .ىی دِنستن ىن چ

 .اىیر ًٍ نُ ىی خّند، نُ ىی زد...سکّت سنگینی تّ سامن پیچید

ُ  ًٍ جایی رِ نگاٌ نيی کرد، ىی چرخید ِ  ىسیّ نگاٍش بین ىن ِ اِنی کُ یک محظ
جّاب حساب آخرین ىشتری رِ نيی داد، بُ حدی کُ ىجبّر شدو از زیر نگاٌ ىشتری کُ 

ً ٍای اشکی کُ بُ زِر نگُ  بی خیال اِ کُ بی تّجُ بُ اطراف بّد بشً ِ با بغض ِ چش
 .ىی داشتً، سری تکان دادٌ بُ داخه آشپزخّنُ برو

ً ٍای تاریک ِ غيگین جا گذاشتُ پشت سرو زىزىُ کردو  .زیر مب آراو بُ یاد چش

ُ او دِست ىی دارو-   .تّ را بُ جای ٍيُ کسانی کُ نشناخت

 تّ را بُ خاطر عطر نان گرو،

 .برای برفی کُ آب ىی شّد دِست ىی دارو

ُ او دِست ىی دارو ُ ی کسانی کُ دِست نداشت  .تّ را بُ جای ٍي

 تّ را بُ خاطر دِست داشتن دِست ىی دارو،

 برای اشکی کُ خشک شد ِ ٍيچ ِقت نريخت،



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1070  

 .مبخندی کُ ىحّ شد ِ ٍيچ گاٌ نشکفت دِست ىی دارو

ُ ی رِپّشً چنگ زدٌ دِر خّدو چرخیدو فراىّش کردٌ بّدو باید چُ . ىضطرب بُ گّش
بغضً کشّندو بُ سيت در تا یک بار . کاری انجاو ىی دادو ِ اصالً چرا باید این جا باشً

 .دیگُ این دل دمتنگ رِ آراو کنً

ُ ی زیادی نبّد تقریبًا از خنّتی سامن ىی تّنستً بُ راحتی ببینيش ِ یک دنیا . فاصن
ُ و رفع ِ جبت کنً  .دمتنگی رِ با نگاٌ حریصان

 .صداو درگنّی بغض دارو خفُ شد

ٌ ٍا دِست ىی دارو-   .تّ را بُ خاطر خاطر

 برای پشت کردن بُ آرزٍِای ىحال،

 .بُ خاطر نابّدی تًٍّ ِ خيال دِست ىی دارو

 .تّ را برای دِست داشتن دِست ىی دارو

ُ ٍای ِحشي،  تّ را بُ خاطر بّی الم

ُ ی زرين آفتاب گردان،  بُ خاطر گّن

 .تّ را بُ خاطر دِست داشتن دِست ىی دارو

ٌ او دِست ىی دارو  .تّ را بُ جای ٍيُ کسانی کُ نديد

ُ ٍا،  تّ را برای مبخند تنخ محظ

ٌ ٍا دِست ىی دارو  .پرِاز شيرين خاطر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

|رىان النُ ِیرانی جند اِل   (بَارگه)بَارٌ گندىی  1071  

ىی دِنستً حرفی . ىسیّ بعِد رفتن ىشتری، تقریبًا دستپاچُ بنند شد ِ سرىیزش رفت
ُ طّر تّ آشپزخّنُ پریدو؛ اصالً از ِاکنش ىن ٍیرىند . نيی زنن از این کُ این جاو دید چ

ٌ و؛ اىا بعِد یک . رِ دید باز ًٍ دمتنگیً رِ سپردٌ بّدو بُ کار زیاد ِ فکری برای آیند
 .ٍفتُ ىرخصی، رِز اِل کاری شد حس ٍای ضدِنقیضً ِ حال خرابً

ٌ ی ىسیّ تّ فضا پیچید  .صدای از قصد بنند شد

 !ىرد جّان...کجایی ٍیر- 

ُ ی صدرا ِ سّتی ىسیّ بند اِىد ُ ای با سرف ىسیّ سریع با مبخندی حرفش . نفسً محظ
کاش ٍیچ ِقت حرفی از تیيّرخان نيی زدو کُ . گیج شدٌ بّد ِکيی ٍّل. رِ خّرد

خدا ! ٍیرىند پسر بزرگترین ىرد اعداىی شَر بّد. ىسیّ تیيّرخان رِ شناختُ بّد
ُ قدر از این نسبت اشک ریخت ِ دمسّزِند  .ىی دِنُ چ

ًِ خّردٌ شدٌ باشُ ُ تر از اِنی بّد کُ ىتّجُ اس  .ٍیرىند خست

ٌ ی تنخی زد ِ تکانی بُ مب ٍای خّش حامتش داد ِ  با زدن پکی، رِ بُ پنجرٌ تک خند
 .صدای بً ِ کنفتش تّ گّشً پیچید

 .تّ دنیایی کُ ىال آدىای ىحه ىنُ، جَنيیُ کُ ٍر رِز باٍاش سرِکنُ ىی زنً- 

ُ دست بیاری؟...از خانيت چُ خبر-   تّنستی دمشّ ب

ٍیرىند بُ حساب آخرین شب دیدارىّن . خانيت؟ ىسیّ بُ ىزاح ِ خندٌ این رِ گفت
ُ ای ىیان ٍّا ىاند  .گذاشت کُ صّرتش آنی جيع شد ِ سیگارش محظ

دِ پک عصبی پشت سِرًٍ زد ِ با نفس بنندی ىسیّ . بی طاقت ىنتظر بَش خیرٌ شدو
 .رِ بی جّاب گذاشت ِ رِ گرفت

ُ تر از ٍرباری بّد. ىسیّ با مبخند تنخی تنَا نگاٍش کرد  .ٍیرىند شکست
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 .خینی ِقتُ ىنتظرتیً...خّشحاميّن کردی- 

 .سری تکان دادٌ با پّزخنِد بی حامی کُ خستگی ازش ىی بارید، حرف عّض کرد

 !شاگرد جدید...گه...ىّسیقی زندٌ...! تغییر کردٌ این جا- 

ً ٍاش کُ بُ سختی ٍر کنيُ رِ ىی گفت آتشً زد ً تر شد، . خدایا غً چش صداش ب
 .دست ىشت ىی کرد ِ پک ىی زد تند ِ سریع

ُ ت چی بیارو؟-   ِاس

ىسیّ ًٍ فَيید تنَایی ِ خاطرٌ دِد کردن بَترین تصيیً برای حال خراب یک ىرد 
 .زیاد پاپیچش نشد. بّد

 .فقط ىی خّاو این جا باشً- 

ٌ ی ناىحسّسی بُ صدرا ِ عنی کُ با شّق نگاٍش ىی کردن  ُ ی چشً اشار ىسیّ از گّش
 .زد تا بُ کارشّن برسن

ىن ًٍ چرخیدو ِ  ٍاج ِ ِاج با درىاندگی ایستادو ِ بُ این فکر کردو این چند رِز 
ُ طّر گذرِندو بی خبر از اِیی کُ یادش ًٍ ٍّاییً ىی کرد  .چ

ُ ی دمت ىی ىّنُ ُ ٍات ِاسُ . یک حسرتی ٍست کُ تا ابد گّش این کُ چرا بین تياو بَان
نگاٍش . یک دمیه سادٌ ِاسُ دل بی قرارت. رفتن، یک دمیه ِاسُ ىّندن پیدا نکردی

ٌ ای ىی کشّند ُ ٍای ساد  .عجیب دمً رِ دنبال چنین بَان

 .خّد جَنً بّد...این چند رِ ىحه خّاب بّد، ىحه یک عذاب

 .سراب خیامش...یک ٍفتُ ىحه سراب گذشت. بدِن رِشنایی...ىحه دنیای بدِن نّربّد
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. یک ٍفتُ استراحتی کُ با یک دنیا درد ِ فکر بی خبری، خّاب ِخّراکً رِ گرفتُ بّد
 .ٍفت رِزی کُ حکً ىرگ رِ اىضا کردٌ بّدو تا این بی تابیً کيتر بشُ

ُ ٍای تَيینُ گذشت با حضّرشّن احساس . ٍفت رِزی کُ با درىان ٍای ىحيد ِ نسخ
ىی کردو ٍنّز ًٍ تّ خّنُ باغ ٍستً ِ پدر رفتُ سفر یا تا دیر ِقت ىَيانی؛ اىا این 

یک چیزی کً بّد کُ شب ٍا با دمتنگی بغض ... ِسط ٍیچ چیز ىحه سابق نبّد
یک چیزی ىحه یک حس ىبًَ ِ ...ىی کردو، صبح ٍا با خیامش چشً باز ىی کردو

 .گيشدٌ

 ...نيی خّا...گنبرگ- 

. از حضّرش از خّد بی خّد شدو. نفَيیدو، دِر خّدو ىی چرخیدو ِ اشک ىی ریختً
 .ِای بُ حامی کُ باز ًٍ نفس بُ نفسش ىی شدو

 .حرفش نیيُ کار ىاندٌ با غصُ نگاًٍ کرد

 نيی خّای ببینیش؟- 

مبخنِد ىضطربی بُ رِش زدو ِ بُ طرف . نگاٌ دردىند ِ امتياسی ىسیّ بیشتر ٍّمً کرد
 .گاز رفتً

 ...گنبرگ- 

 .یک دفعُ بُ طرفش چرخیدو

 ...نُ االن نُ، خّاٍش ىی کنً- 

ذرٌ ذرٌ ...یک چیزی تّ ِجّدو تُ کشید. سری تکان دادٌ با نااىیدی تنَاو گذاشت
نيی خّاستً اِن شب رِ بُ خاطر بیارو؛ ...خردو کرد ِ بُ ٍزار تکُ ىی رسید، ىی شکستً
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اىان از اِن ...دردٍاو ىی سّخت... اىا عجیب از دیدنش حس ٍای ىزخرفً سرباز کردن
 .شب

ُ ی زندگیً فکر کردو. بغضً ترکید آٍی برای . کنج دیّار سر خّدو ِ بُ کّرترین نقط
رِح زخيیً ىانع رسیدن بُ تقدیری . طفنکً کشیدو کُ این قدر بی رحيانُ بی تابی ىی کرد

 .ىی شد کُ با دست ٍای خّدو ساختُ بّدو

ُ ترین قسيت سامن نشستُ بّد . دِست داشتً ىدت ٍا زل بزنً بُ ىردی کُ گّش
ٌ تر از ٍيیشُ بی فرِغ بّد نگاٍش خستُ ِ . نگاٍش زجر داشت، پر از غيی کُ سیا

ٌ ی یک عير کنارو حسش . درىاندٌ ِ عصبی بّد ُ قدر ىی شناختيش کُ بُ انداز ىگر چ
خّن جگر ىی خّردو از ...ىی کردو؟ خّن دل ىی خّردو با ٍر پک زدن بُ سیگار معنتی

ُ ش نداشتً درد ًٍ . صّرت جيع ىی کرد. این کُ درىانی برای اعصاب بُ ًٍ ریخت
 .حتيًا غذا ًٍ نخّردٌ بّد. داشت

ٌ ی رِی ىیز، ظرف آبی رنگ سفامی برداشتً ِ با جان ِ دل  بین ظرف ٍای تننبار شد
 .سنیقُ خرج ىی دادو ِ اشک ىی ریختً ِ ىی چیدو

دمً . دمً ميس پّست زبر ِ ىحکً دستش رِ ىی خّاست کُ بُ آراىش ىی کشّندو
 .بی تاب نگاٌ پر رنجش بّد کُ تياو دنیاو بّد

. سریع اشک ٍاو رِ با آستین پاک کردو. صدرا ِ عنی پشت سرش اىیر داخه شدن
عنی رِ پای اىیر جا . ٍيین طّر کُ برای ٍیرىند غذا ىی کشیدو رِی صندمی ٍا نشستن

ٌ ٍای پرخّاٍش عصبیً . دِست داشتً تنَا باشً. گیر شد ِ صدرا ًٍ کنارش این نگا
 .ىی کرد ِ تردیدو رِ بیشتر

 :یک دفعُ چرخیدو ِ با پرخاشگری گفتً...نگاٍشّن سنگین بّد

ٌ ٍا بُ ىن زل زدین؟-   چیُ ىحه ىادر ىرد
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ً دار شد ُ ای ن حرف زشتی بّد از ىنی کُ ...از خّدو خجامت کشیدو. نگاٌ ٍرسُ برای جانی
حق نداشتً دِق دمی ٍاو رِ سر سُ . ىن ًٍ عصبی شدٌ بّدو. صبّریً رِ دیدٌ بّدن

ُ ی ىعصّو خامی کنً  .بچ

 .اىیر با حس کجا قرار گرفتنً صدایی صاف کرد. مب گزیدو، بغض کردٌ ببخشیدی گفتً

 .بیای بیرِن...اِىدیً ازت خّاٍش کنیً- 

 ...آرٌ گنی جّن، خّاٍش خّاٍش - 

ٌ و رِ تابی دادو با اخً . با نفس بی صدایی دست بی اختیار بنند کردو انگشت اشار
 :غنیظی گفتً

 ...اگُ یُ کنيُ دیگُ حرف بزنید گنی بی گنی، دیگُ ىنّ این جا نيی بینید- 

. ٍرسُ بُ آنی ساکت شدن ِ فقط نگاٍشّن پرخّاٍش بّد با مب ٍای ىَر بستُ
نيی فَيیدو ٍیرىند کُ ٍیچ رفتار درستی باٍاشّن نداشت رِ چرا این قدر دِستش 

 داشتن؟

صدرا ِ عنی، سِر گه ٍای بی نشانی کُ ىشخص ًٍ شد ربطی بُ ٍیرىند نداشت، ىداو 
 .تّ ذٍنً دٍن کجی کردو. دمخّشً ىی کردن

اىا دیدٌ ! از این ٍنرٍا ٍیچ ِقت بُ خرج نيی داد اِن ًٍ برای زن سّو...نيی شناختنش
 .بّدو دریای از ىعرفت ِ ىراو کُ جدا از تیيّرخان بّد

 .باز ًٍ ىضطرب دستی بُ پیش بندو کشیدو

ً نگاٍی بُ در کردو ِ با بغضی کُ زیادی عیان بّد آٍستُ گفتً  :نی

 .نذارید سیگار بکشُ، تازٌ عيه کردٌ- 
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 .خّدو ًٍ از این دل نگرانی، قنبً رِ تّ ىشت گرفتً تا زار نزنً

 .ِاسُ قنبش خّب نیست، تازٌ از بیيارستان ىرخص شدٌ- 

ٍیچ کس حریف . صدرا ناراحت تر سریع سری تکان داد ِ بنند شد. یک دفعُ زیرگریُ زدو
 .سیگار کشیدنش نيی شد؛ کاش صدرا رِ دعّا نکنُ

با سرِصدای زیاد . بینیً رِ باال کشیدو، با ٍق ٍق بی صداو بُ سيت کابینت ٍا رفتً
 .چیزی کُ ىی خّاستً بیرِن کشیدو ِ تّ میّان سفامی دو کردو

 :رِ بُ عنی گفتً

 ...بگّ اِل اینّ بخّرٌ- 

عنی فرزی از رِی پای برادرش پایین . چای بَار نارنج بّد...دستً رِ بُ طرفش دراز کردو
 .پرید ِ از دستً گرفتُ رفت

 .نذار رِزی حسرت این رِزا رِ بخّری: اىیر

خّب بّد کُ ...یک دفعُ زیرپاو خامی شدٌ رِ صندمی نشستً ِ بی صدا اشک ریختً
 .نيی دید

 .سری بُ چپ ِ راست تکان دادو

 ...نيی تّنً- 

 .صدای فریادش دِبارٌ بنند شد

ُ چیز... اگر تا فردا پیدا نشُ...بُ ىن ربطی ندارٌ-   ...ٍيکاری نيی کنً، ىی زنً زیر ٍي

 ...نُ تّ گّش کن، این حرف آخرو- 
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این دل ِاىاندٌ چرا ِل کن نبّد؟ از ىن حرف ىی زد؟ دنبال ىن بّد؟ ...ٍق ٍقً قطع شد
بنند شدو . ىن کُ عاشقش بّدو، ىن کُ ىی خّاستيش...بُ درک اگر ىن رِ نيی خّاست

ىیان چَارچّب در ایستادو . ىیان تَدیدٍاش برای پیدا کردنً...ىیان داد ِ ٍّارٍاش
ىگر عشق غیر از این ...ىگر ىن حسش نکردو...ىن اِن جا بّدو...باید ىی دید...تياو قد

خدایا . قدو رِ ىی رفت ِ تَدید ىی کرد، بُ آنی بُ طرف در راٌ کج ِ بیرِن زد. بّد
 .این ندیدن درد داشت...بی قرارترو کرد...ندید...رفت

 .رِی صندمی نشستً، سر رِ ىیز گذاشتُ با صدای بنند زار زدو

ُ ی کسانی کُ نخّاًٍ ديد دِست ىی دارو ٌ ی ٍي  .تّ را بُ انداز

ٌ ٍای آسيان دِست ىی دارو ٌ ی ستار  .اندازٌ قطرات باران، انداز

 .تّ را بُ اندازٌ خّدت، اندازٌ آن قنب پاکت دِست ىی دارو

 .تّ را برای دِست داشتن دِست ىی دارو

ُ او ُ ی کسانی کُ نيی شناخت  .دِست ىی دارو...تّ را بُ جای ٍي

ُ او ُ ی رِزگارانی کُ نيی زيست  .دِست ىی دارو... تّ را بُ جای ٍي

 برای خاطر عطر نان گرو ِ برفی کُ آب ىي شّد ِ

 ...برای نخستين گـ ـناٌ

 .دِست ىی دارو...تّ را بُ خاطر دِست داشتن

 .دِست ىی دارو...تّ را بُ جای تياو کسانی کُ دِست نيی دارو

*** 
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ً ٍاو  ٌ ش از جنّی چش ُ  ًٍ چَر در این آشفتُ بازار، ٍيین رِ کً داشتً کُ یک محظ
االن یک ساعتی ىی شد خیرٌ بُ سقف گچی باالی سرو، این چندٍفتُ رِ ! ىحّ نشُ

تَيینُ ِ اکبری زِدتر از ىن ِ ىحيد شب بخیر گفتن ِ ٍرکداو جدا جدا . ىرِر ىی کردو
ىن ًٍ برای کيی خنّت کردن، ىحيد رِ بین کتاب ٍای دِرادِرش . تّ اتاق رفتُ بّدن

 .کُ بُ اجبار از تّ اتاقش بیرِن اِردٌ بّد، تنَا گذاشتً

خینی فشار بُ خّدو ىی آِردو تا رِی تشک گرو ِ نرو در کنار خرناس ٍای تَيینُ بُ 
فقط کافی بّد پنک رِی ًٍ بذارو تا تصّیرش ! چیزی فکر نکنً؛ اىا ىگر شدنی بّد؟

ُ و ًٍ پررنگ بشُ  !پشت پنک ٍای بست

ُ ی ىن ِ ٍیرىند چیزی نبّد کُ بُ یکی دِ شب فکر ختً بشُ ىی دِنستً حاال . رابط
ٌ ای کُ برای ًٍ ساختُ بّدیً، ىیشً از یک طرف آدو ٍای . حاال درگیر گذشتُ ِ آیند

ٌ ی تّ قاب عکس ىانع فکر کردنً ىی شدن بُ پدر ِ . نيی دِنستً حق رِ بُ کی بدو. ىرد
ُ ی رِی دیّار  !ىادری کُ یک عير خّبیشّن رِ دیدٌ بّدو یا یک قاب عکس خاک گرفت

ُ و کرد ِ قنبی کُ مجّجانُ  از طرف دیگُ ٍیرىندی بّد کُ از سر انتقاو ِابست
ىّندٌ بّدو بین انتقاىی کُ یک شبُ بی رحيانُ ازو گرفتُ شد ِ قنبی کُ . ىی پرستیدش

ُ ای کُ در بطن داشتً ُ ش برای تشّیش . بی تابی ىی کرد ِ از ٍيُ ىَيتر، بچ این ٍا ٍي
 .ىغزو کافی بّد تا یک شب تا صبح رِ بیدار خّابی بکشً

تنفر شدید با عشق آتشینی تّ بند بند ِجّدو احساس ىی کردو؛ حتی ىی شد چشً 
ُ ای ختً  ٌ ی عاشقانُ بُ کشت ِ کشتار ِحشیان ُ  ًٍ رِیاٍاو از یک خنّت دِنفر بست

شاید باید عادت ىی کردو ِ بُ تنَایی این ىسیر رِ ...! این حس ِحشتناک بّد...بشُ
 .طی ىی کردو

ُ ی درک دِگانگی رفتاریش ىی رسیدو؛ اىا ٍنّز ًٍ حق انتقاو گرفتن  کً کً بُ ىرحن
عشقی کُ با ...عشقی کُ بَش دادو چیزی نبّد کُ بخّاد انکارش کنُ! بَش نيی دادو
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نيی تّنستً تحيه کنً عشقً . جان ِ دل بُ سادگی در اختیارش گذاشتً ِ نابّد کرد
ٌ ای ارزش نداشت کُ نفرتش رِ ترجیح داد  .ذر

ً ٍایی کُ عجیب اىشب  پّفی کشیدو ِ برای بار چند ٍزارو معنت فرستادو بُ چش
 .غيگین ِ ىرىّزتر شدٌ بّد

این یک ٍفتُ فقط از رِی . بُ رِسری کنار دستً چنگ زدو ِ خّاب آمّد بُ سر کشیدو
ُ قدر . تعَد ِ کيی فقط کيی از ترس ٍیرىند، ىّ ىی پّشّندو خدا ىی دِنست چ

ِحشت داشتً بّ ببرٌ یک ٍفتُ ىحيد دکترو شدٌ ِ پا گذاشتً رِ غیرت ٍای گاٌ ِ 
 .ندیدٌ ىی دِنستً ٍیزو آتش خشيش ىیشً. بی گاٍی کُ خرجً ىی کرد

ٌ ای از عذاب ِجدانً رِ کً ىی کرد ٍر چند خّدو . شاید ٍيین رِسری سرگذاشتن ذر
بنند شدو، ىانتّ . راضی نيی شدو ىحه گذشتُ جنّی ىحيد ِ اکبری بگردو ِ رفتار کنً

ُ ی تَيینُ رِ از جامباسی برداشتً ِ بُ تن کردو این طّری . بافت گشاد ِ زِار دررفت
ٌ ایش بًَ ىی اِىد ِ کيی سرحال ترو نشان ىی داد  .خیامً راحت تر شد، حداقه رنگ قَّ

 .رِسری رِ سر ىرتب کردٌ، پاِرچین پاِرچین از اتاق بیرِن رفتً

ُ ی نقنی اینُ کُ خینی زِد با دِ سُ قدو بُ ٍيُ چیز ىی رسیدی بُ اطراف . خّبِی خّن
ٌ ای کُ فقط با چند پشتی پرشدٌ بّد سرچرخّندو ٌ ای برای . ىحقر ِ ساد دیگُ دمً ذر

در این چند رِز از زیر زبان تَيینُ حق امسکّت ٍایی کُ این . این سادگی نيی سّخت
غیر از این خّنُ کُ فقط ىحض شک نکردن ىحيد . چند سال گرفتُ بّدن رِ کشیدو

بّد، یک باغ ٍکتاری ىیٌّ تّ بَترین قسيت شيامی کشّر بُ ناىشّن خّردٌ بّد کُ 
 .ىنبع درآىد عامی براشّن داشت، با این حال عادت کردٌ بّدن بُ گدایی زندگی کنن

 .آًٍ رِ خّردٌ بُ سيت حیاط قدو برداشتً
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ُ ی ِرِدی نشستُ بّد ِ سیگار دِد ىی کرد در این یک ٍفتُ . ىحيد بی حّاس رِ تک پن
بُ خاطر راحتی ىن، اتاقش رِ با اکبری شریک شدٌ بّد؛ اىا اِمین باری بّد کُ ىی دیدو 

 .بی خّابی بُ سرش زدٌ

ُ ش . پکی ىی زد ِ ٍرازگاٍی ىضطرب نگاٍی بُ ساعتش ىی انداخت ٌ ی آشفت این چَر
 .کيی نگران کنندٌ بّد

ُ ی آشناش ىی گشتً ٌ ی شیرین یا قابه تحيه تّ قیاف ٍیچ چیز آشنایی . دنبال یک خاطر
ٌ ٍایی کُ با ٍر پک سیگارش تّ ذٍنً، مبخندو رِ درعین تنخی عيیق تر  نبّد؛ جز خاطر

سیگار بین دستش کُ ٍیچ ژست بُ خصّصی ًٍ نداشت، تياو فکر ِ ذٍنً رِ . ىی کرد
 .خِّد ٍیرىندی کُ عاشقً کرد...بُ شب ٍایی برد کُ فقط خِّد خّدش بّد

 ...گنبرگ- 

بُ طرفً سر بنند کرد ِ با یک حرکت سیگار رِ زیر . بُ آنی از دنیای خیامیً پریدو بیرِن
 .پاش مُ کرد

 .خّشحال شدو ىراعاتً رِ ىی کرد...مبخند زدو

 !تا این ىّقع بیداری- 

ُ ی خینی کً کنارش رِی سراىیک سرد نشستً ِ زانّ بُ  آٍستُ یک  طرِف پنُ، با فاصن
ٍيین طّر کُ چشً . ٍّای سرد خینی زِد پّستً رِ دِن دِن ِ قرىز کرد. بغه گرفتً

ُ ی پّکً بیرِن کنُ گفتً  :بستُ دو ِ بازدىی ىی گرفتً تا بنکُ این ٍّا یادش رِ از کن

 .ىن بُ این شب بیداریا عادت دارو- 

ُ و بّد کُ فقط خّدو درکش ىی کردو ُ ای پشت جين  .آٌ ِ حسرت خفت
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ً نگاٌ جذابی کُ زىانی زیادی فریبندٌ بّد . چشً باز کردو ِ سر بُ سيتش چرخّندو نی
 .دیگُ جذابیتی براو نداشت. انداخت

 .ٍیچ ِقت فکر نيی کردو دختر کَکشان شبی رِ تّ این خّنُ صبح کنُ- 

ُ ای زدو  !زندگیً رِ در یک النُ سگ ندیدٌ بّد. مبخنِد بی خیال ِ خست

ُ و ىًَ نبّد...خّدت ىی دِنی ىن ٍیچ ِقت نازک نارنجی نبّدو-   .این چیزا ِاس

 !اگر بّدی عاشق یکی ىحه ىن نيی شدی - 

ىن اِن بخش از . ٍیچ دمً نيی خّاست در این ىّرد چیزی بشنّو؛ حتی بُ شّخی
ً ٍایی کُ ٍنّز ًٍ اجراتش رِ  زندگیً رِ خینی راحت فراىّش کردٌ بّدو، بُ جز زخ

 .ىی فَيیدو

 .نتّنستً جنّی نیش کالىً رِ بگیرو

 .عشقی کُ خردتت کنُ عشق نیست، خــ ـیانـت بُ خّدتُ...اِن عشق نبّد- 

 :با کيی ىکخ گفت. از جدیت کالو ِ نگاٌ نافذ عصبیً ساکت شد

 !خّشحامً عشق ِاقعیّ پیدا کردی- 

عشق کجای زندگی ىن بّد؟ اصال عشق چُ شکنی بّد؟ ىن فقط ! عشق ِاقعی
ىی دِنستً ٍیرىند نفس ىن بّد کُ از بردن اسيش ًٍ ٍیجان زدٌ بُ نفس نفس 

 .ىی افتادو یا نفسً رِ بند ىی آِرد

ُ ی ریزٌ پیزٌ بّدی کُ بُ زِر تّ دست جا ىی شدی ...ِقتی بُ دنیا اِىدی-   .یُ دختربچ

نگاٍش رِ بُ . صداش از تيسخر اِمیُ خارج شد ِ بُ تاسف ِ غً آشکاری ختً شد
ُ رِ داد  .رِب
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ترس از آدىایی کُ ...افسردگیشً بیشتر از ترس بّد. ىادرت ٍيیشُ نگران آیندٌ بّد- 
 .دستشّن از دنیا کّتاٌ بّد

ٌ شّن در ذٍنً رِز بُ رِز کدر ِ کدرتر  بغض کردٌ، ىتاجر شدو از پدر ِ ىادری کُ چَر
ٍنّز ًٍ نيی خّاستً این حقیقت رِ باِر کنً کُ چُ برسر آدو ٍای اِن قاب . ىی شد

 .آدو ٍایی کُ حاال باٍاشّن نسبت خّنی داشتً. عکس آِردن

ىحبتاش برای ...بعِد بُ دنیا اِىدنت تا چند ىدت ىنّ بُ جای پسرش اشتباٌ ىی گرفت- 
 .اسً پسرشّ فراىّش کردٌ بّدو تا این کُ ىاىان گفت...ىن بّد، تّ رِ قبّل نيی کرد

ُ ای از اشک بُ گندان ٍای چیدٌ شدٌ دِر حِّض کّچک راٌ دید ً ٍاو با ٍام بازِ بُ . چش
حداقه اىشبی کُ فقط دِست داشتً بُ ...تيّىش کن...بغه گرفتُ از تُ دل نامیدو

 .دِجفت چشً سیاٌ فکر کنً

ُ ای طّالنی گفت ً ٍاش رِ ىحکً باز ِ بستُ کرد ِ با ِقف  :چش

 ...نيی تّنً باِرکنً، ٍرىز- 

 .نفس بنندی گرفت

 .برادرت باشُ- 

ِ ٍر بار « برادر»زیر مب چند بار زىزىُ کردو . در اِن محظُ خامصی یک کنيُ رِ فَيیدو
ٍرىز . قطرٌ اشکی از گّشُ چشيً ناخّاستُ چکید. نّر قنبً رِشن ِ رِشن تر ىی شد

برادر ىن بّد؛ اىا این چند رِز بُ ٍيُ چیز فکر ىی کردو بُ جز ٍرىزی کُ خالصُ شدٌ 
 .از این حس ناشناختُ ِحشت ِ خجامت زدٌ ىی شدو. بّد تّ ىَربانی ِ یک مبخند ناب

ُ چیز بُ ًٍ ریخت ِقتی-   ...ٍي
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ً ٍاو کشیدو ِ گارد . ىی دِنستً آخر حرف ٍاش بُ این جا ختً ىیشُ دستی زیر چش
 .گرفتُ انگشتً رِ بُ عالىت سکّت باال بردٌ، کالىش رِ بریدو

 ٍرىز اِىد خّاستگاری ىَرِ؟- 

ً رخش پراخً بّد ُ رِ داد؛ اىا نی قرىزِی . عصبی شدو. سکّت کرد ِ نگاٍش رِ بُ رِب
ُ ی ِجّدو بّد بُ طرفش خً شدٌ تّ گّشش . صّرتً با حرص کالىً، گّاٌ خشً سربست

 .غریدو

ُ چیز ِقتی بُ ًٍ ریخت کُ ناىزد شدیً بدِن این کُ ىنّ بخّای-  بعدًا رفتی سراغ ...ٍي
 ...یُ ٍرز

ٌ ی یک بند انگشت،  بُ سرعت بُ سيتً چرخید، چشً تّ چشً شدیً بُ انداز
 .دست ىقابنً باال آِرد؛ تَدید آىیز. نفس ٍاش تّ صّرتً ىی خّرد

 .بفًَ چی ىیگی، تّ از ٍیچی خبر نداری- 

ً ٍای عصبیش خیرٌ شدو ُ ای تّ چش چرا گيان ىی کردو رِزی زیباترین ىرد رِی . جانی
ً ٍای ریز عسنی با بینی قنيی ِ پّست سفیدش کجا ىردانُ بّد؟ اخً ًٍ  زىینُ؟ چش

ٌ ی دخترانُ داشت! ىی کرد ُ قدر بی سنیقُ بّدو! بیشتر تُ چَر با ! حاال ىی فَيً چ
 :پّزخندی نگاٌ گرفتُ گفتً

 !ٍيین کً بّد تّ بًَ بگی از چیزی خبر ندارو- 

ً ٍاش رِ بُ ًٍ فشار . نفس صداداری برای فرِکش کردن حرصش بیرِن فرستاد چش
 .داد ِ با ىکحی بُ طرفً چرخید
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بعد از اِن ىَيّنی کُ با آقا رفتی، ٍيّن شب پیشنَاد پّل داد تا برای ىدتی بُ اسيً - 
باشی، نيی خّاست کسی از این ىّضّع بّیی ببرٌ؛ ِمی رفتارای ىن ِ بی ىینیً ٍيُ رِ 

 .حساس کردٌ بّد

 .اِن ىَيانی گنگ ترین قسيت زندگیً بّد. حتی شنیدنش ًٍ عذاب آِر بّد

 .چشً تّ چشً...ىن ًٍ بُ سيتش چرخیدو

 بُ خاطر پّل؟...تّ ًٍ قبّل کردی- 

ُ ای . مرز صداو دست خّدو نبّد ِصف حامً تَّع آِر بّد؛ فقط بُ رِزٍای از دست رفت
ٌ و دمدادگی ىی کردو؛ اىا اِن بّد ِ یک ىشت اسکناس ِ  فکر ىی کردو کُ تّ خیال ساد

ُ ی ىن  .قنب شکست

 تّ بّدی قبّل نيی کردی؟- 

 .نُ ِقتی پای دل در ىیّن باشُ- 

ً ٍای قرىز شدٌ کُ بُ زِر اشک ٍاش رِ پنَان ىی کرد، جدی ِ ىحکً نیيُ بنند  با چش
سعی کرد با مبخند کيی آراىً . ٍّار کشیدو کُ مب ٍاش بُ ىنحنی تيسخرآىیزی کج شد

 .کنُ

 .بُ خّنُ اشارٌ کرد

فکر ىی کنی این ٍيُ سال نفَيیدو پدر ِ ىادرو از چُ راٍی پّل درىیارن؟ یا نيی دِنً - 
 چرا با جرِتی کُ آقا بَشّن دادٌ بازو این جا زندگی ىی کنن؟

 :سر پایین گرفت ِ با پیشانی چین خّردٌ بُ سختی اداىُ داد
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ُ ٍای سنگین دانشگاًٍ از کجا اِىد یا برای رد ...فکر ىی کنن ىن خرو-  نيی فَيً ٍزین
 ...گً کنی حاضر شدن این جا زندگی کنن

ُ ٍای خیسً، بُ جند ىحيدی کُ ىی شناختً با . آٍستُ سرش رِ باال آِرد خیرٌ بُ گّن
 :نیشخندی دراِىد ِ گفت

ُ ی ٍيیناو-   !آقا ِجّد تّ رِ این ٍيُ سال ىدیّن سکّت ىاست...ىنً بچ

ٌ ی . حرفی برای گفتن نداشتً. دست ٍاو رِ ىحکً بُ ًٍ پیچیدو اشک ٍای بی اجاز
ىی دِنستً ىحيد . نّازش گر رِ با آستین ىانتّ پاک کردو ِ با بغضی گرفتُ سکّت کردو

گناٍی نداشت، ىن ٍیچ ...در این چندسال بُ ٍر دری ىی زد تا پّل بیشتری دربیارٌ
ُ ای ًٍ بّد ِسّسُ ىی شد ُ ش نداشتً، شاید ٍر کس دیگ گناٍگار اصنی . ارزشی ِاس

 .پدر ِ ىادری بّدن کُ ىن رِ قربانی ىنافع خّدشّن کردٌ بّدن

 ىینیّن تّ حسابً 50رِز بعدش ...بَش قّل دادو کاری بُ کارت نداشتُ باشً- 
ً بازی یا خّاٍرو ىی دیدو، نيی خّاستً اىیدِارت کنً؛ ِمی تّ ...بّد ىن فقط تّ رِ یُ ٍ

 ...ىنّ دِسـ

 .نيی خّاو چیزی بشنّو...بس کن- 

ُ طّر ىی تّنستً این چیزٍا رِ بشنّو ِ دو نزو ُ ی سیاٌ رِز بُ رِز بزرگتر ! چ این مک
طّری بًَ خیرٌ شد ِ مب رِی ًٍ فشرد تا دمیه این خشً یک بارٌ رِ از عيق . ىی شد

 .نگاًٍ بخّنُ

اشک ٍاو رِ پس زدو ِ قبه از این کُ بخّاو چیزی بگً، مب ٍاو بی اختیار کج شد ِ پنکً 
رِ ازش گرفتً ِ با فشردن مب ٍاو سعی کردو . از این ِضعیت نفرت داشتً. عصبی پرید

ٌ ش رِ فراىّش کنً ٌ ی ىبَّت شد  .چَر
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 .تیيّرخان باید خینی خّشبخت باشُ کُ تّ عاشقشی- 

اىکان نداشت یک دکتر کُ از بچگی با بیيارش بزرگ شدٌ، درد ِ تیکش رِ نفَيُ کُ 
 .خینی راحت حرف عّض ىی کرد تا کيی آراىش کنُ

حسابی این شرایط عصبیً کردٌ بّد، نيی خّاستً اىشبی کُ ذٍنً حسابی درگیر شدٌ 
خدایا دِبارٌ کيی آراىش ِ کيی ...بّد حرفی از گذشتُ بشنّو؛ اىا با بردن اسيش

ٌ و ُ ی ِیران شد  !خّاٍش...شب نشینی در الن

ُ قدر درِغگّ؛ ِمی میاقت دِست داشتنّ داشت-  ُ قدر بد، ٍر چ برای پّل ىنّ . اِن ٍر چ
 .بُ ٍیچی نفرِخت

 کنایُ ىی زنی؟- 

ٌ و...ابداً -  االن کُ ...فقط از حياقت خّدو، از بچگی خّدو، ًٍ حرصً ىی گیرٌ ًٍ خند
ٌ ٍاتّ با ىن درىان ىی کردی...فکر ىی کنً  .تّ خینی حقیر بّدی کُ عقد

دِست نداشتً دیگُ چیزی رِ تّ دمً ىخفی نگُ دارو، باید ىن ًٍ کيی دل 
ُ قدر دل  شکستن ِ دو نزدن. ىی شکستً  .کافی بّد ٍر چ

ً ٍایی کُ ٍر محظُ عيیق تر ىی شدن، ىردد غرِرش  با کيی سبک ِ سنگین کردن، با اخ
 :رِ زیر پا گذاشتُ گفت

ُ خاطِر حرفاو ببخش، نيی خّاستً فکر ِ خیامی بکنی-   .ىنّ ب

دیگُ اشک نبّد؛ فقط کيی ...محنً بی نَایت سرد ِ برندٌ شد. نیشخند زدو...! ٍيین
 .صداو از شدت خشً ِ حرص ىی مرزید

ٌ آل تّ بّد...ىی دِنستً عاشق ىَرِیی-  ٍيیشُ بُ ىن ىی گفتی ...ىَرِ اید
ُ ٍات نيی گذرو...زشت...بی سّاد حرفات ٍيیشُ تُ قنبيّ ...اگر ازت بگذرو، از کنای
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پدرو بَت پّل داد تا غرِرىّ مُ کنی؟ تا تّ خنّتيّن از ىن یُ گنبرگ ...ىی سّزِند
 ...ضعیف درست کنی

ً ٍاو رِ ریز کردٌ، کيی صداو رِ بنند ىی کنً. یک دفعُ بُ سيتش خً شدو . چش
ٌ ی عصیان ِ نطق باز شدٌ خیرٌ بّد  .بَت زدٌ بُ این چَر

ٌ ی زشتً نیست، بُ ىنیُ ...ىی دِنی چرا عاشق تیيّرو؟-  چّن بًَ یاد داد ارزشً بُ چَر
 .کُ ٍستً

 .نیشخند زدو

 - ٌ  .ی پّل داشتیتّ ًٍ ىحه ىَرِ عقد

 .گّشیش رِ از جیب گرو کن ىشکی رنگش بیرِن آِرد. زنگ تنفن نذاشت جّابً رِ بدٌ

ً غرٌ بًَ  ٌ ی ىخاطب، صدادار رٍا شد ِ طّری چش ٌ ش با دیدن شيار نفس حبس شد
رفت کُ ىحال ىن رِ بترسّنُ کُ بعدًا حسابت رِ ىی رسً؛ اىا خبر نداشت ىن بدتر از این 

ٌ ٍا رِ دیدو ً غر برِ بابای بنندی گفتً کُ بدتر اخً کردٌ بنند شد ِ بی حرف بُ . چش
بینیً رِ باال کشیدو ِ مبخنِد از تُ دمی برای حرف ٍایی کُ . دِرترین قسيت حیاط رفت

 .خینی ِقتُ تّ دمً ىّندٌ بّد زدو

حامت کالفُ ِ . کيی بعد صداش از حد ىعيّل بنندتر شد ِ بُ ىٍّاش چنگ ىی زد
 .بی تابش کُ ٍر جانیُ بُ سيتی ىی رفت کنجکاِترو کرد ِ گّش ٍاو رِ تیزتر

تُ دمً احساس ىی کردو این تنفن بی ربط بُ ىن نیست، بُ خصّص کُ بُ ىحض ِصه 
 .تياس یک چشيش بُ ىن ًٍ بّد

 .اینً آِارٌ کردی...حاال کُ ٍيُ چیز رِشن شدٌ...ىن نيی تّنً بیشتر از این تحيه کنً- 

... - 
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 .پس کی ىی خّای باِر کنی دِستت دارو- 

... - 

 .بگّ کجا بیاو دنبامت...تا آخر ٍفتُ باید بریً...نُ- 

ُ ٍای ذٍنً بُ قدری این چند رِز تیز ِ گرگ شدٌ بّدو کُ نذارو کّچک  ترین کنيُ، ىعادم
ىن قبالً این تشّیش رِ . شاید ًٍ این تیزی بابت رِ شدن ٍيُ چیز بّد. رِ بر ًٍ بزنُ

 !ٍر ىّقع ىَرِ قَر بّد یا چیزی ازش ىی خّاست. از ىحيد دیدٌ بّدو

ىَرِ صبح ٍا ٍرىزِ تنَا ىی ذاشت یا بعضی شب ٍا ...ىحيد بعضی رِزٍا شب کار بّد»
 «!رفتار ٍای عجیبش...تنفن ٍای ىشکّک. تا دیر ِقت بیرِن بّد

بی ارادٌ رِی پا بنند شدو ِ با پاٍایی کُ در اختیار ىن نبّد قدو برداشتً تا پشت سرش 
 .قرار بگیرو

ُ چیز ىحه سابق بّد تا فقط از رِ حسادت عصبی بشً؛ اىا االن خّب  کاش ٍي
 .ىی فَيیدو این غیظ ِ قَر ِ اشک ٍای رِ گّنُ بابت چُ خیانتی ىی تّنست باشُ

 .نيی تّنً دیگُ تحيه کنً...ىن بُ خاطر تّ کارىّ از دست دادو- 

 !ىحيد- 

ً ٍاش رِ تنگ کردٌ، بًَ خیرٌ شد. بُ آنی گّشی بُ دست بُ پشت سر چرخید . چش
صدای تیز ىَرِ ِاضح از پشت خط شنیدٌ ىی شد کُ پشت سِرًٍ ىحيد ىحيدی 

 .رنگش پریدٌ ِ با ىکحی گّشی رِ پایین گرفت ِ خیرٌ بُ ىن قطع کرد. ىی گفت

ٌ ش ندادو. یک قدو بًَ نزدیک شد ِ آراو گنبرگی گفت . اٍيیتی بُ صدای ىَربان شد
 :سری بُ تاسف، شاید ًٍ ناباِری تکان دادٌ، عقب عقب رفتُ با صدای خش داری گفتً
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 دِست ىَرِ تّ بّدی؟- 

ُ ای گنگ نگاًٍ کرد ِ سِر جاش ایستاد  .محظ

 از ِکی ؟- 

 .باز ًٍ بُ طرفً قدو برداشت. دستی بُ دِر دٍانش کشید

 ...فقط گاٍی با ًٍ صحبت...ىَرِ ٍیچ ربطی بُ ىن ندارٌ- 

ُ ی ىَرِ از تّ بّد، آرٌ؟-   بچ

 .اخً کرد

ُ ای کُ...تَيت نزن-   ...اِن بچ

دِست داشتً گردنش رِ . بُ این حياقت قَقَُ ىی زدو ِ اشک ىی ریختً...خندیدو
نگاًٍ ىی کرد . بشکنً؛ ِمی بُ شدت از این احساس انزجار ىی مرزیدو ِ عصبی ىی خندیً

 .بُ طّر ِاضحی، کالفگی ِ خنع سالح شدنش ىشخص بّد. با اخيی کُ قابه درک نبّد

ىدتی کً اکبری ِ تَيینُ بین چَارچّب درب ایستادن ِ ىتعجب بُ ىن ِ ىحيدی کُ 
ٌ ش ىی کشید، خیرٌ شدن ً ٍای گرد شد  .خط ِ نشان با چش

 چُ کار این دختر داری؟: تَيینُ

 ...بذار دمش بُ شٍّرش خّش ...ىحيد بابا نصفُ شبی؟: اکبری

ٌ او قطع شد ٍر دِ باز ًٍ بدِن فکر دٍان باز کردٌ بّدن کُ آتش . بُ یک بارٌ خند
ٌ ی . حرصً رِ بیشتر کرد ً ٍای باریک شد بُ ىیان حرفش پریدو ِ با خشً رِ بُ چش

 :ىحيد گفتً

ُ چیز شياٍا بّد-   ...این پسر ٍي
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 .بُ سيت تَيینُ چرخیدو ِ از تُ دل داد کشیدو

ُ گنتُ کُ بُ خاطرش خارو ىی کردی؟ تحقیرو ىی کردی؟ -  این ٍيّن پسر دست
 ىی دِنستی زیر پای یک زن شٍّردار نشستُ؟

ٌ ش  ُ ای گفت« گنبرگ»ىحيد از بین مب ٍای بُ ًٍ دِختُ شد  .خف

تَيینُ اخً کرد، دستی ىحکً رِی دستش زد ِ دىپایی بُ پا کردٌ یک قدو جنّتر پا 
 .گذاشت

 بفًَ چی ىیگی، این چند رِز زدٌ بُ سرت؟- 

 .اشک ٍاو رِ پس زدو. ٍر دِ ابرِو رِ باال فرستادو ِ مبخند بدجنسی تحّینش دادو

ٌ ت زیاد دِِو نیاِرد...بَشّن گفتی با ىَرِ رابطُ داشتی؟-   .کشتنش...نّ

ىحيد صّرتش ٍر محظُ قرىزتر ىی شد ِ آٍستُ بُ طرفً قدو برىی داشت، ىن ًٍ بُ 
این یک حدس بّد؛ اىا یقین داشتً بُ . ىتقابالً حرف ىی زدو ِ عقب عقب ىی رفتً

 .خطای ىحيِد عاشق ِ ىَرِیی کُ بّیی از ىحبت نبردٌ بّد ِ قید ِ بندی نداشت

ُ ت حرف ىی زنی؟-  ُ ی اِن داداش بی عاطف  از بچ

ٌ ای پّزخند زدو  .با حیرت تصنعی آٍان کش داری گفتً ِ بعد با تک خند

 ...ٍرىز عقیيُ!...این جا رِ نخّندی آقای دکتر- 

رِ بُ تَيینُ ِ اکبری کُ  ٍاج ِ ِاج بُ جدال ىا نگاٌ ىی کردن، با بغضی کُ ناشی از درد 
 :ٍرىز بّد اداىُ دادو

ُ ...این ٍيُ سال ىادرو عذاب ِجدان ىریضی ٍرىزِ داشت-  دار اِن نيی تّنُ بچ
ُ خاطر کار ىادرو...بشُ  ...اِن...ب
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در یک محظُ نگاًٍ بُ نگاٌ قرىز ىحيد گرٌ خّرد کُ با نگاٌ اشيئزازآىیزی بُ سرتاپاش 
 .ساکت شدو

 :اکبری ناباِرانُ جنّ اِىد ِ رِ بُ ىحيد، بَت زدٌ گفت

 این دختر چی ىیگُ؟- 

ىحيد کالفُ بُ ىٍّاش چنگ زد؛ ىدتی کً با سکّتی کُ ٍيگی ىنتظر نگاٍش 
ىی کردیً، ناراحت اخً کرد ِ با دو ِ بازدىی سری پایین انداختُ با صدای خشکی 

 :گفت

قرار نبّد ...تّ ىَيّنی...فقط یک بار تّ...نفَيیدیً چی شد...ٍر دِ ىست بّدیً...ٍر- 
 ...نتّنستً تحيه...ىن ىن ىَرِ رِ دِست دارو...این جّر بشُ

ٌ ی اکبری با جیغ تَيینُ تّ حیاط پیچید  .ٍنّز حرفش تياو نشدٌ صدای بنند کشید

 !ىن تّ رِ این جّری بزرگ کردو؟- 

ُ ش گذاشتُ بّد، بُ پدرش نگاٌ  ىحيد بُ قدری قرىز ِ ىبَّت با دستی کُ رِ گّن
ُ ای دمً بُ حال سادگیش سّخت ُ ی . ىی کرد کُ محظ حدس ىی زدو ىحيد ًٍ طعي

ىَرِ راحتشّن . فریِب ىَرِ تقاص سکّت ٍرسُ در این چندسال بّد. طيع ىَرِ شدٌ
 .نيی ذاشت ِقتی ىتّجُ بشُ بُ چُ داىی افتادٌ

 .تَيینُ با حامی زار رِی زىین نشست ِ بنند بنند شیّن ىی کرد

این سُ نفر بُ نّعی تّ تغییر سرنّشتً نقش داشتن، . جای ىن دیگُ این جا نبّد
 .حتی یک محظُ...نيی تّنستً در این ٍّای ناىردی تاب بیارو

بُ سيت در چرخیدو ِ بدِن این کُ . مباس ٍاو برای آِارٌ شدن بد نبّد، حداقه گرو بّد
بُ قدری تّ رِسیاٍیشّن غرق . نگاٍی بُ آدو ٍای پشت سرو بندازو از در بیرِن زدو
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ُ شّن بیرِن زد ُ شب یک دختر بی سرپناٌ از خّن ٍنّز اجرات . شدن کُ نفَيیدن نیي
. کتک ٍا رِ داشتً؛ ِمی آِارگی بَتر از کنار آدو ٍایی بّد کُ بّی تعفن ىی دادن

ٌ و خــ ـیانـت کردن از ٍيُ . نيی تّنستً ِجّد آدو ٍایی رِ تحيه کنً کُ بُ خانّاد
 .بدتر، تحيه ىحيدی بّد کُ با کارش ٍرىز رِ مُ کرد

 .چشً بستُ رِ بُ آسيان زیر مب چندبار تکرار کردو. در رِ پشت سرو بستً

 ...خانّادٌ- 

ُ و رِ گرو کردن  .باز ًٍ ىن بّدو ِ تنَایی شب. دِبارٌ اشک ٍاو نّازش گر گّن

جایی کُ ىطيئنًا ٍیرىند بَتر از ىن در این چند رِز آشنا . ىقصد بعدی رِ ىی شناختً
رفتنً ریسک بزرگی بّد؛ ِمی بَتر از بی سرپناٌ ىّندن، اِن ًٍ نیيُ شب تّ . شدٌ بّد

ُ ٍای خنّت بّد  .کّچ

 «تّ»

 تينای ىن ِ

 یار ىن ِ

 !جان ىنی

 (ىّالنا)

 پایان جند اِل


